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เกี่ยวกับคูม่ือเล่มน้ี
บทเรยีนในคูม่ือเล่มน้ีจัดเรยีงเป็นหน่วยๆ พูดถึงพืน้ฐาน
หลักคาํสอนของพระกติตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิต ์แตล่ะบทเรยีนมุ่งเน้นคาํถามที่เยาวชนอาจมีและ
หลักธรรมคาํสอนที่สามารถช่วยให้พวกเขาพบคาํตอบ บท
เรยีนออกแบบไวเ้พ่ือช่วยทา่นเตรยีมทางวญิญาณโดยเรยีนรู้
หลักคาํสอนดว้ยตนเองแล้ววางแผนวธิี ให้เยาวชนมีส่วนใน
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ

โครงรา่งการเรยีนรู้
สําหรบัหัวข้อหลักคาํสอนแตล่ะหัวข้อที่ระบุไว้ ในเน้ือหา 
มี โครงรา่งการเรยีนรูม้ากเกินกวา่ท่านจะสามารถสอนใน
ระหวา่งเดอืนได ้ให้การดลใจของพระวญิญาณตลอดจน
คาํถามและความสนใจของเยาวชนชายนําทางท่านขณะ
ตดัสินใจวา่ท่านจะเน้นอะไรในหน่วยน้ีและจะใช้เวลากับ
หัวข้อน้ันนานเท่าใด

โครงรา่งเหล่าน้ีไม่ไดก้ําหนดวา่ท่านจะพูดและทําอะไรใน
ชัน้เรยีน แตอ่อกแบบไวเ้พื่อช่วยให้ท่านเรยีนรูห้ลักคาํสอน
ดว้ยตวัท่านเองและเตรยีมปรบัประสบการณ์การเรยีนรู้ ให้
ตรงกับความตอ้งการของเยาวชนชายที่ท่านสอน

เตรยีมตวัท่านทางวญิญาณ
เพื่อช่วยให้เยาวชนชายเรยีนรูห้ลักธรรมในโครงรา่งการ
เรยีนรูเ้หล่าน้ี ท่านตอ้งเข้าใจและดาํเนินชีวติดว้ยตวัท่าน
เอง ศึกษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอื่นที่จัดเตรยีมไว้ ใน
โครงรา่ง และหาคาํพูด เรือ่งเล่า หรอืตวัอย่างที่อาจจะเกี่ยว
เน่ืองหรอืสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนชายเป็นพิเศษ จาก
น้ันให้ ใช้ โครงรา่งการเรยีนรูว้างแผนวธิีช่วยให้เยาวชนชาย
คน้พบความจรงิเหล่าน้ีดว้ยตนเอง ไดร้บัประจักษ์พยานใน
ความจรงิเหล่าน้ัน และดาํเนินชีวติตามส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

หารอืกัน
ปรกึษากับฝ่ายประธานโควรมัและกับครแูละผู้นําคน
อื่นๆ เกี่ยวกับเยาวชนชายในโควรมัของท่าน เยาวชนชาย
มีคาํถามและความตอ้งการอะไรบ้าง พวกเขากําลังเรยีนรู้
อะไรในสภาพแวดล้อมอื่น— ที่บ้าน ในเซมินาร ีในโรงเรยีน
วนัอาทิตย์ น่ีจะส่งผลตอ่การเตรยีมของท่านอย่างไร (ถ้า
มีการแบ่ง¸นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการสนทนาเหล่าน้ี 
โปรดเก็บไวเ้ป็นความลับ)

ออนไลน์เพิ่มเตมิ
ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิและแนวคดิประกอบ
การสอนสําหรบับทเรยีนแตล่ะบทไดท้ี่ lds.org/youth/
learn บทเรยีนออนไลน์ ไดแ้ก่:

• ลิง้ก์เช่ือมโยงคาํสอนล่าสุดจากศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติ อัครสาวก และผู้นําศาสนจักรท่านอื่น ศาสนจักร
อัพเดทลิง้ก์เหล่าน้ีเป็นประจํา ฉะน้ันจงหมั่นกลับไปดู

• ลิง้ก์เช่ือมโยงวดีทิัศน์ ภาพ และส่ืออื่นๆ ที่ท่านสามารถ
ใช้เตรยีมตวัท่านทางวญิญาณและเพื่อสอนเยาวชน

• วดีทิัศน์ที่เป็นตน้แบบของการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดบัความสามารถของท่านในการช่วยให้
เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใส
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1 มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
3 ฉันจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร

7 เรารูอ้ะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

11 เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงสําคญัในชีวติฉัน

16 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีบทบาทอะไรบ้าง

20 ฉันเป็นใคร และฉันสามารถเป็นใคร

25 กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด
27 อะไรคอืบทบาทของฉันในการทําให้แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิผล

30 แผนแห่งความรอดคอือะไร

34 เกิดอะไรขึน้ในชีวติก่อนเกิด

38 จุดประสงคข์องชีวติคอือะไร

42 เหตใุดการเลือกที่ฉันทําจึงสําคญั

46 เหตใุดเราจึงมีความทุกข์ยาก

50 ฉันจะพบการปลอบโยนไดอ้ย่างไรเมื่อคนที่ฉันผูกพันสิน้ชีวติ

54 เหตใุดฉันจึงควรปฏิบัตติอ่รา่งกายของฉันเหมือนพระวหิาร

59 มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์
61 ฉันจะช่วยให้คนอื่นๆ ไดร้บัพรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

64 การชดใช้ของพระเยซูครสิตค์อือะไร

67 การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อะไร

71 กลับใจหมายถึงอะไร

75 พระคณุคอือะไร

79 เหตใุดฉันตอ้งให้อภัยผู้อื่น

เน้ือหา
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82 การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร

85 พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยฉันไดอ้ย่างไรในช่วงของการทดลอง

89 เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู
91 ฉันจะเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหาพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

94 เหตใุดการฟ้ืนฟูจึงจําเป็น

98 ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างไร

102 โจเซฟ สมิธมีบทบาทอะไรในการฟ้ืนฟู

106 เหตใุดนิมิตแรกจึงสําคญั

109 เหตใุดเราจึงตอ้งการพระคมัภีรม์อรมอน

113 พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
115 เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งศึกษาพระคมัภีร์

119 เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งÃงและทําตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ

123 ฉันจะรบัการเปิดเผยส่วนตวัไดอ้ย่างไร

127 ฉันจะทําให้การสวดอ้อนวอนมีความหมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร

131 ฉันจะทําให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งไดอ้ย่างไร

135 ประธานมอนสันสอนผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนวา่อย่างไร

139 ปิตพุรจะช่วยฉันไดอ้ย่างไร

143 มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต
145 ความมีคา่ควรส่งผลอย่างไรตอ่พลังฐานะปุโรหิต

150 ฐานะปุโรหิตคอือะไร

154 กุญแจของฐานะปุโรหิตคอือะไร

158 ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างฉันมีหน้าที่อะไรบ้าง

161 เหตใุดฉันจึงควรรบัใช้งานเผยแผ่

166 การสนับสนุนผู้นําศาสนจักรของฉันหมายความวา่อย่างไร
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171 กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา
173 ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัประสบการณ์ที่มีความหมายกับศีลระลึกไดอ้ย่างไร

176 เหตใุดศาสนพิธีจึงสําคญัในชีวติฉัน

180 เหตใุดพันธสัญญาจึงสําคญัในชีวติฉัน

184 ฉันทําพันธสัญญาอะไรบ้างเมื่อรบับัพตศิมา

189 ฉันไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร

193 เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึงสําคญั

197 คาํปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตคอือะไร

201 การรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเราหมายความวา่อะไร

205 สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั
207 ฉันจะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัไดอ้ย่างไร

212 เหตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึงสําคญั

217 เหตใุดการแตง่งานในพระวหิารจึงสําคญั

221 เหตใุดครอบครวัจึงสําคญั

225 เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัในการทําตามมาตรฐานของศาสนจักรเกี่ยวกับการออกเดท

228 เวลาน้ีฉันจะเตรยีมเป็นสามีและบิดาที่ชอบธรรมไดอ้ย่างไร

232 บทบาทของชายและหญิงส่งเสรมิกันในครอบครวัอย่างไร

237 กันยายน: พระบัญญัติ
239 ฉันจะอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกไดอ้ย่างไร

244 ส่ิงที่ฉันพูดมีผลตอ่ฉันและคนรอบข้างอย่างไร

248 ฉันจะตอ่ตา้นส่ือลามกไดอ้ย่างไร

253 เหตใุดเราจึงอดอาหาร

256 เหตใุดเราจึงไดร้บับัญชาให้รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

261 เหตใุดเราจึงจ่ายส่วนสิบ

265 เหตใุดการเป็นคนซ่ือสัตย์จึงสําคญั
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269 ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
271 ฉันจะรบัใช้ผู้อื่นไดอ้ย่างไร

274 ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร

279 ฉันจะพัฒนาความรกัเหมือนพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

283 ฉันจะเรยีนรู้ ให้อดทนมากขึน้ไดอ้ย่างไร

287 ทําไมการสํานึกคณุจึงสําคญั

291 พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ
293 เหตใุดการศึกษาหาความรูแ้ละพัฒนาทักษะจึงเป็นเรือ่งสําคญั

296 การพึ่งพาตนเองหมายความวา่อะไร

300 ฉันรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ฉันกําลังเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรอืไม่

304 เหตใุดการทํางานจึงเป็นหลักธรรมสําคญัของพระกิตตคิณุ

308 เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้ฉันมีสุขภาพดี

312 พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้คนจนและคนขัดสน

317 ฉันจะพบวธิีแก้ ไข¸ญหาและการท้าทายตา่งๆ ไดอ้ย่างไร

321 ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย
323 ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาเวลาน้ีไดอ้ย่างไร

326 ฉันจะเป็นผู้สอนประจําบ้านที่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

329 พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ฉันใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณอย่างไร

333 ฉันจะเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางไดอ้ย่างไร

337 ฉันจะช่วยสมาชิกใหม่ของศาสนจักรไดอ้ย่างไร

341 ฉันจะช่วยเพื่อนที่แข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์ ไดอ้ย่างไร

345 ไซอันคอือะไร

348 ฉันจะมีส่วนรว่มในการเรง่งานแห่งความรอดไดอ้ย่างไร

353 ภาคผนวก
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วาระการประชุมโควรมั

ผู้ควบคมุการประชุม วนัที่ 

ผู้ดาํเนินการประชุม (สมาชิกในฝ่ายประธานโควรมั)  

น่ังในสภา
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรมั

ดาํเนินกิจธุระ (กิจกรรม เหตกุารณ์สําคญัตา่งๆ งานมอบหมาย โอกาสที่จะปฏิบัตศิาสนกิจ

สอนหน้าที่ (อธิบายและหารอืกันเกี่ยวกับวธิีทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผล)

เชือ้เชิญให้แบ่ง¸น (สมาชิกในโควรมัมีประสบการณ์อะไรบ้าง พวกเขาไดสั้งเกตและเรยีนรูห้ลักธรรมพระกิตตคิณุใดบ้าง 
พวกเขากําลังเรยีนรูอ้ะไรขณะทําหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าให้เกิดสัมฤทธิผล พวกเขามีประสบการณ์ใดขณะที่ปฏิบัต ิ
ศาสนกิจตอ่ผู้อื่น)

เรยีนรูด้้วยกัน
ผู้ ให้คาํปรกึษาโควรมัหรอืสมาชิกโควรมั

การสนทนาพระกิตตคิณุของสัปดาห์น้ี:  

คร:ู  

มอบหมายให้กระทํา
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรมั

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานวา่เรยีนรูอ้ะไร
• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้ดาํเนินชีวติตามหลักธรรมที่พวกเขาเรยีนรูด้ว้ยกันและเตรยีมสําหรบัการประชุมสัปดาห์หน้า
• ตามพระวญิญาณทรงนํา:
• แบ่ง¸นความประทับใจของท่านถึงหลักธรรมที่ ไดส้นทนา
• แบ่ง¸นส่ิงที่ท่านวางแผนวา่จะทําโดยมีพืน้ฐานอยู่บนส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้และเชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิงที่พวก

เขาวางแผนวา่จะทํา
• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเตรยีมตวัสําหรบัการสนทนาในสัปดาห์ถัดไป

ผู้สวดอ้อนวอนปิด 
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราเชือ่ในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ และในพระบุตรของพระองค,์ พระเยซูครสิต,์ และ
ในพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (หลักแห่งความเชือ่ 1:1)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจพระลักษณะแท้จรงิของสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคแ์ละบทบาทของแตล่ะพระองค์ ในการทําให้แผนแห่งความรอดของพระบิดาบน
สวรรคเ์กิดสัมฤทธิ์ผล ความรูด้งักล่าวจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจอัตลักษณ์อันสูงส่งและจุด
ประสงคข์องตนมากขึน้ในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอน 

โครงรา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
ฉันรูอ้ะไรเกีย่วกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงสําคญัในชีวติฉัน
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีบทบาทอะไรบ้าง
ฉันเป็นใคร และฉันสามารถเป็นใคร

หมายเหตุถึงครู

ตลอดหน่วยน้ี ท่านอาจตอ้งการเตอืนเยาวชนชายวา่พระนามของพระผู้เป็นเจ้าศักดิสิ์ทธิ์  
(ด ูคพ. 63:61) กระตุน้พวกเขาให้ ใช้พระนามเหล่าน้ีดว้ยความคารวะและความเคารพ

มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร,์” หน้า 14–15, 38–39, 
62–63

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ได้
อย่างไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและทรงตอ้งการให้เราเข้ามาอยู่ ใกล้พระองค ์พระองค์
ประทานโอกาสให้เราไดส้วดอ้อนวอนถึงพระองคแ์ละทรงสัญญาจะÃงและตอบคาํสวด
อ้อนวอนของเรา เราสามารถรูจ้ักพระองค์ ไดเ้ช่นกันเมื่อเราศึกษาพระคมัภีรแ์ละถ้อยคาํ
ของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายและเมื่อเราพยายามเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้โดยทํา
ตามพระประสงคข์องพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอืน่เกีย่วกับการมารูจ้ักพระบิดาบนสวรรค ์
ให้มองหาส่ิงทีจ่ะช่วยให้เยาวชนชายรูสึ้กวา่พระบิดาในสวรรคท์รงรกัพวกเขาและทรง
ตอ้งการให้พวกเขาเข้ามาอยู่ ใกล้พระองค์

ยอห์น 17:3 (การรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตนํ์าไปสู่ชีวตินิรนัดร)์

1 ยอห์น 2:3–5 (เรารูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าถ้า
เรารกัษาพระบัญญัตขิองพระองค)์

1 ยอห์น 4:7–8 (การรกัผู้อื่นช่วยให้เรารูจ้ัก
พระผู้เป็นเจ้า)

2 นีไฟ 32:9; อีนัส 1:1–7; แอลมา 34:17–
28; 37:37 (การสวดอ้อนวอนสามารถช่วย
ให้เราใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้)

โมไซยาห์ 4:9–12 (กษัตรยิ์เบ็นจามิน 
อธิบายวธิีเพิ่มพูนความรูข้องเราใน 
พระผู้เป็นเจ้า)

โมไซยาห์ 5:13 (การรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า
ช่วยให้เรารูจ้ักพระองคด์ขีึน้)

แอลมา 30:44 (ทุกส่ิงชี ้ให้เห็นวา่มีพระผู้
เป็นเจ้า)

คพ. 88:63 (หากเราเข้ามาอยู่ ใกล้พระผู้
เป็นเจ้า พระองคจ์ะทรงเข้ามาอยู่ ใกล้เรา)

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “บิดาและบุตร: 
ความสัมพันธ์อันน่าทึ่ง,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2009, หน้า 58–61

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 14–15, 38–39, 62–63

วดีทิัศน์: “สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันตอ่
พระผู้เป็นเจ้า”

ลองนึกถึงความสัมพันธ์ของ
ท่านกับพระบิดาในสวรรค ์
ท่านรูสึ้กใกล้ชิดพระองคม์าก
ที่สุดเมื่อใด ท่านกําลังทํา
อะไรเพื่อให้ท่านรูสึ้กใกล้ชิด
พระองคม์ากขึน้

เยาวชนชายสามารถทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อจะใกล้ชิดพระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้ พวกเขากําลัง
ทําส่ิงเหล่าน้ีดเีพียงใด ท่าน
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อช่วย
พวกเขาเพิ่มพูนศรทัธาและ
ประจักษ์พยานในพระผู้เป็น
เจ้า
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายบอกคาํคนละหน่ึง
คาํเพื่อสรา้งประโยคที่สรปุบทเรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้ว เขียนประโยคของพวกเขา
บนกระดาน

• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญบิดา
คนหน่ึงของสมาชิกโควรมัมาแบ่ง¸น
ความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับการเป็นบิดา 

เขาอาจจะพูดวา่เขารูสึ้กอย่างไรตอ่บุตร
ชายของเขา เขาหวงัให้บุตรชายบรรลุอะไร
ในชีวติ และเขาหวงัจะช่วยให้บุตรชาย
ประสบความสําเรจ็อย่างไร ขอให้เยาวชน
ชายเปรยีบเทียบส่ิงที่บิดาคนน้ีกล่าวกับ
ความรูสึ้กที่พระบิดาในสวรรคท์รงมีตอ่
พวกเขา

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืเพือ่ช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนวางรปูแบบการสวด
อ้อนวอนและการศกึษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั ให้เวลาเยาวชนชายในช่วงการประชุมโค
วรมัเขียนแผนในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวกเขา กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง
£นกันเกีย่วกับแผนของพวกเขา และในการประชุมโควรมัครัง้ตอ่ๆ ไปให้เชิญพวกเขา
แบ่ง£นวธิีการสวดอ้อนวอนและการศกึษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวักําลังเสรมิสรา้งความ
สัมพันธ์ของพวกเขากับพระผู้เป็นเจ้า

• ส่วนหน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขา เยาวชนชายอาจจะสรา้ง
แผนการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
ไวแ้ล้ว บทน้ีอาจเป็นจังหวะเหมาะให้
เยาวชนชายไดแ้บ่ง¸นวา่พวกเขาทําอะไร
กับแผนน้ันและพวกเขากําลังเรยีนรูอ้ะไร
จากการศึกษาพระคมัภีร ์(ด ูหน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า,14–15, 38–39, 62–63) 

พวกเขาสามารถแก้ ไขแผนไดเ้ช่นกัน
หากตอ้งการ ขอให้เยาวชนแบ่ง¸นถึงวธิี
ที่นิสัยการสวดอ้อนวอนและการศึกษา
พระคมัภีร์ ไดช่้วยพวกเขาปรบัปรงุความ
สัมพันธ์กับพระบิดาบนสวรรค์

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้นึกถึงคนที่พวก
เขารูจ้ักด ีพวกเขาทําอะไรเพื่อให้รูจ้ักคน
น้ัน ถามพวกเขาวา่อะไรคอืความแตกตา่ง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

การกระตุน้เยาวชนชาย
ให้สรา้งนิสัยของการสวด
อ้อนวอนและศึกษาพระ
คมัภีรเ์ป็นประจําอาจเป็นวธิี
ที่ ไดผ้ลที่สุดในการช่วยพวก
เขากระชับความสัมพันธ์
ของพวกเขากับพระบิดาบน
สวรรค์
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั
สานุศิษย์ของพระองค ์ทรง
สวดอ้อนวอนให้พวกเขา 
และทรงรบัใช้พวกเขาเสมอ 
พระองคท์รงหาโอกาสอยู่กับ
พวกเขาและแสดงความรกั
ตอ่พวกเขา พระองคท์รงรูถ้ึง
ความสนใจ ความหวงั ความ
ปรารถนา และส่ิงที่กําลังเกิด
ขึน้ในชีวติพวกเขา ให้มองหา
วธิีแสดงความรกัของท่านตอ่
เยาวชนชายและช่วยให้พวก
เขารูสึ้กและรูว้า่พระบิดาใน
สวรรคท์รงรกัพวกเขามาก
เช่นกัน

ระหวา่งการรูจ้ักพระบิดาบนสวรรคก์ับการ
รูเ้กีย่วกับ พระองค ์เขียนพระคมัภีรอ์้างอิง
ตอ่ไปน้ีบนกระดาน และขอให้เยาวชน
ชายคน้ควา้และระบุวธิีที่เราจะรูจ้ักพระ
บิดาบนสวรรค์ ไดด้ขีึน้: 1 ยอห์น 2:3–5; 
4:7–8; โมไซยาห์ 4:9–12; 5:13; แอลมา 
30:44 เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรูแ้ละพวกเขารูสึ้กใกล้ชิด
พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไรโดยทํา
ตามคาํแนะนําในพระคมัภีรเ์หล่าน้ี

• ฉายวดีทิัศน์ “สัมฤทธิผลในหน้าที่ของ
ฉันตอ่พระผู้เป็นเจ้า,” และให้เยาวชนชาย
ดวูา่ประสบการณ์เหล่าน้ีในวดีทิัศน์ช่วยให้
เยาวชนชายและคนอื่นๆ รูจ้ักพระบิดาบน
สวรรคด์ขีึน้อย่างไร ขอให้เยาวชนชายแบ่ง
¸นความคดิวา่การทําหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าให้เกิดสัมฤทธิผลช่วยกระชับความ
สัมพันธ์ของพวกเขากับพระองคอ์ย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านคาํแนะนํา
สามข้อของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัล-
ลารด์สําหรบับุตรชายในคาํปราศรยัของ
ท่านเรือ่ง “บิดาและบุตร: ความสัมพันธ์

อันน่าทึ่ง” (หรอืฉายวดีทิัศน์ “บิดาและ
บุตร”) การทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงเหล่าน้ีช่วยให้
พวกเขารูสึ้กใกล้ชิดบิดามากขึน้เมื่อใด ขอ
ให้พวกเขาแบ่ง¸นวธิีที่พวกเขาสามารถ
ประยุกต์ ใช้คาํแนะนําของเอ็ลเดอร ์
บัลลารด์กับความสัมพันธ์ของพวกเขากับ
พระบิดาบนสวรรค์

• สนทนาวธิีที่เยาวชนชายส่ือสารกับคน
อื่นในสมัยน้ี เราส่ือสารกับพระบิดาบน
สวรรคอ์ย่างไร พระองคท์รงส่ือสารกับเรา
อย่างไร เราจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อปรบัปรงุ
การส่ือสารของเรากับพระองค ์เชือ้เชิญ
เยาวชนชายแตล่ะคนให้อ่านพระคมัภีร์
หน่ึงข้อตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน: 
2 นีไฟ 32:9; อีนัส 1:1–7; แอลมา 34:17–
28; 37:37 ขอให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรู ้อะไรคอืความเช่ือมโยง
ระหวา่งการสวดอ้อนวอนกับการรูจ้ักพระ
บิดาบนสวรรค ์เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
เปิดหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า หน้า 
15 (มัคนายก) หน้า 39 (ผู้สอน) หรอืหน้า 
63 (ปุโรหิต) และวางแผนปรบัปรงุการ
สวดอ้อนวอนประจําวนัของพวกเขา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเขาจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร พวก
เขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลากับหัวข้อน้ีมากขึน้จะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกแผนของเขาเพื่อปรบัปรงุการสวด
อ้อนวอนส่วนตวั

• กระตุน้เยาวชนชายให้ทําตามแผนที่
วางไวว้นัน้ีและเตรยีมมาแบ่ง¸นในการ

ประชุมโควรมัครัง้ตอ่ไปถึงวธิีที่แผนน้ัน
ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระ
บิดาบนสวรรคด์ขีึน้
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากเอ็ม. รสัเซลล ์บลัลารด์, “บดิาและบุตร: 
ความสัมพันธ์อันน่าทึง่,” Ensign หรอื เลียโฮนา พ.ย. 2009, 
หน้า 58–61

ถงึผูด้าํรงฐานะปุโรหติแหง่อาโรน ขา้พเจา้เช่ือวา่โดยทาํตาม 
สามข้อที่เรยีบง่ายน้ีท่านจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์ของ
ท่านกับบิดาดกีวา่ที่เป็นอยู่ขณะน้ี

หน่ึง ไวว้างใจบิดา เขาไม่ดพีรอ้ม แตเ่ขารกัท่านและไม่มี
วนัทาํส่ิงที่เขาคดิวา่จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ท่าน จง
พูดคุยกับเขา บอกเล่าความคิดและความรู้สึก ความ�น
และความกลัวของท่าน  ยิ่งเขารูจ้ักชีวติท่านมากเพียงใด 
เขาจะยิ่งมี โอกาสเข้าใจความกังวลและให้คาํแนะนําที่ดี
ไดม้ากเพียงน้ัน  เมื่อท่านไวว้างใจบิดา เขาจะรูสึ้กวา่ตอ้ง
รบัผิดชอบความไวว้างใจน้ัน และพยายามเข้าใจและช่วย
เหลือมากขึน้  ในฐานะบดิาเขามสิีทธิร์บัการดลใจแทนทา่น  
คาํแนะนําที่เขาให้ท่านจะเป็นคาํพูดจากใจของคนที่รูจ้ัก
และรกัท่าน  บิดาของท่านตอ้งการให้ท่านมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จมากกว่าส่ิงใด  แล้วเหตุใดท่านจึงไม่
อยากไวว้างใจคนเช่นน้ันเล่า บุตรทัง้หลาย จงไวว้างใจบิดา
ท่าน

สอง สนใจชีวิตของบิดาท่าน  ถามเรื่องงาน ความสนใจ 
และเป้าหมายของเขา  เขาตดัสินใจทํางานที่ทําอยู่อย่างไร 

เขาชอบอะไรเมื่อเขาอายุเท่าท่าน  เขาพบมารดาท่านได ้
อย่างไร และเมื่อท่านรูจ้ักเขามากขึน้ ท่านจะพบวา่ประสบ- 
การณ์ของเขาช่วยใหท้า่นเขา้ใจมากขึน้วา่เหตใุดเขาจงึตอบ 
สนองเช่นน้ัน  ดูบิดาท่าน  ดูว่าเขาปฏิบัติต่อมารดาท่าน
อย่างไร  ดูว่าเขาทําการเรียกในศาสนจักรอย่างไร  ดูว่าเขา
มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ อย่างไร  ท่านจะแปลกใจในส่ิงที่
ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับเขาโดยเพียงแตด่เูขาและ�งเขา  นึกดู
วา่ท่านไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกับเขาและหาให้พบ  ความรกั ความ
ช่ืนชม และความเข้าใจของท่านจะเพิ่มขึน้เพราะส่ิงที่ท่าน
เรยีนรู ้ บุตรทัง้หลาย จงสนใจชีวติของบิดาท่าน

และ สาม ขอคาํแนะนําจากบิดา พูดตามตรงคอื เขาอาจจะ 
ให้คาํแนะนําท่าน ไม่วา่ท่านจะขอหรอืไม่ก็ตาม แตจ่ะดกีวา่
มากเมื่อท่านขอ!  จงขอคาํแนะนําเรือ่งกิจกรรมศาสนจักร 
เรือ่งชัน้เรยีน เรือ่งเพื่อน โรงเรยีน การออกเดท กีฬาหรอื
งานอดเิรกอื่นๆ  ขอคาํแนะนําเกี่ยวกับงานมอบหมายของ
ท่านในศาสนจักร การเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา การตดัสิน
ใจ หรอืการเลือกที่ท่านตอ้งทํา ไม่มีการแสดงออกใดแสดง
ถึงความเคารพผู้อื่นมากเท่ากับการขอคําแนะนําจากเขา
เพราะส่ิงที่ท่านพูดเมื่อขอคําแนะนําคือ “ผมช่ืนชมส่ิงที่
คณุพ่อรูแ้ละประสบการณ์ที่คณุพ่อเคยมี และผมอยากได้
ข้อคดิและคาํแนะนําจากคณุพ่อ”  คาํพูดเช่นน้ีน่า�งมาก
ถ้าบิดาไดย้ินจากบุตรชายของตน
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เรารูอ้ะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ไดแ้ก่ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดร ์พระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิต ์และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ถึงแม้สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
เป็นสัตวภาวะแยกกันชัดเจนและมีบทบาทแยกกันชัดเจน แตท่รงเป็นหน่ึงเดยีวในจุด
ประสงค ์พระองคท์รงเป็นหน่ึงเดยีวโดยสมบูรณ์ในการทําให้แผนแห่งความรอดของ
พระบิดาบนสวรรคบ์รรลุผล

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

ปฐมกาล 1:26–27 (พระผู้เป็นเจ้าทรง
สรา้งเราตามรปูลักษณ์ของพระองค)์

มัทธิว 3:13–17 (สมาชิกแตล่ะองค์ ในพระ
ผู้เป็นเจ้าสามพระองคแ์สดงให้ประจักษ์ 
ณ บัพตศิมาของพระครสิต)์

ยอห์น 17:21; คพ. 20:28 (สมาชิกใน
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคท์รงเป็นหน่ึง
เดยีวกัน)

กิจการ 7:55–56; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:14–17 (สเทเฟนและและ

โจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาและพระบุตร
เป็นพระสัตภาวะแยกจากกัน)

คพ. 130:22–23 (พระบิดาและพระบุตร
ทรงมีพระวรกาย พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ไม่มี)

หลักแห่งความเช่ือ ข้อ 1 (เราเช่ือในพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองค)์

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พยาน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ “ชีวตินิรนัดร—์คอืการ
รูจ้ักพระบิดาบนสวรรคข์องเราและพระ
เยซูครสิต ์พระบุตรของพระองค,์”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 80- 82

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “พระเจ้า
เที่ยงแท้องคเ์ดยีวและพระเยซูครสิตท์ี่
พระองคท์รงใช้มา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 
48–52

“พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา,” “พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์,” “พระเยซูครสิต,์” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 187–190, 196–199, 
191–194

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟู”

การเข้าใจพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคช่์วยให้ท่านรูอ้ย่างไร
วา่ท่านเป็นใคร ความรูข้อง
เราเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคต์า่งจากความเช่ือ
ของศาสนาอื่นอย่างไร

การเข้าใจพระลักษณะของ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์ะ
ช่วยเยาวชนชายอย่างไร
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัเตรยีม
มาการประชุมโควรมัโดยพรอ้มจะให้การ
ทบทวนส่ิงที่เขาเรยีนรูจ้ากบทเรยีนครัง้
ก่อนสองนาที

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แสดงบทบาท
สมมตวิา่พวกเขาจะสอนคนที่เช่ือตา่งจาก
เราเกี่ยวกับสมาชิกแตล่ะองค์ ในพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองคอ์ย่างไร พวกเขาจะใช้
พระคมัภีรข์้อใด เหตใุดพวกเขาจึงรูสึ้กวา่
ความรูน้ี้สําคญัมาก

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมั
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําให้เป็น
ส่วนหน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของเขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์(ด ู“เข้าใจ
หลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• ให้ โควรมัอ่านคาํบรรยายของเอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่งความเช่ือ
อื่นของชาวครสิตเ์กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค ์( ในคาํพูดของท่านเรือ่ง 
“พระเจ้าเที่ยงแท้องคเ์ดยีวและพระเยซู
ครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มา”) ฉายภาพ
นิมิตแรกในวดีทิัศน์เรือ่ง “การฟ้ืนฟู” หรอื
ให้เยาวชนชายด ูรปูนิมิตแรก (ด ูหนังสือ

ภาพพระกิตตคิณุ, 90) โจเซฟเรยีนรูอ้ะไร
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์ส่ิงที่
ท่านเรยีนรูต้า่งอย่างไรจากส่ิงที่ชาวครสิต์
คนอื่นๆ เช่ือ เหตใุดส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้ึง
สําคญั เยาวชนชายคดิวา่ประสบการณ์น้ี
เปลี่ยนส่ิงที่ โจเซฟเช่ือเกี่ยวกับตนเอง
อย่างไร

• จัดเตรยีมรายการข้อพระคมัภีร์ ในโครง
รา่งน้ีให้เยาวชนชาย เชือ้เชิญเยาวชนชาย
ให้คน้ควา้พระคมัภีรเ์หล่าน้ีคนละข้อและ
ระบุส่ิงที่เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคแ์ละลักษณะอันสูงส่งของ
เขาเอง เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸น
ส่ิงที่เรยีนรู ้ความรูน้ี้จะส่งผลตอ่การเลือก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

ท่านสามารถใช้กิจกรรมการ
เรยีนรู้ ในหัวข้อน้ีพิจารณาวา่
เยาวชนชายรูอ้ะไรบ้างแล้ว
เกี่ยวกับหลักคาํสอนและพวก
เขายังตอ้งเรยีนรูอ้ะไรอีก จง
พรอ้มปรบัแผนบทเรยีนให้
ตรงตามความตอ้งการของ
พวกเขาหากจําเป็น
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ประจําวนัของเราไดอ้ย่างไร กระตุน้พวก
เขาให้เก็บรายการพระคมัภีรอ์้างอิงน้ีไว้ ใช้
สอนคนอื่นๆ เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค์

• แจกกระดาษที่มีคาํถามตอ่ไปน้ีให้
เยาวชนชายแตล่ะคน: ท่านจะอธิบาย
ความสัมพันธ์ของพระผู้ช่วยให้รอดกับ
พระบิดาวา่อย่างไร พระบิดาและพระบุตร
เป็นหน่ึงในแง่ ใด พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงมีบทบาทอะไรบ้าง เชือ้เชิญพวกเขา
ให้ ไตรต่รองคาํถามเหล่าน้ีขณะด ูÃง หรอื
อ่านคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์
เรือ่ง “ชีวตินิรนัดร—์คอืการรูจ้ักพระบิดา
บนสวรรคข์องเราและพระเยซูครสิต ์พระ
บุตรของพระองค”์ ให้เวลาพวกเขาเขียน
คาํตอบ และเชือ้เชิญให้แบ่ง¸นส่ิงที่เรยีน
รู้

• แบ่งโควรมัออกเป็นสามกลุ่ม และมอบ
หมายให้แตล่ะกลุ่มเรยีนรูเ้กี่ยวกับสมาชิก

องคห์น่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
โดยอ่านเกี่ยวกับพระองค์ ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (ด ูหน้า 187- 190, 191- 194, 
และ 196- 199) หรอืในคาํพูดของประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอรเ์รือ่ง “พยาน” ให้
กลุ่มมีเวลามากพอจะเตรยีมสอนคนที่
เหลือในโควรมัเกี่ยวกับพระลักษณะและ
บทบาทของสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค ์ให้แตล่ะกลุ่มสอนคนที่เหลือใน
โควรมั

• แบ่งคาํพูดการประชุมใหญ่สามัญหน่ึง
เรือ่งที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีออกเป็น
ตอนๆ ให้สมาชิกโควรมัคนละตอน (หรอื
กลุ่ม ขึน้อยู่กับขนาดของโควรมั) เขียน
บนกระดานวา่ “เรารูอ้ะไรเกี่ยวกับพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองค”์ เชือ้เชิญเยาวชน
ชายให้ ใช้คาํพูดเรือ่งน้ันหาแล้วแบ่ง¸น
คาํตอบของพวกเขา เหตใุดการรูพ้ระ
ลักษณะแท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคจ์ึงสําคญั (ด ูยอห์น 17:3)

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขาเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคด์ขีึน้หรอืไม่ พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับสมาชิก
ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์และความ
สํานึกคณุของเขาตอ่ความจรงิเกี่ยวกับ
พระองคท์ี่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูผ่านโจเซฟ 
สมิธ

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้แบ่ง¸นความ
จรงิที่พวกเขาเรยีนรู้ ในการประชุมโควรมั
วนัน้ีกับคนบางคน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คาํถามที่ทําให้คนอื่นๆ คดิ
และรูสึ้กอย่างลึกซึง้ พระองค์
ทรงสนพระทัยคาํตอบของ
พวกเขาอย่างจรงิใจและ
ช่ืนชมยินดี ในการแสดง
ศรทัธาของพวกเขา พระองค์
ทรงเปิดโอกาสให้พวกเขา
ถามคาํถาม และพระองคท์รง
Ãงประสบการณ์ของพวก
เขา ท่านจะถามคาํถามอะไร
บ้างที่จะช่วยให้เยาวชนชาย
รูสึ้กอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองค ์ท่านจะ
แสดงให้เห็นไดอ้ย่างไรวา่ท่าน
สนใจคาํตอบของพวกเขา
ระหวา่งบทเรยีน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

20

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากเจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “พระเจ้า
เทีย่งแท้องคเ์ดยีวและพระเยซูครสิตท์ีพ่ระองคท์รงใช้มา,” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2007, หน้า 48–51

ดังน้ันการวิจารณ์ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่เช่ือในทัศนะของชาวครสิตร์ว่มสมัย
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า พระเยซู และพระวญิญาณบรสุิทธิ์
จึงเป็นความคิดเห็น ที่ ไม่ เกี่ยวกับความเลื่อมใสที่เรามี
ตอ่พระครสิต ์แตเ่ป็นการยอมรบัมากกวา่ (ซ่ึงถูกตอ้งแล้ว 
ข้าพเจ้าขอเสรมิ) วา่ทัศนะของเราเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค์ ไม่สอดคล้องกับประวตัชิาวครสิต–์ภายหลัง
ภาคพันธสัญญาใหม่ และกลับไปสู่หลักคาํสอนซ่ึงพระเยซู 
ทรงสอนดว้ยพระองคเ์อง  การกล่าวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์–ภายหลังภาคพันธสัญญาใหม่อาจเป็น
ประโยชน์อยู่บ้าง

ในปี  ค.ศ. 325 จกัรพรรดิโรมัน คอนสแตนตนิเรยีกประชมุ 
สภาไนเซียให้อธิปราย—ในบรรดาเรือ่งอื่นๆ—ถึงประเด็นที่
ขยายวงกวา้งและอ้างถึง “ตรเีอกานุภาพในความเป็นหน่ึง
เดียว” ของพระผู้เป็นเจ้า  จากการถกเถียงกันซ่ึงมีความ
ขัดแย้งอย่างมากในบรรดาคนนับถือศาสนา นักปราชญ์ 
และผู้นําทางศาสนา ข้อสรปุที่เกิดขึน้ (หลังจากอีก 125 ปี
ผ่านไปและหลังจากมีสภาใหญ่อีกสามสภา) [คอนสแตน
ติโนเปิล, ค.ศ. 381; เอเฟซัส, ค.ศ. 431; แคลซีดอน, ค.ศ. 
451] เป็นที่รูจ้ักกันในช่ือวา่ หลักข้อเช่ือไนซีน ซ่ึงตอ่มาจัด
รูปแบบใหม่ เช่น หลักข้อเช่ืออะทาเนเซียน วิวัฒนาการ
และรูปแบบต่างๆ ของหลักข้อเช่ือเหล่าน้ี—และหลักข้อ
เช่ืออื่นๆ ที่ยังจะตามมาในศตวรรษอื่นๆ—ประกาศวา่พระ-

บิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นนามธรรม 
ทรงอานุภาพสูงสุด ดํารงอยู่เหนือกาลเวลาและจักรวาล 
ดํารงอยู่ตลอดเวลาทุกแห่งหน ดํารงอยู่ ในแก่นสารเดียว
แต่ต่างรูป แต่ละองค์ทรงเป็นนิรันดร์ และไม่เป็นที่รู้จัก 
ไม่มีพระวรกาย หรอืส่วนตา่งๆ ของพระวรกายหรอือารมณ์
ความรูสึ้ก  ในหลักข้อเช่ือเช่นน้ันทัง้สามพระองคท์รงเป็น
พระบุคคลแยกจากกัน แต่เป็นพระสัตภาวะเดียว มักจะ
กล่าวว่าเป็น “ความลีล้ับของตรีเอกานุภาพ”  พระองค์
ทรงแยกกันเป็นสามพระองคชั์ดเจน แต่ไม่ ใช่พระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค ์แตเ่ป็นองคเ์ดยีว ทัง้สามพระบุคคลไม่
สามารถเป็นที่เข้าใจได ้แตเ่ป็นพระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีวผู้
ไม่เป็นที่เข้าใจได้

เราเห็นดว้ยกับนักวจิารณ์ของเราอย่างน้อยในประเด็นน้ัน
—ว่าความคิดเช่นน้ีสําหรับพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วไม่
สามารถเป็นที่เข้าใจได้  โดยมีนิยามอันสับสนเช่นน้ีเกี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้าถูกหยิบยื่นให้คริสตจักร จึงไม่แปลกใจ
เลยที่พระรปูหน่ึงในศตวรรษที่ส่ีรอ้งออกมาวา่ “ โธเอ๋ยเรา! 
พวกเขาเอาพระผู้เป็นเจ้าของฉันไปจากฉันแล้ว . . . และ
ฉันไม่รูว้า่จะบูชาหรอืสวดอ้อนวอนถึงใคร” [อ้างใน Owen 
Chadwick,Western Asceticism (1958), 235] โดย ยัง ไม่
พูดถึงวธิีที่เราพยายามเป็นเหมือนพระองค ์เราจะวางใจ รกั 
และนมัสการองคท์ี่ ไม่สามารถเป็นที่เข้าใจไดแ้ละไม่เป็นที่
รูจ้ักไดอ้ย่างไร  เราจะเข้าใจถึงคาํสวดอ้อนวอนของพระเยซู
ตอ่พระบิดาของพระองค์ ในสวรรค์ ไดอ้ย่างไรวา่ “น่ีแหละ
คือชีวิตนิรันดร์ คือการท่ีพวกเขา รู้จักพระองค์  ผู้ทรง 
เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต ์
ที่ พระองค ์ทรงใช้มา” [ยอห์น 17:3; เน้นตวัเอน]
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงสําคญัใน
ชีวติฉัน
พระเยซูครสิตท์รงไดร้บัเลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา การชดใช้ของพระองค์
ทําให้เราไดฟ้ื้นคนืชีวติ กลับใจ และไดร้บัการอภัยเพื่อเราจะกลับไปที่ประทับของพระ
บิดาบนสวรรค์ ได ้นอกจากจะช่วยให้เรารอดจากบาปแล้ว พระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา ทรงมอบสันตสุิขและพลังให้เราในช่วงเวลาแห่งการทดลองเช่นกัน 
พระองคท์รงวางแบบอย่างที่ดพีรอ้มสําหรบัเรา และคาํสอนของพระองคเ์ป็นรากฐาน
สําหรบัความสุขในชีวติน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมาถึง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรทีช่่วยท่าน
สอนให้เข้าใจวา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรงสําคญัตอ่เยาวชนชาย

มัทธิว 10:1 (พระเยซูครสิตป์ระทาน
อํานาจฐานะปุโรหิตให้อัครสาวกของ
พระองค)์

ยอห์น 6:38 (พระเยซูครสิตเ์สด็จมาเพื่อ
ทําตามพระประสงคข์องพระบิดา)

ยอห์น 8:12; 3 นีไฟ 11:11 (พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นความสวา่งและชีวติของ
โลก)

ยอห์น 14:6 (พระเยซูครสิตท์รงเป็นทาง
น้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ)

2 นีไฟ 2:3–9; 9:5–12 (ลี ไฮและเจคอบ
เป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต)์

3 นีไฟ 27:14–16 (พระเยซูครสิตท์รงช่วย
ให้เรารอดจากบาปและความตายผ่านการ
ชดใช้ของพระองค)์

3 นีไฟ 27:27 (พระเยซูครสิตท์รงเป็น
แบบอย่างของเรา)

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 
2000, 2–3 (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 191–
194; หรอื หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า, 106)

โฮเซ เอ. เทียเซียรา, “แสวงหาพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 96–98

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “คาํสอนของพระเยซู,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 115–120

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “พระบัญญัติ
ข้อใหญ่ข้อตน้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012

วดีทิัศน์: “กลับคนืมา”, “#Hallelujah
—ข่าวสารวนัอีสเตอรเ์กี่ยวกับพระเยซู
ครสิต”์

เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรง
สําคญัตอ่ท่าน พระองคท์รงมี
อิทธิพลตอ่ชีวติท่านอย่างไร

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชน
ชายจะเข้าใจบทบาทของพระ
เยซูครสิต ์ท่านจะช่วยให้พวก
เขาคน้พบความสําคญัของ
พระองค์ ในชีวติพวกเขาได้
อย่างไร
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนคาํถามหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน
บนกระดานเพื่อช่วยเยาวชนชายทบทวน
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูสั้ปดาห์ที่แล้ว

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้คน้เรือ่ง “พระ
เยซูครสิต”์ ใน คูม่ือพระคมัภีร ์และ
ทบทวนรายการข้อมูลตามหัวข้อ ขอให้

พวกเขาหาคาํและวลีที่พูดถึงบทบาทและ
พระพันธกิจของพระครสิต ์พวกเขาเรยีน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ โดยทบทวน
รายการน้ี พวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
พระองคห์ลังจากทบทวนส่ิงที่พระองค์
ทรงทําเพื่อเรา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึง
ทรงสําคญัในชีวติพวกเขา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
โควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัทบทวนคาํ
พูดของเอ็ลเดอร์ โฮเซ เอ.

• เทียเซียรา “แสวงหาพระเจ้า” และมอง
หาพรที่เอ็ลเดอรเ์ทียเซียราสัญญาไวแ้ก่ผู้
ที่แสวงหาพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญพวกเขา
ให้แบ่ง¸นส่ิงที่พบในคาํพูดน้ันและส่ิงที่
พวกเขากําลังทําเป็นการส่วนตวัเพื่อทําให้
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นส่วนสําคญัในชีวติ
ประจําวนัของพวกเขา ในฐานะส่วนหน่ึง
ของการสนทนา ท่านอาจทบทวนนิสัย
เรยีบง่ายที่เอ็ลเดอรเ์ทียเซียราแนะนําใน

คาํพูดของท่านดว้ยกัน เชือ้เชิญเยาวชน
ชายให้ตัง้เป้าหมายที่จะใช้คาํแนะนําที่
สนทนาในชัน้เรยีนอย่างหน่ึงเพื่อเข้าใกล้
พระครสิตม์ากยิ่งขึน้

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการชดใช้ (ด ู
“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 
66)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านควรระวงัที่จะไม่พูด
มากเกินความจําเป็นหรอื
แสดงความคดิเห็นของท่าน
บ่อยเกินไป การกระทําเหล่า
น้ีทําให้ผู้เรยีนขาดความ
สนใจ ให้คดิวา่ตวัท่านเป็น
มัคคเุทศก์นําทางในการเรยีน
รูผู้้จะสอดแทรกความคดิเห็น
ที่เหมาะสมเพื่อทําให้คนที่
ท่านสอนเดนิอยู่ ในเส้นทางที่
ถูกตอ้ง” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 64)
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• อ่านย่อหน้าใตห้ัวข้อ “ส่ิงที่พระองค์
ทรงทําเพื่อเรา” ในคาํปราศรยัของเอ็ล- 
เดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “คาํสอนของ
พระเยซู” เยาวชนชายจะพูดอะไรเพื่อ
ตอบคาํถามของสตรคีนน้ัน “พระองคท์รง
ทําอะไรเพื่อดฉัินคะ” เขียนทัง้เก้าหัวข้อ
ถัดมาจากคาํปราศรยับนกระดาน (ตัง้แต ่
“ชีวติของโลก” จนถึง “การชดใช้”) เชือ้-
เชิญเยาวชนชายให้เลือกหน่ึงหัวข้อหรอื
มากกวา่น้ันและเตรยีมหน่ึงหรอืสอง
ประโยคที่พวกเขาจะใช้สอนสตรคีนน้ัน
วา่พระเยซูครสิตท์รงทําอะไรเพื่อเรา พวก
เขาสามารถใช้คาํปราศรยัของเอ็ลเดอร์
โอ๊คส์ ข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อที่
เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) ประสบการณ์และ
ประจักษ์พยานของพวกเขา เชือ้เชิญพวก
เขาให้แบ่ง¸นส่ิงที่เตรยีมไว้

• ขอให้เยาวชนชายบางคนคน้ควา้ 2 นี-
ไฟ 2:3–9 เพื่อหาส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รง
ทําเพื่อเรา และขอให้คนอื่นๆ คน้ควา้ 2 
นีไฟ 9:6–10 เพื่อดวูา่ผลจะเป็นอย่างไร
ถ้าพระองค์ ไม่ทรงทําให้พระพันธกิจของ
พระองคเ์กิดสัมฤทธิผล โลกจะตา่งจากน้ี
อย่างไร บอกกล่าวความรกัที่ท่านมีตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอด และเชือ้เชิญเยาวชนชายให้
ทําเช่นเดยีวกัน

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยผู้
อื่น (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, ภาพ
ที่ 36–60) ให้เวลาเยาวชนชายไตรต่รอง
สักครูแ่ละแบ่ง¸นวธิีตา่งๆ ที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงช่วยพวกเขา ครอบครวั และคน
ที่พวกเขารูจ้ัก เชือ้เชิญให้พวกเขาบอก
ความรูสึ้กเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ขอ
ให้เยาวชนชายอ่านส่ีย่อหน้าสุดท้ายจาก
คาํปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 

ฮอลแลนดเ์รือ่ง “พระบัญญัตขิ้อใหญ่ข้อ
ตน้” ขณะไตรต่รองคาํถาม “ฉันจะทํา
อะไรไดบ้้างเพื่อแสดงให้เห็นวา่พระเยซู
ครสิตท์รงสําคญัเพียงใดในชีวติฉัน”  
เชือ้เชิญพวกเขาให้จดความคดิและ 
แบ่ง¸นส่ิงที่เขียนไวถ้้าพวกเขารูสึ้ก
สบายใจจะทําเช่นน้ัน

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “กลับคนืมา” เยาวชน
ชายเรยีนรูอ้ะไรจาก

• วดีทิัศน์เกี่ยวกับส่ิงที่พระเยซูครสิต์
ทรงทําเพื่อพวกเขาได ้พวกเขาจะใช้
ข่าวสารของวดีทิัศน์เรือ่งน้ีช่วยคนที่มี
¸ญหาเรือ่งการให้อภัยตนเองหรอืรูสึ้กวา่
ตนเองอยู่นอกขอบเขตความช่วยเหลือ
ของพระผู้ช่วยให้รอดไดอ้ย่างไร พวกเขา
อยากแบ่ง¸นพระคมัภีรข์้อใด (ดตูวัอย่าง
อิสยาห์ 1:18; แอลมา 36:3, 27; อีเธอร ์
12:27; คพ. 58:42–43)

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอด เขียนคาํถาม
ตอ่ไปน้ีบนกระดาน: “พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นใคร” “พระองคท์รงทําส่ิงใด
เพื่อเรา” “เรารู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระองคย์ัง
ทรงพระชนม์อยู่” เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายคน้ควา้ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ 
ประจักษ์พยานของอัครสาวก” หรอื
หนังสือเพลงสวดเพื่อหาคาํตอบของ
คาํถามเหล่าน้ี (ด ู“พระเยซูครสิต—์พระ
ผู้ช่วยให้รอด” ในสารบัญการใช้เพลงใน
หนังสือเพลงสวด) ขอให้พวกเขาแบ่ง¸น
ส่ิงที่พบ ประจักษ์พยานของพวกเขาใน
พระเยซูครสิตส่์งผลตอ่ชีวติประจําวนั
ของพวกเขาอย่างไร ท่านอาจฉายวดีทิัศน์
เรือ่ง “#Hallelujah—ข่าวสารวนัอีสเตอร์
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต”์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรงสําคญัในชีวติพวกเขา พวกเขา
มีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่
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เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้
ช่วยให้รอด

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้ ไตรต่รองวา่
ประจักษ์พยานของพวกเขาในพระผู้ช่วย

ให้รอดจะเป็นพรแก่คนที่พวกเขารูจ้ัก
อย่างไรและกระตุน้พวกเขาให้แบ่ง¸น
ประจักษ์พยานน้ัน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้อื่นให้ปฏิบัติ ในศรทัธาและ
ดาํเนินชีวติตามความจรงิที่
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงหาโอกาสให้พวกเขาเรยีน
รูผ้่านประสบการณ์อันทรง
พลัง ท่านจะทําอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยให้เยาวชนชายเห็น
ความสําคญัของการทําให้พระ
เยซูครสิตเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวติพวกเขา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีบทบาท
อะไรบ้าง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานถึงความจรงิ พระองคท์รงเป็นแหล่งประจักษ์พยาน
และการเปิดเผยส่วนตวั พระองคท์รงสามารถนําทางเราในการตดัสินใจและคุม้ครอง
เราจากอันตรายทางกายและวญิญาณ พระองคท์รงไดช่ื้อวา่เป็นพระผู้ปลอบโยน และ
ทรงสามารถคลายความกลัวของเราและทําให้เราเป่ียมดว้ยความหวงั โดยผ่านพลัง
อํานาจของพระองค ์เราไดร้บัการชําระให้บรสุิทธิ์เมื่อเรากลับใจ รบัศาสนพิธีแห่งความ
รอด และรกัษาพันธสัญญาของเรา เพื่อให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตอย่างเรารบัใช้ ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ เราจําเป็นตอ้งฝึกÃงและทําตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่เกีย่วกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จง
แสวงหาการนําทางของพระองคเ์พือ่ให้รูว้า่จะสอนอะไรเยาวชนชายเกีย่วกับความสําคญั
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติพวกเขา

ยอห์น 14:16–27 (พระผู้ปลอบโยนทรง
สอนเราและนําทุกส่ิงมาสู่ความทรงจําของ
เรา)

ยอห์น 15:26; คพ. 42:17; โมเสส 1:24 
(พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานถึง
พระบิดาและพระบุตร)

กาลาเทีย 5:22–23 (เปาโลพูดถึงผลของ
พระวญิญาณ)

2 นีไฟ 32:5 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
แสดงให้เราเห็นส่ิงที่เราควรทํา)

3 นีไฟ 27:20 (การไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ชําระเราให้บรสุิทธิ์)

โมโรไน 8:26 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ทําให้เราเราเป่ียมดว้ยความหวงัและความ
รกั)

โมโรไน 10:5 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
สอนความจรงิแก่เรา)

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 105–107

แลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์, “ข้าพเจ้ายังขาด
อะไรอีกบ้าง?” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
33–35

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นเพื่อนของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 104–7

วดีทิัศน์: “สุรเสียงของพระวญิญาณ”, 
“แดนศัตร”ู

ท่านจะแบ่ง¸นประสบการณ์
ส่วนตวัอะไรบ้างกับเยาวชน
ชายซ่ึงจะสอนพวกเขาเกี่ยว
กับบทบาทของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชนชาย
ตอ้งเรยีนรู้ ในการตระหนัก
และทําตามการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณ ท่านจะ
ช่วยให้พวกเขามีคา่ควรและ
แสวงหาความเป็นเพื่อนของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไร
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมา
ชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม 
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้เยาวชนชายคดิสักครูแ่ละแบ่ง¸นส่ิง
หน่ึงที่พวกเขาจําไดจ้ากบทเรยีนสัปดาห์
ก่อน ลองคดิดวูา่ท่านจะเช่ือมโยงคาํตอบ
ของพวกเขากับบทเรยีนวนัน้ีไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายเขียนเกี่ยวกับเวลาที่
พวกเขารูสึ้กถึงอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พวกเขาทําอะไรจึงไดร้บัอิทธิพล
ของพระองค ์อิทธิพลของพระองคส์รา้ง
ความแตกตา่งอะไรบ้าง ให้หลายคนแบ่ง
¸นประสบการณ์หากเห็นสมควร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจบทบาทของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนศึกษา
ส่วนหน่ึงของคาํพูดของประธานเฮนรยี์ บี. 
อายรงิก์ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน
ของท่าน” และเตรยีมแบ่ง¸นส่ิงที่เขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์กับ

• โควรมั พวกเขาอาจคน้ควา้คาํพูดของ
เอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์ “ข้าพเจ้า
ยังขาดอะไรอีกบ้าง?” ดว้ยสําหรบัตวัอย่าง
ของการที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วย
เหลือเราได ้เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง
¸นประสบการณ์ซ่ึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยพวกเขาในวธิีที่คล้ายคลึงกับส่ิงที่
ประธานอายรงิก์และเอ็ลเดอรล์อวเ์รน็ซ์
อธิบาย

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําให้ส่ิงน้ี
เป็นส่วนหน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของเขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการ
ชดใช้ (ด ู“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 
42, หรอื 66)

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้หาข้อพระ
คมัภีรต์อ่ไปน้ี ระบุบทบาทของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในแตล่ะข้อ และแบ่ง¸น
วา่อิทธิพลพระองคส์ามารถเป็นพรในชีวติ
พวกเขาไดอ้ย่างไร:ยอห์น 14:26; 15:26; 
กาลาเทีย 5:22–23; 2 นีไฟ 32:5; 3 นีไฟ 
27:20 เยาวชนชายสามารถคน้หาเพิ่มได้
จากคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน … ท่าน
อาจไดร้บัการนําให้เน้นหลัก
ธรรมข้อใดข้อหน่ึง ท่านอาจ
ไดร้บัความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีที่
ดทีี่สุดในการนําเสนอแนวคดิ
บางอย่าง ท่านอาจคน้พบ
ตวัอย่าง บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ 
และเรือ่งเล่าที่ ให้แรงบันดาล
ใจจากกิจกรรมที่เรยีบง่าย
ของชีวติ ท่านอาจรูสึ้กวา่ตอ้ง
เชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบท
เรยีน ท่านอาจนึกขึน้ไดถ้ึง
ประสบการณ์ส่วนตวัที่จะ
แบ่ง¸น” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 48)
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“พระวญิญาณบรสุิทธิ์” เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
บทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้เขียนเหตกุารณ์ในชีวติ
ของพวกเขาเมื่อพวกเขาจะจําเป็นตอ้งพึ่ง
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เมื่อใด
จะเป็นเวลาสําคญัที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะแสดงแกพ่วกเขาถงึส่ิงทีพ่วกเขาควรทาํ 
เมื่อใดที่เยาวชนชายอาจตอ้งการสัมผัสถึง
อิทธิพลของการปลอบประโลมจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้พิจารณาการแบ่ง
¸นประสบการณ์ส่วนตวัเมื่อท่านไดร้บั
ความช่วยเหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่งหน่ึงที่ระบุไว้ ในโครง
รา่งน้ี และขอให้เยาวชนชายÃงวา่วดีิ
ทัศน์สอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับการได้
รบัการนําทางผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนแบ่ง¸นส่ิงที่
เขาเรยีนรู ้จากน้ันให้เขียนข้อความตอ่
ไปน้ีจากจูลี บี. เบคบนกระดาน “ความ
สามารถในการรบัและทําตามการเปิดเผย

ส่วนตวัเป็นทักษะสําคญัที่สุดประการ
หน่ึงที่เราจะไดม้าในชีวติน้ี หากมีเราจะ
ไม่ล้มเหลว หากไม่มีเราจะประสบความ
สําเรจ็ไม่ได”้ (“ ในการครัง้น้ันเราจะเทพ
ระวญิญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้
ชายหญิง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 12) เชือ้
เชิญพวกเขาให้ตรกึตรองและจดวา่พวก
เขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับข้อความน้ีและ
ความสําคญัของการดาํเนินชีวติให้มีคา่
ควรและทําตามพระวญิญาณ กระตุน้พวก
เขาให้ ไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาสามารถทําได้
เพื่อจะแสวงหาความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์อย่างเต็มที่มากขึน้

• ขอให้เยาวชนชายดหูนังสือเพลงสวด
ในดรรชนี “หัวข้อ” ใต ้“พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” เพื่อหาเพลงสวดเพลงหน่ึงที่
สอนวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วย
เราไดอ้ย่างไร ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นท่อน
ที่พวกเขาเลือก ท่านอาจจะรอ้งเพลงสวด
เพลงหน่ึงดว้ยกันในโควรมั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขาเข้าใจบทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่ พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เมื่อเห็นเหมาะสมให้แบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่เขารูสึ้กถึงอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในดา้นใดดา้นหน่ึงที่
สนทนากันในการประชุม

• โควรมั

• เชือ้เชิญเยาวชนชายในโควรมัให้มีคา่
ควรและแสวงหาความเป็นเพื่อนของ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าเรือ่ง
ที่เรยีบง่าย อุปมา และยก
ตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อสอน
ในวธิีที่ทําให้สานุศิษย์ของ
พระองคเ์ข้าใจ ท่านสามารถ
แบ่ง¸นประสบการณ์ส่วนตวั
อะไรบ้างที่จะช่วยให้เยาวชน
ชายเข้าใจบทบาทของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และรูสึ้ก
ปรารถนาจะแสวงหาและมีคา่
ควรรบัประสบการณ์เช่นน้ัน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เป็นเพือ่นของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
104–105

การมีพระวญิญาณอยู่กับเราตลอดเวลาคอืมีการนําทาง
และการกํากับดแูลจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติประจํา
วนัของเรา ตวัอย่างเช่น พระวญิญาณจะทรงเตอืนให้เรา
ตอ่ตา้นการล่อลวงให้ทําช่ัว

เพราะเหตผุลน้ันเพียงอย่างเดยีว เราจึงเห็นไดง้่ายวา่เหตุ
ใดผู้รบัใช้ของพระเจ้าจึงพยายามเพิ่มความปรารถนาจะ
นมัสการพระผู้เป็นเจ้าในการประชุมศีลระลึกของเรา ถ้า
เรารบัส่วนศีลระลึกดว้ยศรทัธา พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงสามารถคุม้ครองเราและคนที่เรารกัจากการล่อลวงที่
ทวคีวามรนุแรงและถี่ขึน้เรือ่ยๆ

ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทําให้ส่ิงดงีาม
สรา้งแรงจูงใจมากขึน้และการล่อลวงกระตุน้ความสนใจ
น้อยลง ส่ิงน้ันอย่างเดยีวก็ควรมากพอจะทําให้เราตัง้ใจ
ดาํรงตนให้คูค่วรมีพระวญิญาณอยู่กับเราตลอดเวลา

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเสรมิสรา้งพลังให้เราตอ่ตา้น
ความช่ัวฉันใด พระองคป์ระทานพลังความสามารถให้เรา
แยกแยะความจรงิจากความเท็จฉันน้ัน ความจรงิที่สําคญั
ที่สุดยืนยันโดยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน 

เหตผุลของมนุษย์และการใช้สัมผัสทางกายของเราจะ
ไม่เพียงพอ เรามีชีวติอยู่ ในเวลาที่แม้คนฉลาดที่สุดก็ยัง
แยกแยะความจรงิจากการหลอกลวงที่แยบยลไดย้าก

พระเจ้าทรงสอนอัครสาวกโธมัสผู้ตอ้งการหลักฐานทาง
กายยืนยันการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดโดย
สัมผัสรอยแผลของพระองคว์า่การเปิดเผยเป็นหลักฐาน
ที่ปลอดภัยกวา่ “พระเยซูตรสักับเขาวา่ เพราะท่านเห็น
เราท่านจึงเช่ือหรอื? คนที่ ไม่เห็นเราแตเ่ช่ือก็เป็นสุข” 
(ยอห์น 20:29 )

ความจรงิที่ทําเครือ่งหมายเส้นทางกลับบ้านไปหาพระ
ผู้เป็นเจ้ายืนยันโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราไม่สามารถ
เข้าไปในป่าและเห็นพระบิดากับพระบุตรตรสักับเด็ก
หนุ่มโจเซฟ สมิธ ไม่มีหลักฐานทางกายหรอืการให้เหตผุล
ใดสามารถยืนยันไดว้า่เอลียาห์มาตามสัญญาเพื่อประสาท
กุญแจฐานะปุโรหิตซ่ึงเวลาน้ีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันถือไวแ้ละใช้อยู่

การยืนยันความจรงิมาถึงบุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้มีสิทธิ์ ไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เน่ืองจากความเท็จ
และคาํโป้ปดอาจอยู่ตรงหน้าเราไดทุ้กเวลา เราจึงตอ้งมี
อิทธิพลของพระวญิญาณแห่งความจรงิคอยช่วยเราในช่วง
ที่เราสงสัย
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันเป็นใคร และฉันสามารถเป็น
ใคร
เราเป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรค ์พระองคท์รงสรา้งเราตามรปูลักษณ์ของพระองค ์
พรอ้มดว้ยศักยภาพที่จะเป็นเหมือนพระองค ์ตามแผนจากเบือ้งบน เรามีของประทาน
และพรสวรรคพ์ิเศษที่จะช่วยให้เราบรรลุหน้าที่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตของเรา การรูว้า่เรา
เป็นใครให้จุดประสงคแ์ก่ชีวติเราและช่วยให้เราทําการเลือกที่ถูกตอ้ง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

สดดุ ี82:6; กิจการ 17:28–29; ฮีบร ู12:9; 
คพ. 76:24 (เราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า)

มัทธิว 25:14–30 (อุปมาเรือ่งเงินตะลันต)์

ลูกา 15:4–6, 11–32; ยอห์น 3:16; คพ. 
18:10–15 (คณุคา่ของจิตวญิญาณยิ่ง
ใหญ่)

โมเสส 1:4–22 ( โมเสสเรยีนรูว้า่เขาเป็น
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า)

โดนัลด ์แอล. ฮอลล์สตรอม, “ฉัน เป็น ลูก
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
26–28

เดล จี. เรนลันด,์ “วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามตอ่ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
56–58

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สถานภาพส่ี
ประการ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 58–61

“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 149

วดีทิัศน์: “ฉันเป็นบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า”; “อัตลักษณ์แท้จรงิของเรา”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

การรูว้า่ท่านเป็นบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิพลตอ่
ความคดิและการกระทําของ
ท่านอย่างไร พระผู้เป็นเจ้า
ประทานของประทานและ
พรสวรรคอ์ะไรแก่ท่านบ้าง 
ท่านจะใช้พรสวรรคแ์ละของ
ประทานเหล่าน้ันให้เป็นพร
แก่เยาวชนชายที่ท่านสอนได้
อย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนชาย
ตระหนักในศักยภาพอัน
สูงส่งของพวกเขาไดอ้ย่างไร 
ความเข้าใจน้ีจะช่วยให้พวก
เขาทําการตดัสินใจถูกตอ้ง
ไดอ้ย่างไร ของประทานและ
พรสวรรคพ์ิเศษอะไรบ้างที่
เยาวชนชายมี ท่านจะกระตุน้
พวกเขาให้ ใช้ของประทาน
และพรสวรรคเ์หล่าน้ีเป็นพร
แก่ผู้อื่นไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชิญเยาวชนชายสองคนแบ่ง¸นส่ิง
สําคญัที่สุดที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทเรยีน
สัปดาห์ก่อนและวธิีที่พวกเขาประยุกต์ ใช้
ในชีวติ

• เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน: “ฉัน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค”์ “ส่ิง

น้ันสอนอะไรฉันในเรือ่งฉันเป็นใครและ
ฉันสามารถเป็นใคร” “ความรูน้ี้ส่งผลตอ่
ความคดิและการกระทําของฉันอย่างไร” 
ให้เวลาเยาวชนชายไตรต่รองคาํถามเหล่า
น้ี แล้วเชิญพวกเขาให้มาเขียนคาํตอบบน
กระดาน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจอัตลักษณ์และศกัยภาพอัน
สูงส่งของพวกเขา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมั
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• คดิถึงกิจกรรมง่ายๆ ที่จะช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจวา่การเป็นเหมือนพระ 
ผู้เป็นเจ้าตอ้งอาศัยความอดทนและความ
มุมานะ กิจกรรมน้ีควรลองหลายครัง้เพื่อ
ทําให้สําเรจ็ ตวัอย่างเช่น เยาวชนชายอาจ
พยายามขวา้งส่ิงของซํ้าแล้วซํ้าเล่าใส่ถัง
ขยะโดยไม่มอง กิจกรรมน้ีสอนอะไรเรา
เกี่ยวกับความพยายามที่ ไม่ลดละ เรานํา
กระบวนการน้ีมาเช่ือมโยงกับการเป็น
เหมือนพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนมองหาและ
แบ่ง¸นข้อความจากคาํพูดของเอ็ลเดอร ์
เดล จี. เรนลันด ์“วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามตอ่ไป” ที่แสดงถึงส่ิงที่เขาเรยีนรู้
จากกิจกรรมดงักล่าว

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้ โมเสส 
1:4–7 และระบุส่ิงที่ โมเสสเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ตนเอง เชือ้เชิญพวกเขาให้คน้ควา้ ข้อ 
12 เพื่อหาวา่ซาตานทําอะไรขัดกับส่ิงที่
โมเสสเรยีนรู ้อ่าน ข้อ 13–22 ดว้ยกัน ขอ
ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูจ้ากเรือ่งน้ีเกี่ยวกับพวกเขาเอง พระบิดา
บนสวรรค ์พระผู้ช่วยให้รอด และปฏิ¸กษ์ 

เยาวชนชายเผชิญสถานการณ์ใดบ้างที่
ความรูน้ี้จะเป็นประโยชน์ ท่านอาจจะฉาย
วดีทิัศน์เรือ่ง “ฉันเป็นบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า” เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนา
เรือ่งน้ี

• ขอให้เยาวชนชายเขียนสถานภาพ
ที่พวกเขามีหรอือาจมี ในชีวติพวกเขา 
สถานภาพเหล่าน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับพวก
เขา เชือ้เชิญพวกเขาให้เลือกสถานภาพ
หน่ึงหรอืสองอย่างที่สําคญัที่สุดตอ่พวก
เขา แบ่งโควรมัออกเป็นส่ีกลุ่ม และมอบ
หมายให้แตล่ะกลุ่มอ่านสถานภาพหน่ึง
ประการในคาํพูดของประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ “สถานภาพส่ีประการ” พวก
เขาสามารถอ่านบางส่วนของคาํพูดของ
เอ็ลเดอร์ โดนัลด ์แอล. ฮอลล์สตรอม “ฉัน 
เป็น ลูกพระผู้เป็นเจ้า” ดว้ย ขอให้แตล่ะ
กลุ่มแบ่ง¸นกับโควรมัวา่พวกเขาไดเ้รยีน
รูอ้ะไร และจะประยุกต์ ใช้อย่างไรในชีวติ
ของพวกเขา สําหรบัส่วนหน่ึงของกิจกรรม
น้ี เยาวชนชายสามารถรอ้งเพลง “ฉันลูก
พระผู้เป็นเจ้า” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 
149)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จํานวนเน้ือหาที่ท่าน
ครอบคลุมมีความสําคญัน้อย
กวา่อิทธิพลของเน้ือหาน้ัน
ในชีวติของคนที่ท่านสอน 
เพราะเหตวุา่แนวความคดิ
ที่มากเกินไปในครัง้เดยีวจะ
ทําให้ผู้เรยีนสับสนหรอืเบื่อ
หน่ายได ้การเน้นหลักธรรม
สําคญัเพียงหน่ึงหรอืสองข้อ
จึงเป็นวธิีที่ดทีี่สุด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 99)
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• เชิญสมาชิกโควรมัดวูดีทิัศน์เรือ่ง  
“อัตลักษณ์แท้จรงิของเรา” (หรอือ่านพระ 
คมัภีรบ์างข้อตอ่ไปน้ี:1 ยอห์น 3:1–3; 
คพ. 84:37–38; 88:107; 132:20) และจด
ข้อความที่พวกเขาพบวา่มีความหมาย ขอ
ให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่เขียนและอธิบาย
วา่เหตใุดจึงเขียนข้อความน้ัน พวกเขา
เรยีนรูอ้ะไรจากวดีทิัศน์เรือ่งน้ีหรอืข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับพวกเขาเป็น
ใครและพวกเขาสามารถเป็นใคร ความ

รูน้ี้จะส่งผลตอ่การเลือกที่พวกเขาทําได้
อย่างไร เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนา
เรือ่งน้ีท่านอาจจะแบ่ง¸นคาํกล่าวตอ่ไป
น้ีจากประธาน กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์: “จุด
มุ่งหมายทัง้หมดของพระกิตตคิณุคอืเพื่อ
นําเราไปข้างหน้าและขึน้สูงสู่ความสําเรจ็
ที่ยิ่งใหญ่ขึน้แม้จนถึงการเป็นพระผู้เป็น
เจ้า” (“อย่าทําลูกบอลตก,” เลียโฮนา, ก.พ. 
1995, 41)

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเขาเป็นใครและพวกเขาสามารถเป็นใคร พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาวา่เรา
เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและบอกวา่
ประจักษ์พยานน้ีชีนํ้าการกระทําของเขา
อย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้นึกถึงวธิีหน่ึงที่
พวกเขาจะใช้ของประทานและพรสวรรค์
เพื่อเป็นพรแก่ลูกๆ ของพระบิดาบน
สวรรค์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักคน
ที่พระองคท์รงสอน และทรง
รูว้า่พวกเขาสามารถเป็นใคร 
พระองคท์รงพบวธิีพิเศษที่
จะช่วยให้พวกเขาเรยีนรูแ้ละ
เตบิโต เมื่อพวกเขาล้มลุก
คลุกคลาน พระองค์ ไม่ทรง
ทอดทิง้แตย่ังคงรกัพวกเขา
และคอยดแูลพวกเขา ขณะที่
ท่านสอนเยาวชนชาย ให้นึก
วา่พวกเขาเป็นใครและพวก
เขาสามารถเป็นอะไร และ
หาวธิีช่วยให้พวกเขาบรรลุ
ศักยภาพอันสูงส่งของตน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, 
“สถานภาพสีป่ระการ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 58–60

ข้าพเจ้าตอ้งการแนะนําสถานภาพส่ีประการที่ข้าพเจ้าเช่ือ
วา่ใช้ ไดก้ับผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตทั่วโลก—สถานภาพที่อาจ
ช่วยให้เราจดจําไดถ้ึงบทบาทส่วนตวัของเราในแผน 
นิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้าและศักยภาพของเราที่เป็นผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตในศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย

บุตรของพระบิดาบนสวรรค์

สถานภาพหน่ึงทีนิ่ยามเราทกุคนในดา้นพืน้ฐานสําคญั
ทีสุ่ดคอื บตุรของพระบดิาบนสวรรค ์ไมว่า่เราจะเป็น
หรอืทาํส่ิงอืน่ใดในชีวติ เราตอ้งไมล่มืวา่เราเป็นบตุรทาง
วญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้รงิ เราเป็นบตุรของ
พระองคก์อ่นเรามายงัโลกน้ี และเราจะเป็นบตุรของ
พระองคต์ลอดไป ความจรงิพืน้ฐานขอ้น้ีควรเปลีย่นวธีิที่
เรามองตนเอง มองพีน้่องของเรา และวธิทีีเ่รามองชีวติ . . .

บัดน้ี พี่น้องทัง้หลาย เมื่อเทียบกับความดพีรอ้มของพระ
ผู้เป็นเจ้า มนุษย์เราแทบไม่ตา่งจากเด็กเล็กซุ่มซ่ามเก้กัง 
แตพ่ระบิดาบนสวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยรกัทรงตอ้งการให้เรา
เป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ และน่ันพึงเป็นเป้าหมาย 
นิรนัดรข์องเราเช่นกัน พระผู้เป็นเจ้าเข้าพระทัยวา่เรา 
ไม่ได้ ไปถึงจุดน้ันโดยทันที แตเ่ราก้าวไปทีละก้าว . . .

สานุศษิย์ของพระเยซูครสิต์

. . . ทุกคนที่ตดิตามพระครสิตด์ว้ยความตัง้ใจจรงิเรยีกวา่ 
สานุศษิย์ของพระองค ์แม้จะทราบดวีา่ไม่มี ใครดพีรอ้ม 
แตเ่ราไม่ ใช้ข้อเท็จจรงิน้ันมาเป็นข้ออ้างเพื่อลดความคาด
หวงัจากเรา เพื่อดาํเนินชีวติตํา่กวา่เอกสิทธิ์ เพื่อถ่วงเวลา
ในการกลับใจ หรอืเพื่อปฏิเสธที่จะเตบิโตไปสู่การเป็นผู้
ตดิตามที่ดขีึน้ สมบูรณ์แบบมากขึน้ และบรสุิทธิ์มากขึน้
ของพระอาจารย์และองคร์าชันของเรา . . .

พี่น้องทัง้หลาย การเป็นสานุศิษย์คอืการเดนิทางตดิตาม
พระผู้ช่วยให้รอดตลอดชีวติ ระหวา่งเส้นทางเสมือนหน่ึง
จากเบธเลเฮมสู่กลโกธา เราจะมีโอกาสมากมายให้ทิง้การ

เดนิทางของเรา บางครัง้จะดเูหมือนวา่เส้นทางน้ันเรยีก
รอ้งมากกวา่ที่คดิ แตเ่มื่อเป็นบุรษุแห่งฐานะปุโรหิต เรา
ตอ้งกล้าหาญที่จะตดิตามพระผู้ ไถ่ แม้ดเูหมือนวา่กางเขน
ของเราจะหนักเกินทน . . .

ผู้รกัษาจิตวญิญาณ

พี่น้องทัง้หลาย หากเราตดิตามพระเจ้าพระเยซูครสิต์
อย่างแท้จรงิ เราตอ้งน้อมรบัสถานภาพที่สามน้ี ผู้รกัษาจิต
วญิญาณ เราผู้รบัการแตง่ตัง้เข้าสู่ฐานะปุโรหิตของพระผู้
เป็นเจ้าไดร้บัเรยีกให้บําเพ็ญ “การเยียวยา” [“พระเจ้าขอ
ข้าตามพระองค,์” เพลงสวด, บทเพลงที่ 106]

เรามีหน้าที่ตอ้งเสรมิสรา้ง ซ่อมแซม เพิ่มพลัง หนุนใจ 
และทําให้หายด ีงานมอบหมายของเราคอืทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและยื่นมือช่วยเหลือคนทุกข์
ยาก . . .

น่ีคอืหน้าที่สําคญัที่สุดอันดบัแรกของผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
—ทัง้สําหรบัผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคเีซ- 
เดค พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์ ไม่
ไดเ้ป็นพรในชีวติเมื่อเราเช่ือเท่าน้ัน—แตเ่ป็นพรมากยิ่ง
กวา่เมื่อเราดาํเนินชีวติตาม . . .

ทายาทชีวตินิรนัดร์

สถานภาพที่ส่ีของเราทุกคนนําเรากลับไปสู่สถานภาพแรก
ในรายการ ในฐานะบุตรของพระบิดาบนสวรรค ์เราเป็น 
ทายาท ทุกอย่างที่พระองคท์รงมี

“พระวญิญาณน้ันเป็นพยานรว่มกับจิตวญิญาณของเราวา่ 
เราเป็นลูกของพระเจ้า

“และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คอืเป็นทายาท
ของพระเจ้า และเป็นทายาทรว่มกับพระครสิตเ์มื่อเราทน
ทุกข์ทรมานดว้ยกันกับพระองคก็์เพื่อจะไดศั้กดิศ์รดีว้ย
กันกับพระองคด์ว้ย” [ โรม 8:16–17]

ลองคดิดเูถิดพี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า เราเป็นทายาทรว่ม
กับพระครสิต!์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“น่ีคอืงานของเราและรศัมีภาพของเรา—คอืการทําให้เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์” ( โมเสส 1:39)

การเข้าใจแผนแห่งความรอดเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูท้างวญิญาณ ทุกอย่างที่เยาวชนชาย
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุ—และส่ิงที่เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับเรือ่งทางโลก—ควรอยู่ ในบรบิทของ
แผนแห่งความรอดเพื่อเขาจะสามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งส่ิงซ่ึงสําคญันิรนัดรก์ับส่ิงซ่ึงไม่มี
ความสําคญันิรนัดร ์เมื่อเยาวชนชายเข้าใจแผนแห่งความรอดอย่างแท้จรงิ เขาย่อมดาํเนิน
ชีวติอย่างมีจุดประสงคม์ากขึน้ เขามองการทดลองและความทุกข์ยากของเขาวา่เป็นโอกาส
ให้เตบิโต เขาทําการเลือกโดยยึดผลนิรนัดรเ์ป็นหลักแทนที่จะแสวงหาความพึงพอใจแบบ
¸จจุบันทันดว่น เขาสามารถพบความสุขและปีติได้

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอน 

โครงรา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

อะไรคอืบทบาทของฉันในการทําให้แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิ์ผล (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
แผนแห่งความรอดคอือะไร
เกิดอะไรขึน้ในชีวติก่อนเกิด
จุดประสงคข์องชีวติคอือะไร
เหตใุดการเลือกทีฉั่นทําจึงสําคญั
เหตใุดเราจึงมีความทุกข์ยาก
ฉันจะพบการปลอบโยนไดอ้ย่างไรเมือ่คนทีฉั่นผูกพันสิน้ชีวติ
เหตใุดฉันจึงควรปฏิบัตติอ่รา่งกายของฉันเหมือนพระวหิาร

กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่

เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“หน้าที่ฐานะปุโรหิต,” หน้า 23, 46–47, 70–71

“เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต,์” หน้า 28–29, 
50–51, 72–73

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

อะไรคอืบทบาทของฉันในการทําให้
แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิด
สัมฤทธิผล
พระบิดาบนสวรรคต์รสัไวว้า่งานและรศัมีภาพของพระองคค์อื “การทําให้เกิดความ
เป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 1:39) ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตอย่างเรามี
บทบาทในแผนของพระบิดาบนสวรรคเ์มื่อเราดาํรงตนให้มีคา่ควรและปฏิบัตหิน้าที่
ฐานะปุโรหิตของเรา หน้าที่เหล่าน้ีไดแ้ก่การประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิต รบัใช้ผู้อื่น 
และเชิญชวนคนทัง้ปวงให้มาหาพระครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาแหล่งข้อมูลเหล่าน้ี จง±งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไตรต่รองส่ิงทีเ่ยาวชน
ชายจะทําไดเ้พือ่เรยีนรูว้า่พวกเขาช่วยพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรขณะทําหน้าทีข่องพวกเขา
ให้เกิดสัมฤทธิผล

โมเสส 1:39 (งานและรศัมีภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้าคอืการทําให้ลูกๆ ของพระองค์
สูงส่ง)

คพ. 20:46–60, 75–79; 84:111; 107:68 
(หน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน)

คพ. 38:42 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตจะตอ้ง
สะอาดและมีคา่ควร)

วดีทิัศน์: “เชิญชวนคนทัง้ปวงให้มาหา
พระครสิต”์

วดีทิัศน์: “สัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่าน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า”

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า,หน้า 23 (หน้าที่ของมัคนายก), 46–47 
(หน้าที่ของผู้สอน), 70–71 (หน้าที่ของ
ปุโรหิต)

“ข่าวสารถึงเยาวชนจากฝ่ายประธาน
สูงสุด,” เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน, 
ii–iii

จงนึกถึงประสบการณ์ที่ท่าน
เคยมีขณะทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของท่านให้เกิดสัม- 
ฤทธผิล อะไรเป็นผลจากความ
พยายามของท่าน ท่านไดช่้วย
พระบิดาบนสวรรคท์ําให้แผน
ของพระองคบ์รรลุผลอย่างไร

ท่านเคยเห็นเยาวชนชาย
เป็นพรแก่ผู้อื่นผ่านการรบั
ใช้ฐานะปุโรหิตของพวกเขา
เมื่อใด
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน “ข่าวสาร
ถึงเยาวชนจากฝ่ายประธานสูงสุด” และ
มองหาคาํแนะนําจากฝ่ายประธานสูงสุด
ที่จะช่วยพวกเขาทําให้บทบาทของตนใน
แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิ-
ผล หน้าที่ฐานะปุโรหิตสนับสนุนบทบาท
เหล่าน้ีอย่างไร 

• ให้ดรูปูของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา (ด ู
หนังสือภาพพระกิตตคิณุ, ภาพที่ 35) 
และถามวา่เขาทําอะไรเพื่อเตรยีมทาง
สําหรบัพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูมัทธิว 3) ถาม
สมาชิกโควรมัวา่พวกเขากําลังเตรยีมทาง
สําหรบัการกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไรเมื่อพวกเขาปฏิบัตหิน้าที่ฐานะ
ปุโรหิต

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่การทําหน้าทีฐ่านะ
ปุโรหิตของพวกเขาให้เกิดสัมฤทธิผลช่วยพระบิดาบนสวรรคท์ําให้แผนของพระองค์
บรรลุผลอย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคน
คน้ควา้หมวด “หน้าที่ฐานะปุโรหิต” ใน
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า (หน้า23, 
46–47, หรอื 70–71) และขีดเส้นใตค้าํ
และวลีบ่งบอกการกระทํา ขอให้เยาวชน
ชายอธิบายวา่หน้าที่แตล่ะอย่างช่วยทําให้
แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิ
ผลอย่างไร เยาวชนชายไดร้บัพรอย่างไร
จากการรบัใช้ผู้อื่น พวกเขาเคยเห็น
ตวัอย่างใดบ้างของการรบัใช้ฐานะปุโรหิต
ที่เป็นพรแก่ผู้อื่น

• ทบทวนหลักคาํสอนและพันธสัญญา 
20:46–60ดว้ยกันในโควรมั เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นประสบการณ์ที่พวก
เขาเคยทําให้หน้าที่เชิญชวนผู้อื่นมาหา
พระครสิต—์ตลอดจนสมาชิกครอบครวั
และเพื่อนๆเกิดสัมฤทธิผล พวกเขากําลัง
ช่วยทําให้แผนของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัม-
ฤทธิผลอย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขาแสดง
บทบาทสมมตเิหตกุารณ์ที่พวกเขาอาจ
จะมีโอกาสแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ ตวัอย่าง
เช่น “เพื่อนถามคณุวา่ทําไมคณุไม่เล่น

แผนหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น
เจ้า

ให้เวลาเยาวชนชายช่วงท้าย
การประชุมโควรมัเพื่อทําการ
วางแผนในหนังสือหน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า
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ฟุตบอลวนัอาทิตย์หรอืดืม่กาแฟหรอืชา” 
พวกเขาจะตอบคาํถามของเพื่อนอย่างไร
ถ้าเป้าหมายของพวกเขาคอืแบ่ง¸นพระ
กิตตคิณุ เชือ้เชิญให้พวกเขาเปิดไปที่
หน้า29, 51, หรอื 73 ของหนังสือ หน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และวางแผนตามส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูม้า

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งหรอืทัง้สองเรือ่ง
ที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี ขอให้เยาวชนชาย
ระบุวา่วดีทิัศน์แสดงให้เห็นหน้าที่ ใดของ

ฐานะปุโรหิตและหน้าที่เหล่าน้ีช่วยทําให้
แผนของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผล 
อย่างไร (ดสูรปุย่อของหน้าที่ฐานะปุโรหิต
ไดจ้ากหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า หน้า 
23, 46–47, หรอื 70–71) พวกเขาเคยมี
ประสบการณ์ใดบ้างเกี่ยวกับการทําหน้าที่
เหล่าน้ีให้เกิดสัมฤทธิผล เหตใุดจึงสําคญั
ที่ตอ้งเข้าใจวา่การทําหน้าที่ของเราให้เกิด
สัมฤทธิผลช่วยทําให้แผนของพระผู้เป็น
เจ้าบรรลุผล ความรูน้ี้ส่งผลอย่างไรตอ่วธิี
ทําหน้าที่ของพวกเขาให้เกิดสัมฤทธิผล

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจบทบาทของตนในการ
ทําให้แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิผลหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็น
ประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• ยกตวัอย่างที่เขาเคยเห็นสมาชิกคน
อื่นๆ ในโควรมัช่วยทําให้แผนของพระผู้
เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผลผ่านการรบัใช้ฐานะ
ปุโรหิตของพวกเขา

• หารอืกับสมาชิกโควรมัวา่พวกเขาทํา
อะไรไดบ้้างในโควรมัเพื่อทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของพวกเขาให้ดขีึน้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสวด
อ้อนวอนให้สานุศิษย์ของ
พระองคแ์ละทรงรบัใช้พวก
เขาอย่างตอ่เน่ือง พระองค์
ทรงหาโอกาสอยู่กับพวกเขา
และทรงแสดงความรกั ท่าน
จะมีโอกาสมากมายให้จัดการ
รบัใช้ฐานะปุโรหิตให้กับผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ที่อยู่เคยีงข้างท่าน ในช่วง
เวลาเหล่าน้ี จงแบ่ง¸นวา่ส่ิงที่
ท่านทําอยู่น้ันกําลังช่วยทําให้
แผนแห่งความรอดของพระ
บิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิผล 
อย่างไร
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

แผนแห่งความรอดคอือะไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมแผนให้เราสามารถเป็นเหมือนพระองค์ ได ้แผนน้ันรวม
ถึงการสรา้ง การตก และการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ตลอดจนกฎ ศาสนพิธี และหลัก
คาํสอนทัง้หมดของพระกิตตคิณุ แผนน้ีช่วยให้เราไดร้บัการทําให้ดพีรอ้มผ่านการชดใช้ 
ไดร้บัความบรบิูรณ์แห่งปีต ิและมีชีวติตลอดกาลในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจแผนแห่งความรอด

1 โครนิธ์ 15:20–22 (มนุษย์ทุกคนจะ
ตาย)

ฮีบร ู12:9 (พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ
บิดาของวญิญาณเรา)

ววิรณ์ 20:12–13; 2 นีไฟ 9:10–11;  
แอลมา 5:15–21 (มนุษย์ทุกคนจะฟ้ืนคนื
ชีวติและยืนอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็น
เจ้าเพื่อรบัการพิพากษา)

2 นีไฟ 2:22–25 (การตกของอาดมัก่อให้
เกิดความเป็นมรรตยั)

แอลมา 34:32–33 (ชีวติน้ีเป็นเวลาให้กลับ
ใจ)

แอลมา 40:11–14 (สภาพของมนุษย์หลัง
จากพวกเขาตาย)

คพ. 76:30–113 (คาํอธิบายเกี่ยวกับ
อาณาจักรแห่งรศัมีภาพ)

โธมัส เอส. มอนสัน, “การแข่งขันใน
ชีวติ,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 
หน้า90–93

“แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 166–169

วดีทิัศน์: “ ใจของมนุษย์จะทําให้พวกเขา
ไม่สมหวงั”; “แผนแห่งความรอด”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

การรูเ้รือ่งแผนของพระบิดา
บนสวรรคม์ีอิทธิพลอย่างไร
ตอ่การเลือกของท่านและ
มุมมองชีวติของท่าน ท่าน
ตอ้งการเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยว
กับแง่มุมใดของแผนแห่ง
ความรอด

การเข้าใจแผนแห่งความรอด
สามารถช่วยให้สมาชิกโควรมั
ทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตของ
พวกเขาไดด้ขีึน้อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจดคาํหรอืวลี
หน่ึงที่พวกเขาจําไดจ้ากบทเรยีนสัปดาห์ที่
แล้วและแบ่ง¸นคาํหรอืวลีน้ันกับโควรมั

• นํารปูสามรปูหรอืของสามชิน้มาใช้
แทนการสรา้ง การตก และการชดใช้ 

(ตวัอย่างเช่น ดนิเหนียวแทนการสรา้ง 
แอปเปิลแทนการตก และถ้วยศีลระลึก
แทนการชดใช้) ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
วา่พวกเขารูอ้ะไรเกี่ยวกับเหตกุารณ์เหล่าน้ี
และเหตใุดเหตกุารณ์ดงักล่าวจึงสําคญั

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับแผนแห่งความ
รอด เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําให้ส่ิงน้ี
เป็นส่วนหน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของเขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งแผน
แห่งความรอด (ด ู“เข้าใจหลักคาํสอน,” 
18, 42, หรอื 66)

• ให้เวลาล่วงหน้าพอประมาณ โดยขอ 
ให้สมาชิกหลายคนในโควรมัเตรยีมมา
สอนโควรมัเกี่ยวกับแง่มุมหน่ึงของแผน
แห่งความรอด (เช่น ชีวติก่อนเกิด ชีวติ 
มรรตยั โลกวญิญาณ และอื่นๆ) โดย 
ใช้ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หรอื แน่ว- 
แน่ตอ่ศรทัธา วาดภาพแทนแผนแห่ง
ความรอดบนกระดาน (ดตูวัอย่างใน ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา,หน้า 56) และเชิญ
เยาวชนชายแตล่ะคนสอนหัวข้อที่ ไดร้บั
มอบหมาย ถามเยาวชนชายวา่การรูเ้รือ่ง
แผนแห่งความรอดทําให้เกิดความ 
แตกตา่งอะไรในชีวติพวกเขา

• มอบหมายข้อพระคมัภีรห์น่ึงข้อหรอื
มากกวา่น้ันในโครงรา่งน้ีให้เยาวชนชาย
แตล่ะคน ขอให้เขาอ่านข้อพระคมัภีรน้ั์น
เพื่อพิจารณาวา่ข้อพระคมัภีรด์งักล่าว

สอนส่วนใดของแผนแห่งความรอด เชือ้
เชิญให้เขาแบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูจ้ากข้อน้ัน 
การรูเ้รือ่งแผนแห่งความรอดส่งผลอย่างไร
ตอ่วธิีที่เรามองตวัเราเอง คนอื่น และโลก
รอบตวัเรา

• อ่าน แอลมา 12:30 และ แอลมา 
42:13–15ดว้ยกันในโควรมั เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายมองหาวลีที่ ใช้อธิบายแผน
แห่งความรอด วลีเหล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยว
กับแผน ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ ใจของมนุษย์
จะทําให้พวกเขาไม่สมหวงั”และขอให้
เยาวชนชายดวูา่ความรูเ้รือ่งแผนแห่ง
ความรอดเป็นพรแก่เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นดา้นตา่งๆ ที่ความรูน้ี้เป็นพร
แก่พวกเขา

• ทุกคนในโควรมัตอ้งมีหนังสือแน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา และกําหนดเลข 1 ถึง 3 
ให้เยาวชนชายแตล่ะคน ขอให้คนที่ ได้
เลข 1 เรยีนรูท้ัง้หมดเท่าที่จะเรยีนรู้ ได้
จาก แน่วแน่ตอ่ศรทัธา เกี่ยวกับชีวติก่อน
เกิด (หน้า 167–168) ขอให้คนที่ ไดเ้ลข 
2 เรยีนรูเ้กี่ยวกับชีวติมรรตยั (หน้า 168) 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การเตรยีมทางวญิญาณ
ของตวัท่านเองจะช่วย
สรา้งบรรยากาศการเรยีน
รู ้เมื่อท่านเตรยีมพรอ้มทาง
วญิญาณท่านไดนํ้ามาซ่ึง
วญิญาณแห่งสันต ิความรกั 
และความคารวะ คนที่ท่าน
สอนจะรูสึ้กมั่นใจมากขึน้ใน
การไตรต่รองและสนทนา
เรือ่งที่มีคณุคา่ทางวญิญาณ” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], หน้า 79)
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และขอให้คนที่ ไดเ้ลข 3 เรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ชีวติหลังความตาย (หน้า 168–) ให้พวก
เขาทํางานเป็นกลุ่มตามเลขเพื่อเตรยีม
สรปุย่อส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้และพวกเขา
นําเสนอตอ่คนที่เหลือในโควรมั เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายนึกภาพวา่ชีวติพวกเขาจะ
เป็นอย่างไรถ้าพวกเขาไม่มีความรูน้ี้เกี่ยว
กับแผนแห่งความรอด

• ขอให้เยาวชนชายใช้คาํปราศรยัของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “การ
แข่งขันในชีวติ” และพระคมัภีรเ์ตรยีม
คาํตอบของคาํถามข้อหน่ึงตอ่ไปน้ี: เรามา
จากไหน ทําไมเราอยู่ที่น่ี เราไปไหนหลัง
จากชีวติน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นคาํ
ตอบราวกับกําลังพูดกับเพื่อนอีกศาสนา
หน่ึง เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งรูค้าํตอบของ
คาํถามเหล่าน้ี

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจแผนแห่งความรอดดี
ขึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• นําการสนทนาวา่การเข้าใจแผนแห่ง
ความรอดเป็นแรงบันดาลใจเราให้เป็นผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตที่ดขีึน้อย่างไร

• ขอให้สมาชิกโควรมับอกกล่าวความรูสึ้ก
ซาบซึง้ตอ่แผนแห่งความรอด

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คาํถามอันส่งผลให้คนที่
พระองคท์รงสอนคดิอย่าง
ลึกซึง้ พระองคส์นพระทัย
คาํตอบของพวกเขาอย่าง
จรงิใจ ท่านจะใช้คาํถามช่วย
ให้เยาวชนชายคดิอย่างลึก
ซึง้เกี่ยวกับความจรงิพระ
กิตตคิณุไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา  (2004), หน้า 166–169

ชีวติก่อนเกิด

ก่อนที่ท่านจะเกิดมาในโลกน้ี  ท่านอยู่ ในที่ประทับของ 

พระบิดาบนสวรรค์ ในฐานะบุตรทางวญิญาณของพระองค ์ 
ในการดํารงชีวิตก่อนเกิด ท่านเข้าร่วมสภากับบุตรทาง
วญิญาณคนอื่นๆ ของพระบิดาบนสวรรค ์ ที่สภาน้ันพระ-
บิดาบนสวรรคท์รงเสนอแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่งของ
พระองค ์(ด ูอับราฮัม 3: 22–26)

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแห่งความสุข พระเยซูก่อนเกิด 
พระบตุรหวัปีของพระบดิาในวญิญาณ จงึทรงทาํพนัธสัญญา 
วา่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูโมเสส 4:2; อับราฮัม 3:27)  
ผู้ติดตามพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ได้รับ
อนุญาตให้มายังโลกน้ีเพื่อประสบความเป็นมรรตัยและ 
ความเจรญิก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดร ์ลซิูเฟอรบ์ตุรทางวญิญาณ 
อีกดวงหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าตอ่ตา้นแผนและ “หมายมั่น
จะทําลายสิทธิ์เสรขีองมนุษย์” ( โมเสส 4:3)  เขากลับเป็น
ซาตาน  เขาและผู้ตดิตามเขาถูกขับออกจากสวรรค ์ ไม่มี
สิทธิ์รับร่างกายและประสบความเป็นมรรตัย (ดู โมเสส 
4:4; อับราฮัม 3:27–28)

ตลอดชีวติก่อนเกิด ท่านพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตวั
และทวคีวามสามารถทางวญิญาณของตน  โดยไดร้บัของ

ประทานแห่งสิทธิ์เสร ีท่านจึงตดัสินใจในเรือ่งสําคญัๆ เช่น 
ตดัสินใจวา่จะทําตามแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ การตดั 
สินใจเหล่าน้ีส่งผลตอ่ชีวติท่านทัง้ในขณะน้ันและขณะน้ี  
ท่านทวีขึน้ในสติ©ญญาและเรียนรู้ที่จะรักความจริง ท่าน
พรอ้มจะมายังโลกน้ีที่ซ่ึงท่านจะเจรญิก้าวหน้าตอ่ไปได้

ชีวติมรรตยั

เวลาน้ีท่านกําลังประสบกับชีวติมรรตยั  วญิญาณของท่าน
อยู่รวมกับรา่งกาย โดยเปิดโอกาสให้ท่านเตบิโตและพัฒนา
ในดา้นตา่งๆ ที่เป็นไปไม่ได้ ในชีวติก่อนเกิด  การดาํรงอยู่
ส่วนน้ีของท่านเป็นเวลาของการเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุตนเอง 
เลือกมาสู่พระครสิต ์ และเตรยีมตวัให้มีคา่ควรแก่ชีวติ 
นิรนัดร ์อีกทัง้เป็นเวลาที่ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นพบความจรงิ
และไดร้บัประจักษ์พยานถึงแผนแห่งความรอด

ชีวติหลังความตาย

เมือ่ทา่นสิน้ชีวติ วญิญาณของทา่นจะเขา้ไปในโลกวญิญาณ 
เพือ่รอการฟ้ืนคนืชีวติ  ในเวลาของการฟ้ืนคนืชีวติ วญิญาณ 

และรา่งกายจะรวมกันอีก ท่านจะไดร้บัคาํพิพากษาและถูก 
รับเข้าสู่อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ  รัศมีภาพที่ท่านได้เป็น 
มรดกน้ันจะขึน้อยูก่บัความลกึซึง้ของการเปลีย่นใจเลือ่มใส 

ของท่านและการเช่ือªงของท่านที่มีต่อพระบัญญัติของ
พระเจ้า จะขึน้อยู่กับรปูแบบที่ท่าน “ ไดร้บัประจักษ์พยาน
ถึงพระเยซู” (คพ. 76:51; ด ูข้อ 74, 79, 101 ดว้ย)
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เกิดอะไรขึน้ในชีวติก่อนเกิด
ก่อนเราเกิด เราอยู่กับพระบิดาบนสวรรคเ์ป็นลูกทางวญิญาณของพระองค ์ที่สภาใน
สวรรค ์พระบิดาทรงเสนอแผนแห่งความรอดของพระองคต์อ่เรา และพระเยซูครสิต์
ทรงไดร้บัเลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ซาตานหมายมั่นแก้ ไขแผนโดยเอา
สิทธิ์เสรขีองเราไป เขากับผู้ตดิตามจึงถูกขับไล่ เรายอมรบัแผนของพระบิดาและเลือก
ตดิตามพระเยซูครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่ตอ้ง
แบ่ง£นอะไรกับโควรมั

เยเรมีย์ 1:5; แอลมา 13:3 (ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตไดร้บัเรยีกและเลือกก่อนโลกเริม่
ตน้)

ววิรณ์ 12:9–11; โมเสส 4:1–4 (ซาตาน
หมายมั่นทําลายสิทธิ์เสรขีองมนุษย์และ
ถูกขับไล่)

อับราฮัม 3:22–26 (การเลือกของเราใน
ชีวติก่อนเกิดทําให้เราไดม้าโลกน้ี)

“แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 166–169

วดีทิัศน์: “แผนแห่งความรอด”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

นึกถึงการเลือกที่ท่านเคยทํา
ในชีวติ ความรูเ้รือ่งชีวติก่อน
เกิดมีอิทธิพลอะไรตอ่การ
เลือกเหล่าน้ัน การเลือกของ
ท่านจะส่งผลตอ่จุดหมาย 
นิรนัดรข์องท่านอย่างไร

เยาวชนชายกําลังทําการเลือก
อะไรเวลาน้ีที่จะเป็นพรแก่
ชีวติพวกเขาในนิรนัดร การ
เลือกใดจะส่งผลสวนทางกับ
จุดหมายนิรนัดรข์องพวกเขา
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นพระ
คมัภีรข์้อหน่ึงที่พวกเขาจําไดจ้ากการประ
ชุมโควรมัสัปดาห์ที่แล้ว ขอให้พวกเขาพูด
เกี่ยวกับส่ิงที่เรยีนรูจ้ากข้อน้ัน

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงและแบ่ง¸น
การเลือกอันชอบธรรมที่พวกเขาทําใน
อดตีและการตดัสินใจเหล่าน้ันเป็นพรแก่
ชีวติพวกเขาอย่างไร จากน้ันขอให้พวกเขา
บอกการเลือกที่ทําก่อนเกิด การเลือกน้ีส่ง
ผลตอ่ชีวติพวกเขาอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับชีวติก่อนเกิด 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนอ่านข้อพระ
คมัภีรต์อ่ไปน้ีหน่ึงหัวข้อ: เยเรมีย์ 1:5;  
แอลมา 13:3; อับราฮัม 3:22–23 เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายมองหาความจรงิที่พวกเขา
เรยีนรูจ้ากพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับชีวติ
ก่อนเกิด ความจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับชีวติ
ก่อนเกิดมีผลอย่างไรตอ่วธิีที่เรามอง 
ชีวติมรรตยัของเรา

• ขอให้เยาวชนชายเขียนการท้าทายบาง
อย่างที่ผู้คนเผชิญในช่วงชีวติมรรตยั เชือ้
เชิญให้พวกเขาอ่านเกี่ยวกับชีวติก่อนเกิด
ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 167–168) 
โดยมองหาความจรงิที่อาจจะช่วยให้ผู้คน
เผชิญการท้าทายเหล่าน้ีได ้เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบ ขอให้เยาวชน
ชายนึกถึงคนที่อาจจําเป็นตอ้งรูค้วามจรงิ

เหล่าน้ีและกระตุน้พวกเขาให้คดิหาวธิีที่
พวกเขาจะแบ่ง¸นประจักษ์พยานเกี่ยว
กับแผนแห่งความรอด

• ขอให้เยาวชนชายอ่าน โมเสส 4:1–2 
และมองหาส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอดและซาตานในสภาใน
สวรรค ์เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับผลการกระ
ทําของซาตานจาก ข้อ 3–4 ความขัดแย้ง
น้ียังคงอยู่บนแผ่นดนิโลกทุกวนัน้ีอย่างไร 
อะไรคอืบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดใน
ความขัดแย้งน้ี อะไรคอืบทบาทของเรา 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแสดงความรูสึ้ก
ของพวกเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
และความเต็มพระทัยจะทําตามแผนของ
พระบิดาของพระองค์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจชีวติก่อนเกิดดขีึน้หรอื
ไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จงระวงัที่จะไม่ถามคาํถาม
ซ่ึงก่อให้เกิดการโตแ้ย้งหรอื
รวมความสนใจไปที่เรือ่งอือ้-
ฉาว อย่าถามคาํถามที่สรา้ง
ความสงสัยหรอืนําไปสู่การ
สนทนาที่ ไม่สรา้งสรรค ์ขอให้
แน่ใจวา่คาํถามของท่านนํา
ผู้เรยีนไปสู่ความเป็นหน่ึงใน
ศรทัธาและความรกั” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 69)
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เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นความคดิหรอืความรูสึ้กที่มี ในระหวา่งบทเรยีน พวก
เขาไดร้บัแรงบันดาลใจให้ทําอะไรซ่ึงจะเป็นพรแก่ครอบครวัหรอืโควรมัของพวกเขา

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับส่ิงที่ ไดร้บัการสอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่า
เรือ่งที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อ
ให้สานุศิษย์ของพระองค์
เข้าใจ บทน้ีจะให้ โอกาสท่าน
ไดย้กตวัอย่างการเลือกที่ท่าน
เคยทําซ่ึงเปลี่ยนแปลงชีวติ
ท่าน เยาวชนชายจะแบ่ง¸น
ประสบการณ์อะไรไดบ้้าง
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ข้อความทีค่ดัมาจาก “แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา  (2004), หน้า 166–169

ชีวติก่อนเกิด

ก่อนที่ท่านจะเกิดมาในโลกน้ี ท่านอยู่ ในที่ประทับของ 

พระบิดาบนสวรรค์ ในฐานะบุตรทางวญิญาณของพระองค ์ 
ในการดํารงชีวิตก่อนเกิด ท่านเข้าร่วมสภากับบุตรทาง
วญิญาณคนอื่นๆ ของพระบิดาบนสวรรค ์ ที่สภาน้ันพระ-
บิดาบนสวรรคท์รงเสนอแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่งของ
พระองค ์(ด ูอับราฮัม 3: 22–26)

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแห่งความสุข พระเยซูก่อนเกิด 
พระบุตรหัวปีของพระบิดาในวิญญาณ จึงทรงทําพันธ-
สัญญาวา่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูโมเสส 4:2; อับราฮัม 
3:27)  ผู้ตดิตามพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์
ไดร้บัอนุญาตให้มายังโลกน้ีเพื่อประสบความเป็นมรรตยั

และความเจรญิก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดร ์ ลูซิเฟอรบ์ุตรทาง
วญิญาณอีกดวงหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าตอ่ตา้นแผนและ 
“หมายมั่นจะทําลายสิทธิ์เสรขีองมนุษย์” ( โมเสส 4:3)  
เขากลับเป็นซาตาน  เขาและผู้ตดิตามเขาถูกขับออกจาก
สวรรค ์ ไม่มีสิทธิ์รบัรา่งกายและประสบความเป็นมรรตยั 
(ด ูโมเสส 4:4; อับราฮัม 3:27–28)

ตลอดชีวติก่อนเกิด ท่านพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตวั
และทวคีวามสามารถทางวญิญาณของตน  โดยไดร้บัของ
ประทานแห่งสิทธิ์เสร ีท่านจึงตดัสินใจในเรือ่งสําคญัๆ เช่น 
ตัดสินใจว่าจะทําตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์  การ
ตดัสินใจเหล่าน้ีส่งผลตอ่ชีวติท่านทัง้ในขณะน้ันและขณะ
น้ี  ท่านทวขีึน้ในสติ̈ ญญาและเรยีนรูท้ี่จะรกัความจรงิ 
ท่านพรอ้มจะมายังโลกน้ีที่ซ่ึงท่านจะเจรญิก้าวหน้าตอ่ไป
ได้
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

จุดประสงคข์องชีวติคอือะไร
ในช่วงชีวติน้ีเราไดร้บัรา่งกายและการทดสอบเพื่อดวูา่เราจะเช่ือÃงพระบัญญัตขิอง 

พระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ ประสบการณ์ของเราในช่วงความเป็นมรรตยัมี ไวเ้พื่อช่วยให้เรา
เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคข์องเรามากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน: ท่านรูสึ้กวา่ตอ้ง
แบ่ง£นอะไรกับโควรมั

2 นีไฟ 2:25 (เราถูกสรา้งเพื่อจะมีปีต)ิ

แอลมา 12:25; 34:32; 42:4 (ชีวติน้ีเป็น
เวลารบัการทดสอบและเตรยีมพบ 
พระผู้เป็นเจ้า)

3 นีไฟ 12:3–12 (พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถึง
คณุลักษณะเหมือนพระผู้เป็นเจ้าหลาย
ประการ)

3 นีไฟ 12:48 (พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอ้งการให้เราดพีรอ้มเหมือนพระองค)์

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

โธมัส เอส. มอนสัน, “นําทางกลับบ้าน
อย่างปลอดภัย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
67- 69

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เรือ่งความ
เสียใจและปณิธาน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 21–24

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ส่ีนาทีของท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 84- 86

“แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 166–169

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านพบปีติ ในชีวติอย่างไร 
ประสบการณ์อะไรไดช่้วยให้
ท่านเตบิโตทางวญิญาณ

เยาวชนชายกําลังทําอะไรเพื่อ
จะเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรคม์ากขึน้
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรู้ ในบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้ว บทเรยีน
น้ันส่งผลตอ่ชีวติพวกเขาอย่างไร พวกเขา
ทําอะไรตา่งจากเดมิเพราะส่ิงที่เรยีนรู ้พร
ใดมาจากการกระทําของพวกเขา

• ให้ดเูชือกที่มีปมอยู่ตรงกลาง อธิบายวา่
ปมหมายถึงชีวติน้ี ส่วนทุกอย่างที่อยู่ดา้น
หน่ึงของปมหมายถึงชีวติก่อนเกิดและทุก
อย่างที่อยู่อีกดา้นหน่ึงหมายถึงชีวติหลัง
มรรตยั น่ีอาจจะใช้เป็นทัศนอุปกรณ์ใน
ระหวา่งการประชุมโควรมั

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับจุดประสงคข์องชีวติ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้คน้ควา้พระ
คมัภีร์ ในโครงรา่งน้ีและแบ่ง¸นส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับจุดประสงคข์องความ
เป็นมรรตยั (พวกเขาอาจจะคน้ควา้ แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา, หน้า 166–169 ดว้ย) การ
รูจุ้ดประสงคด์งักล่าวส่งผลอย่างไรตอ่การ
เลือกที่พวกเขาทํา

• เชือ้ให้เชิญเยาวชนชายอ่านผู้เป็นสุขใน 
3 นีไฟ 12:3- 12 และมองหาคณุลักษณะ
ที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เรา
พัฒนาในช่วง ชีวติมรรตยัของเรา ขอให้
พวกเขานึกถึงคนในพระคมัภีรห์รอืใน
ชีวติพวกเขาเองที่เป็นแบบอย่างของหลัก
ธรรมเหล่าน้ี คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด
ใน 3 นีไฟ 12 ช่วยให้เราเข้าใจจุดประสงค์
ของเราในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไร

• แจกสําเนา “ครอบครวั: ถ้อยแถลง
ตอ่โลก” หรอื คาํพูดของประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเรือ่ง “นําทางกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย” ให้สมาขอให้สมาชิกโควรมั
ทําเครือ่งหมายคาํหรอืวลีที่สอนเกี่ยวกับ

จุดประสงคข์องพวกเขาในชีวติในฐานะ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าขณะที่พวกเขา
อ่าน เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่
ทําเครือ่งหมายและอธิบายวา่เหตใุดจึงมี
ความหมายตอ่พวกเขา

• มอบหมายให้เยาวชนชายอ่านความ
เสียใจที่กล่าวไว้ ในคาํพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “รอืงความ
เสียใจและปณิธาน” คนละหน่ึงเรือ่งโดย
มองหาส่ิงที่เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับจุดประสงค์
ของชีวติ ขอให้เขาหาคนในโควรมัที่อ่าน
ความเสียใจตา่งจากเขา เชือ้เชิญพวกเขา
ให้แบ่ง¸นกันในส่ิงที่เรยีนรู ้และขอให้
เยาวชนชายสองสามคนแบ่ง¸นกับโควรมั
ที่เหลือ เชือ้เชิญพวกเขาให้พิจารณาส่งที่
ตนตอ้งทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจ 

เหล่าน้ีในชีวติพวกเขาเอง

• ขอให้ครึง่โควรมัอ่านเรือ่งของโนเอลล์ 
พิกัสเพซ ในคาํพูดของอธิการแกรยี์ อี.  
สตเีวนสันเรือ่ง “ส่ีนาทีของท่าน” และ
ขอให้อีกครึง่โควรมัอ่านเรือ่งของโทราห์ 
ไบรท์ ในคาํพูดเรือ่งเดยีวกัน เชือ้เชิญให้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ ใช้การสบตาเป็นวธิีดงึผู้
เรยีนเข้าสู่บทเรยีน เมื่อท่าน
สอนดว้ยการสบตา ความ
สนใจของท่านจะมุ่งไปยังคน
ที่ท่านกําลังสอน ไม่ ใช่เน้ือหา
บทเรยีน การสบตาเมื่อท่าน
Ãงความคดิเห็นและคาํถาม
ของเขาจะช่วยให้เขารูว้า่ท่าน
สนใจส่ิงที่เขาพูด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 71)
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พวกเขาแบ่ง¸นกันในส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับ
จุดประสงคข์องชีวติจากเรือ่งเหล่าน้ี ให้
เวลาเยาวชนชายสองสามนาทีทบทวนคาํ
พูดที่เหลือของอธิการแกรยี์และไตรต่รอง
วา่พวกเขากําลังทําอย่างไรใน “ส่ีนาที” 

ของพวกเขา—มีศาสนพิธีหรอืเหตกุารณ์
สําคญัอะไรบ้างในอนาคตของพวกเขา 
และพวกเขากําลังทําอะไรเพื่อเตรยีม เชิญ
เยาวชนชายบางคนแบ่ง¸นความคดิของ
พวกเขา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจจุดประสงคข์องชีวติดขีึน้หรอื
ไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
ส่ิงที่ ไดร้บัการสอน

• กระตุน้สมาชิกโควรมัให้ทําตามความ
ประทับใจที่พวกเขาไดร้บัในระหวา่งการ
ประชุมโควรมั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
สานุศิษย์ของพระองค์ ให้เป็น
พยาน ตวัอย่างเช่น พระองค์
ทรงถามเขาทัง้หลายวา่ “แล้ว
พวกท่านเล่าวา่เราเป็นใคร?” 
(มัทธิว 16:15) เมื่อท่านถาม
คาํถามที่ ไดร้บัการดลใจ คาํ
ตอบของเยาวชนชายจะเป็น
โอกาสให้แสดงประจักษ์
พยาน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

‡√“ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥ ·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß¢Õß»“ π®—°√¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬ ¢Õª√–°“»¥â«¬§«“¡‡§“√æ«à“
°“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–
«à“§√Õ∫§√—«‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ßµàÕ·ºπ¢Õßæ√–ºŸâ √â“ß‡æ◊ËÕ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬
∑“ßπ‘√—π¥√å¢Õß∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å

¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬—™“¬·≈–À≠‘ß—‰¥â√—∫°“√ √â“ß„π√Ÿª≈—°…≥å¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·µà≈–§π‡ªìπªî¬∫ÿµ√À√◊Õªî¬∏‘¥“∑“ß«‘≠≠“≥¢Õßæ√–
∫‘¥“æ√–¡“√¥“∫π «√√§å ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È·µà≈–§π®÷ß¡’≈—°…≥–·≈–®ÿ¥
À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å ‡æ»‡ªìπ∫ÿ§≈‘°¿“æ ”§—≠¬‘Ëß¢Õß·µà≈–
∫ÿ§§≈°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ¢≥–¡’™’«‘µ¡√√µ—¬ ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫àß∫Õ°Õ—µ-
≈—°…≥å·≈–®ÿ¥ª√– ß§åπ‘√—π¥√å

„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√–‡¬´Ÿ§√‘ 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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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดการเลือกที่ฉันทําจึงสําคญั
พระบิดาบนสวรรคป์ระทานสิทธิ์เสรทีางศีลธรรมแก่เรา ความสามารถที่จะเลือกและ
กระทําเพื่อตนเอง แม้วา่เรามีอิสระที่ทําการเลือกของเราเอง แตเ่ราไม่สามารถเลือกผล
ของการเลือกเหล่าน้ันได ้การเลือกที่ดนํีาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและชีวตินิรนัดร ์ถ้าเรา
ทูลขอพระบิดาบนสวรรค ์พระองคจ์ะทรงช่วยเราให้ทําการเลือกอย่างฉลาด

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน: ท่านรูสึ้กวา่อะไร
จะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจความสําคญัของการเลือกอย่างฉลาด

โยชูวา 24:15 (เราสามารถเลือกรบัใช้
พระเจ้าได)้

ยอห์น14:15 (การเลือกที่ดขีองเราแสดง
ให้เห็นวา่เรารกัพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ปรารถนาจะทําตามพระประสงคข์อง
พระองค)์

2 นีไฟ 2:16, 27; ฮีลามัน 14:30–31 (เรามี
อิสระที่จะเลือกและกระทําเพื่อตนเอง)

โมโรไน 7:14–15 (ส่ิงน้ีมี ไว้ ให้เราตดัสิน
ระหวา่งความดกีับความช่ัว)

โธมัส เอส. มอนสัน, “การเลือก,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 86

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “อุปมา เรือ่ง ผู้ หวา่น 
พืช,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 32–35

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การตดัสินใจเพื่อ
นิรนัดร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 106–109
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ไตรต่รองการตดัสินใจสําคญัๆ 
ที่ท่านทําในชีวติ การตดัสิน
ใจเหล่าน้ีมีผลตอ่ท่านและ
คนอื่นๆ อย่างไร ท่านไดเ้รยีน
รูอ้ะไรจากการตดัสินใจเหล่า
น้ัน

ขณะที่ท่านสวดอ้อนวอน
ให้เยาวชนชายแตล่ะคน จง
ไตรต่รองการตดัสินใจที่เขา
ทําอยู่ การตดัสินใจเหล่าน้ีจะ
มีผลตอ่เขาอย่างไรเวลาน้ีและ
ในอนาคต
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนปลายไม้ดา้นหน่ึงวา่ “การเลือก” 
และอีกดา้นหน่ึงเขียนวา่ “ผล” และใช้ ไม้
แสดงให้เห็นวา่การเลือกทุกอย่างที่เราทํา
ล้วนมีผลตดิมาดว้ย (บางครัง้ในแง่บวก 
บางคราวในแง่ลบ) เชิญเยาวชนชายคน

หน่ึงถือไม้ขณะที่ท่านอธิบายการเลือกที่
เขาอาจพบเจอ เยาวชนชายอาจจะบอก
ผลของการเลือกน้ัน สนทนาวา่การเลือก
ของเราส่งผลอย่างไรตอ่ชีวติเรา ครอบครวั 
และการรบัใช้ฐานะปุโรหิตของเรา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจหลักคาํสอนเรือ่งสิทธิ์เสร ี
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําการสอน
น้ีให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนหน้าที่ตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งสิทธิ์
เสร ี(ด ู“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, 
หรอื 66)

• เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้อ่าน
เรือ่ง “สิทธิ์เสรแีละภาระรบัผิดชอบ” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน ในใจ
และแบ่ง¸นส่ิงที่เขาประทับใจ จากน้ัน
สมาชิกโควรมัสามารถเลือกมาตรฐาน
อื่นในหนังสือและแบ่ง¸นการเลือกบาง
อย่างที่พวกเขาเคยทําเกี่ยวกับมาตรฐาน
น้ันและพรที่มาจากการเลือกของพวก
เขา ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจจะอ่าน 
“ดนตรแีละการเตน้ราํ” ใน เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน และสนทนาถึงพรที่พวก
เขาไดร้บัจากการทําตามคาํแนะนําให้หลีก
เลี่ยงดนตรแีละการเตน้ราํที่ ไม่ดี

• แจกคาํพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. 
โอ๊คส์เรือ่ง “อุปมา เรือ่ง ผู้ หวา่น พืช” หรอื 
คาํพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เรือ่ง “การเลือก” เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
อ่านส่วนของตนและแบ่ง¸นข้อคดิที่
ประทับใจ พวกเขาจะทําในกลุ่มเล็กหรอื
กับทัง้ชัน้ก็ ได ้พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
ผลของความเช่ือและการกระทําของเรา 
เชือ้เชิญให้พวกเขาสนทนาวา่คาํแนะนําที่
พวกเขาศึกษาจะช่วยให้พวกเขาเลือกไดด้ี
ขึน้อย่างไร 

• ใช้เทปหรอืเชือกทําเป็นรปูตวั “V” บน
พืน้ห้องเรยีน เชิญเยาวชนชายคนหน่ึง
เริม่เดนิตรงจุดที่เทปหรอืเชือกบรรจบกัน 
และเดนิไปตามรปูตวั “V” โดยให้เท้าอยู่
คนละดา้น ในที่สุดเขาจะตอ้งเลือกเดนิ
ดา้นใดดา้นหน่ึง เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
อธิบายส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการเลือกจาก
ประสบการณ์น้ี เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
อ่านย่อหน้าแรกจากคาํพูดของเอ็ลเดอร์
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “การตดัสิน
ใจเพื่อนิรนัดร” และระบุวลีที่พวกเขา
ตอ้งการจํา เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
วา่พวกเขาเคยเห็น “การตดัสินใจกําหนด
จุดหมาย” หรอืผลของวลีอื่นจากคาํพูด
ของเอ็ลเดอรเ์นลสันอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่ารูสึ้กกังวลถ้าผู้เรยีน
เงียบไปสองสามนาทีหลังจาก
ที่ท่านตัง้คาํถาม อย่าตอบ
คาํถามเสียเอง ให้เวลาผู้เรยีน
คดิหาคาํตอบ อย่างไรก็ตาม 
ความเงียบที่ยาวนานอาจชี ้
ให้เห็นวา่เขาไม่เข้าใจคาํถาม
และทา่นจาํเป็นตอ้งเรยีบเรยีง
คาํพูดเพื่อถามใหม่” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 69)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนหา
ตวัอย่างของคนที่ทําการเลือกในพระ
คมัภีร ์(ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจจะ
เปรยีบเทียบการเลือกของ

• นีไฟกับของเลมันและเลมิวเอลใน 1  
นีไฟ 3:1–8 และข้ออื่นๆ ใน 1 นีไฟ) อะไร
คอืผลของการเลือกเหล่าน้ี การเลือกมีผล
ตอ่ผู้อื่นอย่างไร

• ดวูดีทิัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่ง เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัมองหาผล
ของการเลือกที่เยาวชนชายในวดีทิัศน์ทํา 
ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบ เชือ้เชิญ
พวกเขาให้แบ่ง¸นประสบการณ์ซ่ึงใน
น้ันพวกเขาไดท้ําการเลือกที่มีผลกระทบ
ยาวไกล เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านพระ
คมัภีรค์นละหน่ึงข้อจากโครงรา่งน้ีและ
แบ่ง¸นวา่ข้อน้ันจะช่วยให้เขาทําการเลือก
ที่ถูกตอ้งในอนาคตไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหลักคาํสอนเรือ่งสิทธิ์เสรดีขีึน้
หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• ยกตวัอย่างการเลือกที่ดทีี่เขาเคยทํา
และอธิบายวา่การเลือกเหล่าน้ันส่งผล 
อย่างไรตอ่ชีวติเขาและชีวติผู้อื่น ตลอด
จนครอบครวัของเขา เขาอาจจะเชิญ
สมาชิกคนอื่นในโควรมัให้แบ่ง¸นเช่นกัน

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัประเมินการ
เลือกที่พวกเขาทําอยู่ซ่ึงส่งผลตอ่ความ
สามารถในการเป็นผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่
ซ่ือสัตย์ เขาอาจจะกระตุน้คนเหล่าน้ันให้
วางแผนปรบัปรงุอย่างตอ่เน่ือง

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าเรือ่ง
ง่ายๆ อุปมา และตวัอย่างชีวติ
จรงิที่เหล่าสานุศิษย์เข้าใจ
ได ้บทน้ีเปิดโอกาสอันดยีิ่งให้
ท่านไดย้กตวัอย่างการเลือก
ที่ท่านทําซ่ึงไดเ้ปลี่ยนชีวติ
ท่าน เยาวชนชายจะแบ่ง¸น
ประสบการณ์อะไรไดบ้้าง
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“สิทธิ์เสรแีละภาระรบัผิดชอบ,” เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน  (2011), หน้า 2–3

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานสิทธิ์เสรแีก่ท่าน ความสามารถ
ในการเลือกถูกจากผิดและกระทําด้วยตนเอง   ถัดจาก
การมอบชีวิต สิทธิ์ ในการนําทางชีวิตตัวท่านเองถือเป็น
ของประทานประเสริฐสุดประการหน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมอบให้ท่าน  ขณะอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิโลก ท่านกําลัง
พิสูจน์ให้เห็นวา่ท่านจะใช้สิทธิ์เสรเีพื่อแสดงความรกัตอ่
พระผู้เป็นเจ้าโดยรกัษาพระบัญญัตขิองพระองคห์รอืไม่  
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถนําทางท่านให้ ใช้สิทธิ์เสรี
อย่างชอบธรรม

ท่านตอ้งรบัผิดชอบการเลือกที่ท่านทํา  พระผู้เป็นเจ้าทรง
เอาพระทัยใส่ท่านเสมอและจะทรงช่วยท่านทําการเลือก
ที่ดแีม้ครอบครวัท่านและมิตรสหายจะใช้สิทธิ์เสรี ในทาง
ที่ ไม่ถูกตอ้งก็ตาม  จงมีความกล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อยืน
หยัดในการเช่ือ�งพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าแม้ตอ้ง
ยืนหยัดเพียงลําพัง  ขณะทําเช่นน้ี ท่านกําลังเป็นแบบ
อย่างให้ผู้อื่นทําตาม

ถึงแม้ท่านมีอิสระที่จะเลือกวถิีการกระทําของท่าน แต่
ท่านไม่มีอิสระที่จะเลือกผล  ไม่วา่ดหีรอืไม่ด ีผลเหล่าน้ัน
เป็นผลที่เกิดขึน้จากการเลือกที่ท่านทํา  ความประพฤติ
บางอย่างที่เป็นบาปอาจนําความพอใจทางโลกมาให้เพียง

ช่ัวครัง้ช่ัวคราว แตก่ารเลือกเช่นน้ันถ่วงความก้าวหน้าของ
ท่าน นําไปสู่ความปวดร้าวใจและความเศร้าหมอง  การ
เลือกที่ชอบธรรมนําไปสู่ความสุขช่ัวกาลนานและชีวตินิรนั
ดร ์ พึงระลึกวา่ อิสรภาพที่แท้จรงิเกิดจากการใช้สิทธิ์เสรี
เลือกการเช่ือ�ง การสูญเสียอิสรภาพเกิดจากการเลือกไม่
เช่ือ�ง

ทา่นตอ้งรบัผดิชอบการพฒันาพรสวรรคแ์ละความสามารถ 
ที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานแก่ท่านเช่นกัน  ท่านตอ้งชี ้
แจงตอ่พระองคว์า่ท่านทําอะไรกับพรสวรรคข์องท่านและ 
ท่านใช้เวลาของท่านอย่างไร  จงเลือกทําส่ิงดมีากมายดว้ย
ความสมัครใจของท่าน

ข้อความทีค่ดัมาจาก รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การตดัสินใจ
เพือ่นิรนัดร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย แตล่ะวนัคอืวนัแห่งการตดัสินใจ ประ-
ธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราว่า “การตัดสินใจกําหนด
จดุหมายปลายทาง” การใช้เสรภีาพอยา่งฉลาดในการตดัสิน 
ใจสําคญัยิ่งตอ่การเตบิโตทางวญิญาณของท่าน ทัง้�จจุบัน
และเพื่อนิรนัดร ท่านไม่เคยเด็กเกินกวา่จะเรยีนรู ้ไม่เคย
โตเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลง  ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะ
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเกิดจากความมุ่งมั่นท่ีปลูก¡งมา
จากสวรรค์เพื่อให้ ได้รับความก้าวหน้านิรันดร์   แต่ละวัน
นํามาซ่ึงโอกาสให้เราตดัสินใจเพื่อนิรนัดร
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดเราจึงมีความทุกข์ยาก
ส่วนหน่ึงของแผนพระบิดาบนสวรรคค์อื เราตอ้งประสบความทุกข์ยากในช่วงความเป็น
มรรตยั ในบางกรณี ความทุกข์ยากเป็นผลจากการเลือกที่ ไม่ดขีองเราหรอืของผู้อื่น การ
ทดลองอื่นๆ เป็นเพียงเรือ่งปกตธิรรมดาของประสบการณ์มรรตยัของเรา แม้วา่ความ
ทุกข์ยากไม่ ใช่เรือ่งง่าย แตก่ารท้าทายตา่งๆ สามารถช่วยให้เราเตบิโตทางวญิญาณและ
เป็นเหมือนพระเยซูครสิตม์ากขึน้ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านไดร้บัความ
ประทับใจอะไรบ้างขณะศกึษา

2 นีไฟ 2:11 (จะตอ้งมีการตรงกันข้ามใน
ส่ิงทัง้ปวง)

โมไซยาห์ 23:21 (พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ความทุกข์ยากเพื่อทดสอบศรทัธาของเรา)

อีเธอร ์12:27 (พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ความอ่อนแอเพื่อเราจะนอบน้อมถ่อม
ตน)

คพ. 101:1–9 (ความทุกข์ยากบางอย่าง
เกิดขึน้เพราะการเลือกที่ ไม่ดขีองเราเอง)

คพ. 121:7–8; 122:4–9 (การทดลองให้
ประสบการณ์แก่เราและเป็นไปเพื่อความ
ดขีองเรา)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การตรงกันข้ามในส่ิง
ทัง้ปวง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 114–17

โคอิชิ อาโอยากิ, “จงยึดมั่นวถิีทางของ
เจ้า,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 126–28

โธมัสเ เอส. มอนสัน, “เราจะไม่ละเลย
หรอืทอดทิง้เจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
85–87

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ลมหมุนทาง
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“ความทุกข์ยาก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 108–112

วดีทิัศน์: “พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเราขึน้,” 
“ฐานะปุโรหิตสามารถเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้ครอบครวัของเราในการทดลอง,” 
“การสรา้งชีวติใหม่”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

จงนึกถึงการทดลองที่ท่าน
เคยมี ในชีวติ พระผู้ช่วยให้
รอดทรงเพิ่มพลังให้ท่านอย่าง
ไรในช่วงเวลายุ่งยากเหล่าน้ี

เยาวชนชายบางคนที่ท่าน
สอนอาจเคยรบัมือกับการ
ทดลองที่หนักหนาสาหัสมา
แล้ว พวกเขาทุกคนจะตอ้ง
พึ่งพาพระคณุของพระผู้ช่วย
ให้รอดเพื่อรบัความช่วยเหลือ
ในช่วงการทดลองตลอดชีวติ
ของพวกเขา
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงและจดส่ิงหน่ึง
ที่พวกเขาเรยีนรูเ้มื่อสัปดาห์ที่แล้วและ
แบ่ง¸นกับโควรมั ใช้ส่ิงน้ีเป็นจุดเริม่ตน้
เพื่อแนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี

• ให้ โควรมัทบทวนคาํบรรยายของ 
เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง

ตน้ไม้ที่เตบิโตในสภาพแวดล้อมซ่ึงมี 
ลมแรง ( ในคาํพูดของท่านเรือ่ง “ลมหมุน
ทางวญิญาณ”) เรือ่งเปรยีบเทียบดงักล่าว
สอนอะไรเยาวชนชายเกี่ยวกับความยาก
ลําบาก เชือ้เชิญให้พวกเขาคน้ควา้คาํพูด
เรือ่งน้ีโดยมองหาคาํแนะนําที่รูสึ้กวา่จะ
ช่วยพวกเขาตา้นลมหมุนทางวญิญาณ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับจุดประสงคข์อง
ความทุกข์ยาก เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านเรือ่งราว
ในคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โคอิชิอาโอยากิ
เรือ่ง “จงยึดมั่นวถิีทางของเจ้า” โดยเริม่
จากย่อหน้าที่ท่านอธิบายถึงอุบัตเิหตทุาง
รถยนต ์เรือ่งราวน้ีสอนอะไรเยาวชนชาย
เกี่ยวกับเหตผุลที่เราเผชิญการทดลองใน
ชีวติน้ี ท่านอาจเชิญให้เยาวชนชายคน
หน่ึงล่วงหน้าเพื่อมาแบ่ง¸นประสบการณ์
เมื่อเขาหรอืสมาชิกคนอื่นในครอบครวั
ของเขาเตบิโตหรอืเข้มแข็งขึน้ผ่านการ
ทดลอง เขาอาจแบ่ง¸นเรือ่งราวจาก
ประวตัคิรอบครวัของเขาที่สอนหลักธรรม
น้ี 

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนจดการ
ทดลองที่เขาหรอืสมาชิกครอบครวักําลัง
ประสบ เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้
พระคมัภีร์ ในโครงรา่งน้ีหรอือื่นๆ ที่พวก
เขารูจ้ักเพื่อหาบางส่ิงที่สอนวา่เหตใุดเรา
จึงมีความทุกข์ยาก เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่ง¸นส่ิงที่พบ พระคมัภีรข์้อน้ีจะช่วยให้
พวกเขาเอาชนะการทดลองที่พวกเขาจด
ไว้ ไดอ้ย่างไร

• อ่านสองย่อหน้าแรกของ “ความทุกข์
ยาก” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา ดว้ยกัน อะไร
คอืบทบาทของความทุกข์ยากในแผนของ
พระบิดาบนสวรรค ์มอบหมายให้สมาชิก
โควรมัแตล่ะคนอ่านสามหัวข้อที่เหลือ
เกี่ยวกับความทุกข์ยากใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา และขอให้เยาวชนชายเตรยีมสอน
คนที่เหลือในโควรมัวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร
จากหัวข้อของพวกเขา กระตุน้พวกเขาให้
เล่าเรือ่งหรอืประสบการณ์ส่วนตวัเกี่ยวกับ
ส่ิงที่อ่าน

• ลากเส้นตรงลงมาตรงกึ่งกลางกระดาน 
และเขียนวา่ “เหตใุดเราจึงมีความทุกข์
ยาก” ไวบ้นสุดของคอลัมน์หน่ึงและ “เรา
จะเผชิญการท้าทายในชีวติเราไดอ้ย่างไร” 
ไวบ้นสุดของอีกคอลัมน์หน่ึง แบ่งคาํพูด
ของประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง 
“เราจะไม่ละเลยหรอืทอดทิง้เจ้า” หรอืคาํ
พูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง 
“การตรงกันข้ามในส่ิงทัง้ปวง” ออกเป็น
ตอนและแจกให้เยาวชนชายอ่านคนละ
ตอน ขอให้เยาวชนชายมองหาคาํตอบ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จัดเก้าอี ้ในห้องเพื่อท่านจะ
เห็นหน้าของทุกคนได ้และ
เพื่อให้ทุกคนเห็นหน้าท่าน
ได”้ (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 71)
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ของคาํถามเหล่าน้ีและเขียนคาํตอบไวบ้น
กระดานในคอลัมน์ที่เหมาะสม เยาวชน
ชายไดข้้อคดิอะไร จากคาํพูดทัง้สอง? 

• ขออนุญาตอธิการเชิญบิดาของ
เยาวชนชายมาแบ่ง¸นกับโควรมัวา่พระ
เยซูครสิตท์รงช่วยพวกเขาเอาชนะการ
ทดลองอย่างไร พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประสบการณ์ของพวกเขากับความทุกข์

ยาก ขอให้บิดาแบ่ง¸นพระคมัภีรอ์ันเป็น
ส่วนหน่ึงของการสนทนา

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งที่แนะนําไว้
ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
ไตรต่รองคาํถาม “เหตใุดเราจึงมีความ
ทุกข์ยาก” ขณะดวูดีทิัศน์ พวกเขาเรยีน
รูอ้ะไรจากวดีทิัศน์ที่ช่วยให้พวกเขารูส่ิ้งที่
ตอ้งทําเมื่อเกิดความทุกข์ยาก

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดเราจึง
มีความทุกข์ยาก พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• นําการสนทนาวา่โควรมัจะทําหน้าที่
ฐานะปุโรหิตของพวกเขาให้เกิดสัมฤทธิ
ผลเพื่อช่วยผู้อื่นในการทดลองไดอ้ย่างไร 
พวกเขาอาจจะบันทึกแผนช่วยเหลือคน

เหล่าน้ันไว้ ในหมวด “รบัใช้ผู้อื่น” ของ
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเพิ่มพลังให้เขาในช่วงเวลา
ของการทดลองอย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์บทน้ีมีข้อพระ
คมัภีรอ์ันทรงพลังมากมายที่
สอนวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงเพิ่มพลังให้เราในช่วงการ
ทดลองของเราอย่างไร ขณะ
ที่เยาวชนชายศึกษาและ
สนทนาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
เป็นพยานถึงความจรงิของข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ัน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “ความทุกข์ยาก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 108

ส่วนหน่ึงของแผนแห่งการไถ่ของพระบิดาบนสวรรคค์อื 
ท่านจะประสบความทุกข์ยากระหวา่งชีวติมรรตยั ความ
ยากลําบาก ความผิดหวงั ความเสียใจ ความเจ็บป่วย และ
ความปวดรา้วใจเป็นส่วนที่ยากของชีวติ แตจ่ะนําไปสู่การ
เตบิโตทางวญิญาณ การขัดเกลา และความเจรญิก้าวหน้า
เมื่อท่านหันไปหาพระเจ้า

ความทุกข์ยากมีสาเหตแุตกตา่งกัน บางครัง้ท่านอาจ
เผชิญความยากลําบากเน่ืองดว้ยความจองหองและการไม่
เช่ือÃงของท่านเอง ท่านหลีกเลี่ยงความยากลําบากเหล่าน้ี
ไดด้ว้ยการดาํเนินชีวติที่ชอบธรรม ความยากลําบากอื่นๆ 
เป็นเรือ่งปรกตวิสัิยของชีวติ และอาจเกิดขึน้บ้างเมื่อท่าน
ดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม ตวัอย่างเช่น ท่านอาจประสบ
ความยากลําบากในยามเจ็บป่วย ในความผันผวนของชีวติ 
หรอืความตายของบุคคลที่ท่านรกั บางครัง้ความทุกข์ยาก
อาจเกิดขึน้เพราะการเลือกที่ส่งผลรา้ยของผู้อื่น ตลอดจน
คาํพูดและการกระทําที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัสเ เอส. มอนสัน, “เราจะไม่
ละเลยหรอืทอดทิง้เจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 85, 87

พี่น้องทัง้หลาย เราอาจสันนิษฐานไดอ้ย่างปลอดภัยวา่
ไม่มี ใครที่มีชีวติอยู่ โดยปราศจากความทุกข์และความโศก
เศรา้เสียทีเดยีว ทัง้ไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวตัศิาสตร์
มนุษย์ที่ ไม่ตอ้งพบกับความโกลาหลและความเศรา้หมอง

เมื่อวถิีชีวติผกผันอย่างโหดรา้ย เราถูกล่อลวงให้ถามวา่ 
“ทําไมตอ้งเป็นฉัน” บางครัง้ดเูหมือนไม่มีแสงสวา่งตรง
ปลายอุโมงค ์ไม่มีรุง่อรณุมาดบัความมืดยามราตร ีเรารูสึ้ก
ถูกห้อมล้อมดว้ยความเศรา้ซึมจากÚนสลายและสูญสิน้
ความหวงัที่อันตรธานหายไป เรารว่มวงิวอนกับถ้อยคาํจาก

พระคมัภีร์ ไบเบิลวา่ “ ไม่มียารกัษาในกิเลอาดหรอื?” [เย-
เรมีย์ 8:22] เรารูสึ้กถูกทอดทิง้ ชอกชํา้ เดยีวดาย เรามีแนว
โน้มจะมองความอาภัพส่วนตวัผ่านปรซึิมบิดเบีย้วของการ
มองโลกในแง่รา้ย เรากลายเป็นคนใจรอ้นตอ้งการทางออก
เพื่อแก้¸ญหา โดยหลงลืมไปวา่บ่อยครัง้เราตอ้งมีคณุธรรม
แห่งสวรรค์ ในเรือ่งความอดทน

ความยากลําบากที่เกิดขึน้ให้บททดสอบความสามารถของ
เราในการอดทน คาํถามสําคญัที่เราแตล่ะคนยังตอ้งตอบ
คอืฉันควรยอมแพ้ หรอืฉันควรไปให้ถึงจุดหมาย บางคน
ยอมแพ้เมื่อพบวา่ตนเองไม่สามารถเอาชนะความท้าทาย
ได ้การไปให้ถึงจุดหมายตอ้งใช้ความอดทนจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวติ . . .

พระบิดาบนสวรรคข์องเรา ผู้ประทานส่ิงสารพันให้เราได้
สุขใจ ทรงทราบวา่เราเรยีนรู ้เตบิโต และเข้มแข็งขึน้เมื่อ
เราเผชิญและเอาตวัรอดจากการทดลองที่เราตอ้งผ่าน เรา
รูว้า่มีช่วงเวลาเมื่อเราตอ้งประสบกับโทมนัสอันปวดรา้ว 
เมื่อเราตอ้งโศกเศรา้เสียใจ และเมื่อเราตอ้งถูกทดสอบ
จนถึงขีดจํากัดของเรา อย่างไรก็ตาม ความยากลําบากเช่น
น้ันเปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดขีึน้ ปรบัเปลี่ยน
ชีวติเราในวธิีที่พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงสอน และ
แตกตา่งไปจากส่ิงที่เราเคยเป็น—ดกีวา่ที่เราเคยเป็น 
เข้าใจส่ิงตา่งๆ ดขีึน้ เข้าใจความรูสึ้กผู้อื่นมากขึน้ พรอ้ม
ดว้ยประจักษ์พยานเข้มแข็งกวา่ที่เราเคยมี

น่ีควรเป็นจุดประสงคข์องเรา—ใช่เพียงเพื่อเพียรพยายาม
และอดทนเท่าน้ัน แตย่ังเพื่อให้เราไดร้บัการขัดเกลาทาง
วญิญาณมากขึน้ขณะเดนิหน้าฝ่าแสงตะวนัและความ
โศกเศรา้ หากมิ ใช่เพื่อความท้าทายที่ตอ้งเอาชนะและ
¸ญหาที่ตอ้งแก้ เราคงไม่ตา่งจากเดมิเท่าใดนัก และ
ก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยสู่เป้าหมายชีวตินิรนัดรข์องเราหรอื
ไม่ก้าวหน้าเลย
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะพบการปลอบโยนไดอ้ย่างไร
เมื่อคนที่ฉันผูกพันสิน้ชีวติ
ความตายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ในแผนแห่งความรอด เพื่อจะเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรคเ์ราตอ้งประสบความตายและไดร้บัรา่งกายครบถ้วนสมบูรณ์ที่ฟ้ืนคนืชีวติแล้ว 
เมื่อเราเข้าใจวา่ความตายเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์และวา่พระเยซู
ครสิตท์รงเอาชนะความตายผ่านการชดใช้ของพระองค ์เราย่อมไดร้บัความหวงัและ
สันตสุิขเมื่อคนที่เรารกัสิน้ชีวติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านไดร้บัความ
ประทับใจอะไรบ้างขณะทีท่่านศกึษา

โมไซยาห์ 16:7–8 (การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระเยซูครสิตเ์อาความเจ็บแปลบ
ของความตายออกไป)

โมไซยาห์ 18:8–10; คพ. 81:5 (เราตอ้ง
ปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน)

แอลมา 11:42–45 (เราจะมีรา่งกายอีกครัง้
เน่ืองดว้ยการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้
ช่วยให้รอด)

แอลมา 28:12; คพ. 42:45–46 (เราโศก
เศรา้เพราะคนที่เสียชีวติ แตค่วามตายจะ
หวานสําหรบัคนที่ตายในพระเจ้า)

แอลมา 40:11–14 (วญิญาณเราจะอยู่ตอ่
ไปหลังจากเราตาย)

คพ. 137:5–10 ( โจเซฟ สมิธเห็นอัลวนิพี่
ชายของท่าน เด็กเล็ก ๆ และคนอื่นๆ ใน
อาณาจักรซีเลสเชียล)

คพ. 138 (นิมิตของประธานโจเซฟ เอฟ. 
สมิธเกี่ยวกับโลกวญิญาณ)

โธมัส เอส. มอนสัน, “คณุนายแพท
ทัน—เรือ่งราวดาํเนินตอ่ไป,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2007, หน้า 25–29; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“จนกวา่เราจะพบกันอีก” ดว้ย

เชย์น เอ็ม. โบเวน็, “‘เพราะเรามีชีวติอยู่ 
พวกท่านก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย,’” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, หน้า 15–17

วดีทิัศน์: “เรายังเป็นครอบครวั” “พระองค์
จะประทานความช่วยเหลือแก่ท่าน”

ท่านหรอืคนอื่นๆ ที่ท่านรูจ้ัก
พบความหวงัอย่างไรเมื่อคน
ที่ท่านรกัสิน้ชีวติ พระคมัภีร์
หรอืหลักธรรมใดช่วยเรือ่งน้ี

เยาวชนชายบางคนเคยรบัมือ
กับความตายของคนที่พวก
เขารกัมาแล้ว ทุกคนจะพบ
เจอส่ิงน้ีไม่วนัใดก็วนัหน่ีง 
อะไรที่ท่านตอ้งการให้พวก
เขารูว้า่จะช่วยพวกเขา
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมา
ชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม 
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เยาวชนชายไดร้บัการเชือ้เชิญให้ทํา
อะไรจากส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูม้า เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาแบ่ง¸นวา่การลงมือทําตามส่ิง
ที่เรยีนรูส่้งผลอย่างไรตอ่ชีวติพวกเขา ชีวติ
ของครอบครวัและเพื่อนๆ

• แบ่ง¸นประสบการณ์ของท่านเอง 
หรอืประสบการณ์จากบางคน เกี่ยวกับ
การพบสันตสุิขหลังจากการคนที่ท่านรกั
สิน้ชีวติ เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ของพวกเขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยสมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับชีวติหลังความตาย 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจดคาํถาม ความ
คดิ หรอืความกลัวของพวกเขาเกี่ยวกับ
ความตาย จากน้ันให้พวกเขาคน้หาคาํ
ตอบในข้อพระคมัภีรท์ี่แนะนําไว้ ในโครง
รา่งน้ีหรอืในคาํพูดของเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “Doors of Death” 
กระตุน้พวกเขาให้สังเกตข้อพระคมัภีร์
หรอืข้อความที่เน้นบทบาทของพระผู้ช่วย
ให้รอดเป็นพิเศษในการช่วยให้เราเอาชนะ
ความตาย ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบ 
เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นความรูสึ้กเกี่ยว
กับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําเพื่อเรา

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง“พระองคจ์ะประทาน
ความช่วยเหลือแก่ท่าน” และเชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาประทับ

ใจ หลังจากดวูดีทิัศน์แล้วให้สนทนาวา่
โลกจะตา่งไปอย่างไรถ้าทุกคนรูจ้ักส่ิงที่
เยาวชนชายในวดีทิัศน์คน้พบ

• เล่าเรือ่งเกี่ยวกับคณุนายแพททันจาก
คาํพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรือ่ง “คณุนายแพททัน—เรือ่งราวดาํเนิน
ตอ่ไป” หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “จนกวา่เรา
จะพบกันอีก” ถามเยาวชนชายวา่พวก 
เขาจะตอบคาํถามที่คณุนายแพททันถาม
เด็กหนุ่มโธมัส มอนสันวา่อย่างไร อ่าน  
โมไซยาห์ 18:8–10 และ หลักคาํสอนและ
พันธสัญญา 81:5ดว้ยกันในโควรมั สนทนา
ความรบัผิดชอบที่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
ตอ้งให้การปลอบโยน ความช่วยเหลือ 
และการรบัใช้อื่นๆ แก่ครอบครวัที่สูญ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“คาํถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 93)
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เสียบุคคลที่พวกเขารกั ท่านอาจจะเชิญ
สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการมารว่มในการ
สนทนาครัง้น้ี

• เชิญโควรมัครึง่ห้องอ่านเรือ่งเกี่ยวกับ
ซิสเตอรร์ามิเรซในคาํพูดของเอ็ลเดอร์
เชย์น เอ็ม. โบเวน็เรือ่ง “‘เพราะเรามีชีวติ
อยู่ พวกท่านก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย’” และ
เชิญอีกครึง่ห้องอ่านเรือ่งเกี่ยวกับไทสัน
บุตรชายของเอ็ลเดอร์ โบเวน็ ขอให้พวก
เขาแบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับวธิีพบการ
ปลอบโยนเมื่อคนที่พวกเขารกัเสียชีวติ
และวธิีปลอบโยนผู้อื่น เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นประสบการณ์ที่เคยมีเมื่อพวก
เขาสูญเสียคนที่พวกเขารกั ความรูเ้รือ่ง
การชดใช้และแผนแห่งความรอดช่วยให้

พวกเขาพบการปลอบโยนอย่างไร หาก
เห็นสมควรให้แบ่ง¸นประสบการณ์ของ
ท่านเอง

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม ให้กลุ่ม
หน่ึงอ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
137:5–10 และอีกกลุ่มหน่ึงอ่าน หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 138:57–58 เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายสนทนาในกลุ่มของตนวา่
พระคมัภีรข์้อเหล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับส่ิง
ที่เกิดขึน้หลังจากเราตาย จากน้ันให้ โคว- 
รมัสนทนาวา่ความรูน้ี้สามารถช่วยผู้สูญ
เสียบุคคลที่พวกเขารกัไดอ้ย่างไร ความ 
รูน้ี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับความรบัผิดชอบ
ของเราในการทํางานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครวั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่จะพบการ
ปลอบโยนไดอ้ย่างไรเมือ่คนทีพ่วกเขาผูกพันสิน้ชีวติ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอน
น้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะนําการสนทนา
วา่สมาชิกโควรมัจะทําอะไรไดบ้้างเพือ่ให้การรบัใช้สําหรบัคนทีเ่พิ่งสูญเสียคนทีเ่ขารกั มี
หญิงม่ายหรอืคนอืน่ๆ ในชุมชนหรอืวอรด์ทีจ่ะให้ความช่วยเหลือบ้างหรอืไม่

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถาม
คาํถามอันเป็นเหตใุห้คนที่
พระองคท์รงสอนคดิและรูสึ้ก
อย่างลึกซึง้ ท่านจะเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายไตรต่รองและ
แสวงหาการดลใจไดอ้ย่างไร 
ท่านจะช่วยให้พวกเขารูสึ้ก
ปลอดภัยในการแบ่ง¸นความ
รูสึ้กส่วนตวัไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “คณุนาย แพท
ทัน—เรือ่งราวดาํเนินตอ่ไป,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 
2007, หน้า 25–28

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าจะบอกท่านเกี่ยวกับอาร์เธอร์ เขามีผม
หยักศกสีบลอนดแ์ละยิม้เก่งมาก  ตวัเขาสูงกวา่เด็กผู้ชาย
ทุกคนในชัน้  ข้าพเจ้าคิดว่าด้วยเหตุน้ี ในปี 1940 ขณะ
การปะทะกันครัง้ใหญ่ซ่ึงจะกลายเป็นสงครามโลกครัง้ที่
สองกาํลังลุกลามเกือบทั่วยุโรป  อารเ์ธอรจ์ึงสามารถหลอก
เจ้าหน้าที่เกณฑ์ทหารและสมัครเป็นทหารในกองทัพเรอื
ไดด้ว้ยวยัเพียง 15 ปี  สําหรบัอารเ์ธอรแ์ละเด็กหนุ่มส่วน
ใหญ่ สงครามเป็นการผจญภัยครัง้ใหญ่  ข้าพเจ้าจําไดว้า่
เขาดสูง่ามากในชุดเครือ่งแบบทหารเรอื  เราอยากอายุมาก
ขึน้หรอือย่างน้อยก็สูงขึน้เพื่อจะสามารถสมัครเป็นทหาร 

ไดเ้ช่นกัน

วยัหนุ่มสาวเป็นเวลาที่พิเศษมากของชีวติ  ดงัที่ลองเฟลโล
เขียนไวว้า่

วยัหนุ่มสาวช่างงดงาม! ส่องประกายวาววามสดใส

ดว้ยภาพมายา ความปรารถนา และความ�น!

ดจุหนังสือเพิ่งเริม่ เรือ่งราวทีย่ังคา้งคา

วรีสตรคีอืหญิงสาว ฝ่ายบุรษุน้ันเล่าคอืมิตร!

[“Morituri Salutamus,”  ใน The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow (1883), 
259]

มารดาของอารเ์ธอรภ์ูมิ ใจนักหนากับดาวสีน้ําเงินซ่ึงตดิอยู่
ที่หน้าตา่งห้องน่ังเล่น  ดาวดวงน้ันทําให้ทุกคนที่เดนิผ่าน
ไปมารู้ว่าลูกชายเธอเป็นทหารรับใช้ชาติและอยู่ระหว่าง
ปฏิบัตหิน้าที่  เมื่อข้าพเจ้าเดนิผ่าน เธอมักจะเปิดประตู
และเชือ้เชิญให้เขาไปอ่านจดหมายฉบับล่าสุดจากอารเ์ธอร ์
ดวงตาเธอจะเอ่อท้นดว้ยน้ําตา และจากน้ันเธอจะขอให้
ข้าพเจ้าอ่านออกเสียง  อารเ์ธอรเ์ป็นทุกส่ิงทุกอย่างสําหรบั
มารดาม่ายของเขา

ข้าพเจ้ายังคงจํา มืออันหยาบกระดา้งของคณุนายแพททัน
ไดข้ณะที่เธอคอ่ยๆ สอดจดหมายใส่ซองไวเ้หมือนเดมิ  มือ
น้ันเป็นมือของคนทํางานหนัก  คณุนาย แพททันเป็นคน
ทําความสะอาดอาคารสํานักงานแห่งหน่ึงย่านศนูย์การคา้  
ทุกๆ วนัในชีวติเธอยกเวน้วนัอาทิตย์ เราจะเห็นเธอเดนิไป
ตามทางเท้าถือถังหิว้พรอ้มแปรงขัด ผมสีดอกเลาของเธอ
ขมวดเป็นปมอยู่ดา้นหลัง ไหล่ห่อจากการทํางานและหลัง
โกงเพราะอายุมาก 

ในเดอืนมีนาคม 1944 ตอนน้ันสงครามกําลังรอ้นระอุ อาร์
เธอรถ์ูกย้ายจากหน่วยเรอืพิฆาต USS Dorsey ไปอยู่หน่วย
ลําเลียง USS White Plains ขณะอยู่ ไซºนในแปซิฟิกใต ้
เรอืถูกโจมต ีอารเ์ธอรเ์ป็นคนหน่ึงบนเรอืที่สูญหายไปใน
ทะเล

ดาวสีน้ําเงินถูกนําออกจากจุดน้ันตรงหน้าตา่งดา้นหน้า
ของบ้านแพททันและถูกแทนที่ดว้ยดาวสีทอง ซ่ึงบ่งบอก
วา่เขาผู้มีดาวสีน้ําเงินเป็นตวัแทน เสียชีวติในสนามรบ  
แสงสวา่งออกไปจากชีวติคณุนาย แพททัน  เธอคลําอยู่ ใน
ความมืดมิดและความสิน้หวงั

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในใจขณะเดินตามทางที่คุ้นเคยไป
ยังบ้านแพททัน พลางสงสัยว่าถ้อยคําปลอบประโลมใดจะ
ออกมาจากปากเด็กอย่างข้าพเจ้าได้

ประตูเปิดและคุณนาย แพททันโอบกอดข้าพเจ้าอย่างที่
เธอจะโอบกอดบุตรชาย  บ้านกลายเป็นห้องนมัสการขณะ
มารดาท่ีกําลังเศรา้โศกและเด็กท่ียังไม่ โตพอคุกเข่าสวด
อ้อนวอนดว้ยกัน

ขณะลุกขึน้ยืน คุณนาย แพททันจ้องตาข้าพเจ้าและพูด
วา่ “ทอมมี ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรใดเลย แต่
คุณเป็น  บอกฉันหน่อยสิวา่อารเ์ธอรจ์ะมีชีวติอีกครัง้หรอื
เปล่า”  ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อเธอสุดความสามารถวา่อาร์
เธอรจ์ะมีชีวติอีกครัง้แน่นอน
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดฉันจึงควรปฏิบัตติอ่รา่งกาย
ของฉันเหมือนพระวหิาร
รา่งกายของเราสรา้งตามรปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นของประทานจากพระบิดาบน
สวรรคเ์พื่อให้เราประสบความเป็นมรรตยัและยังคงเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ ความรู้
น้ีส่งผลตอ่วธิีที่เราปฏิบัตติอ่รา่งกายของเราและความรูสึ้กที่เรามีตอ่พระบิดาบนสวรรค์
และตวัเรา เมื่อเราปฏิบัตติอ่รา่งกายเหมือนเป็นพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้า เราย่อมได้
รบัพรทางรา่งกาย อารมณ์ และวญิญาณ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน พระวญิญาณ
ทรงดลใจท่านให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

ปฐมกาล 39:1–21; ดาเนียล 1:3–21  
( โยเซฟกับดาเนียลแสดงความเคารพตอ่
รา่งกายของพวกเขา)

1 โครนิธ์ 6:19–20; คพ. 93:33–35 (เรา
เป็นพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 88:15–16 (วญิญาณและรา่งกายคอื
จิตวญิญาณของมนุษย์)

คพ. 130:22; โมเสส 6:9 (พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสรา้งเราตามรปูลักษณ์ของพระองค)์

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “สันตสุิขของลูก
หลานของเจ้าจะใหญ่ยิ่ง,” เลียโฮนา, ม.ค. 
2001, หน้า 71–79

วดีทิัศน์: “ม้าป่ามอรมอน,” “ความบรสุิทธิ์
ทางเพศ: อะไรคอืขีดจํากัด”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยไดร้บัพรอะไรบ้าง
เมื่อท่านปฏิบัตติอ่รา่งกาย
ท่านเหมือนพระวหิารของ
พระผู้เป็นเจ้า ความเข้าใจ
ของท่านเรือ่งความศักดิสิ์ทธิ์
ของรา่งกายเพิ่มขึน้อย่างไร
เมื่อท่านมีประสบการณ์ชีวติ
และเห็นชีวติของผู้อื่น

เยาวชนชายเผชิญการท้าทาย
อะไรบ้างขณะพยายามปฏิบัติ
ตอ่รา่งกายเหมือนเป็นของ
ประทานศักดิสิ์ทธิ์จากพระผู้
เป็นเจ้า วธิีที่พวกเขาปฏิบัติ
ตอ่รา่งกายเกี่ยวข้องอย่างไร
กับพลังอํานาจฐานะปุโรหิต
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เตอืนเยาวชนชายให้นึกถึงส่ิงที่พวกเขา
ศึกษาในบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขามี
คาํถามหรอืข้อคดิใดบ้างหรอืไม่เกี่ยวกับส่ิง
ที่สนทนาไปแล้ว

• ให้ดรูปูพระวหิาร และเชือ้เชิญให้
เยาวชนชายจดคาํที่เข้ามาในความคดิ

ขณะพวกเขานึกถึงพระวหิาร คาํตรงข้าม
ของคาํเหล่าน้ันคอือะไร ขอให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นส่ิงที่ขอให้พวกเขาทําเพื่อปฏิบัติ
ตอ่รา่งการเหมือนพระวหิารของพระผู้
เป็นเจ้า

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่รา่งกายของพวกเขา
ศกัดิสิ์ทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• มอบหมายข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่ง
น้ีให้เยาวชนชายคนละหน่ึงข้อ เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายศึกษาข้อพระคมัภีรเ์หล่า
น้ันและสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูอ้อกมา
หน่ึงประโยควา่เหตใุดรา่งกายของเราจึง
ศักดิสิ์ทธิ์ ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่ทําได้
เพื่อรกัษารา่งกายและความคดิให้สะอาด

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านหัวข้อหน่ึง
ของคาํปราศรยัเรือ่งหน่ึงที่เสนอไว้ ใน
โครงรา่งน้ี จากน้ันให้เวลาเยาวชนชาย
แตล่ะคนสองสามนาทีเตรยีมบทเรยีน
สัน้ๆ เกี่ยวกับความศักดิสิ์ทธิ์ของรา่งกาย 
กระตุน้พวกเขาให้ ใช้ข้อความที่ยกมาจาก
คาํปราศรยัพรอ้มดว้ยประสบการณ์และ
ประจักษ์พยานส่วนตวั

• อ่าน 1 โครนิธ์ 6:19–20 และ คพ. 
93:33–35ดว้ยกันในโควรมั ขอให้เยาวชน
ชายเขียนดา้นตา่งๆ ที่รา่งกายของเราเป็น
เหมือนพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้า เชือ้
เชิญพวกเขาสนทนาเรือ่งการท้าทายบาง
อย่างที่เยาวชนพบเจอในการรกัษารา่งกาย

ของพวกเขาให้เหมือนพระวหิาร พวกเขา
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเอาชนะการท้าทาย
เหล่าน้ี

• แบ่งโควรมัออกเป็นคู่ๆ  มอบหมายให้
คนหน่ึงในแตล่ะคูอ่่าน ปฐมกาล 39:1–21 
และอีกคนหน่ึงอ่านดาเนียล 1:3–21 (ดู
ภาพของเรือ่งเหล่าน้ีใน หนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ, ภาพที่ 11, 23) ขอให้พวกเขา
หาดา้นตา่งๆ ที่ โยเซฟและดาเนียลแสดง
ความเคารพรา่งกายของพวกเขาและจาก
น้ันให้แบ่ง¸นกันในส่ิงที่พบ พวกเขาจะ
ทําตามแบบอย่างของโยเซฟและดาเนียล
ไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายดสูารบัญใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และระบุ
วา่มาตรฐานใดเกี่ยวข้องกับการรกัษา
ความคดิและรา่งกายของพวกเขาให้
สะอาด แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มๆ และ 
ให้พวกเขาคน้ควา้หัวข้อเหล่าน้ีและหาคาํ
ตอบของคาํถามวา่ “ เหตใุดฉันจึงควร
ปฏิบัตติอ่รา่งกายของฉันเหมือน 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่าพยายามสอนทัง้หมด
ที่พูดไวเ้กี่ยวกับเรือ่งใดเรือ่ง
หน่ึง คนที่ท่านสอนอาจมี
ความเข้าใจบางอย่างในเรือ่ง
น้ันอยู่แล้ว จําไวว้า่บทเรยีน
ของท่านไม่ ใช่ครัง้เดยีวที่
พวกเขาจะเรยีนรูเ้รือ่งน้ัน” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], หน้า 99)
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พระวหิาร” เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิง
ที่พวกเขาสามารถทําไดเ้พื่อดาํเนินชีวติ
ตามมาตรฐานเหล่าน้ี

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่งหน่ึงที่เสนอไว้ ในโครง
รา่งน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชนชายระบุและ
สนทนาเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยที่ ใช้ ในวดี-ิ
ทัศน์เพื่ออธิบายความสําคญัของการรกัษา
รา่งกายเราให้สะอาด พวกเขาจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อกระตุน้กันให้ดาํเนินชีวติตาม
มาตรฐานที่สอนในวดีทิัศน์

• ขอใหเ้ยาวชนชายใช้หวัขอ้“การแตง่กาย
และรปูลักษณ์ภายนอก” ใน เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน เพื่อตอบคาํถามเช่น 
“อะไรคอืมาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับ
ความสุภาพเรยีบรอ้ย” “เหตใุดจึงสําคญัที่
ตอ้งทําตามมาตรฐานเหล่าน้ี” และ “ความ
สุภาพเรยีบรอ้ยของเราแสดงให้เห็นวา่
เราเคารพความศักดิสิ์ทธิ์ของรา่งกายเรา
อย่างไร”

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความศกัดิสิ์ทธิ์ของ
รา่งกายพวกเขาดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพรที่มา
จากการปฏิบัตติอ่รา่งกายของเราดว้ยความ
เคารพ

• วางแผนกับสมาชิกโควรมัเพื่อทําหมวด 
“สุขภาพรา่งกาย” ของ หน้าทีต่อ่พระผู้
เป็นเจ้า (หน้า 31–34) ดว้ยกันจนสําเรจ็

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงรูว้า่พวกเขาเป็นใครและ
พวกเขาสามารถเป็นใครได ้
พระองคท์รงพบวธิีพิเศษ
เฉพาะให้พวกเขาเตบิโต—วธิี
สําหรบัพวกเขาเท่าน้ัน เมื่อ
พวกเขาล้มลุกคลุกคลาน 
พระองค์ ไม่ทรงทอดทิง้แตย่ัง
คงรกัพวกเขาและคอยดแูล
พวกเขา ท่านจะทําอะไรได้
บ้างเพื่อรกัและรบัใช้เยาวชน
ชายเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงทํา
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“การแตง่กายและรปูลักษณ์ภายนอก” เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน  (2011), หน้า 6–8

รา่งกายของท่านศักดิสิ์ทธิ์  จงเคารพรา่งกายและอย่าทําให้ 
มวัหมองไม่วา่จะดว้ยวธิี ใดก็ตาม  การแตง่กายและรปูลกัษณ์ 
ภายนอกของท่านแสดงให้เห็นไดว้า่ท่านรูว้า่รา่งกายท่านมี
คา่เพียงใด  ท่านแสดงให้เห็นไดว้า่ท่านเป็นสานุศิษย์ของ
พระเยซูครสิตแ์ละท่านรกัพระองค์

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแนะนําลูกๆ ของพระ-
องค์เสมอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เมื่อท่านแต่งกาย
ดีและสวมเสือ้ผ้าสุภาพเรียบร้อย ท่านย่อมเชือ้เชิญความ
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณและสามารถเป็นอิทธิพลดี
ตอ่ผู้อื่นได ้ เสือ้ผ้าและการแตง่กายของท่านมีอิทธิพลตอ่
การกระทาํของท่านและผู้อื่น

อยา่ลดมาตรฐานการแตง่กายของทา่น  อย่าใช้ โอกาสพเิศษ 
เป็นข้อแก้ตวัเพื่อแตง่กายไม่สุภาพ  เมื่อท่านแตง่กายไม่
สุภาพ ท่านย่อมส่งข่าวสารขัดกับอัตลักษณ์ของท่านใน
ฐานะบุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  ท่านส่งข่าวสารดว้ย
วา่ท่านกาํลังใช้รา่งกายเพื่อเรยีกรอ้งความสนใจและการ
เป็นที่ยอมรบั

เสือ้ผ้าที่ ไม่สุภาพคือเสือ้ผ้ารัดรูป บางมาก หรือเปิดเผย
ร่างกายทุกรูปแบบ  เยาวชนหญิงควรหลีกเลี่ยงกางเกง
ขาสัน้หรือกระโปรงสัน้ เสือ้เปิดหน้าท้อง เสือ้ผ้าเผยไหล่  

เสือ้คอลึกด้านหน้าหรือด้านหลัง  เยาวชนชายควรมีความ
สุภาพเรียบร้อยในรูปลักษณ์ภายนอกเช่นกัน  เยาวชน
ชายและเยาวชนหญิงควรสะอาดสะอ้านและหลีกเลี่ยง
ความสุดโต่งหรือความไม่ถูกกาลเทศะในเรื่องเสือ้ผ้า ทรง
ผม และพฤติกรรม  พวกเขาควรเลือกเสือ้ผ้าที่สุภาพ
เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  สมัยนิยมของโลก 
จะเปลี่ยน แต่มาตรฐานของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยน

อย่าทําให้ตัวท่านมีตําหนิด้วยรอยสักหรือการเจาะตาม
รา่งกาย  เยาวชนหญิงทัง้หลาย ถ้าท่านปรารถนาจะเจาะหู 
ให้สวมตา่งหูเพียงคูเ่ดยีวเท่าน้ัน

จงแสดงความเคารพพระเจ้าและตวัท่านโดยแตง่กายให้
เหมาะกับการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักร  
เรือ่งน้ีสําคญัเป็นพิเศษเมื่อเข้ารว่มพิธีศีลระลึก  เยาวชน
ชายควรแตง่กายเรยีบรอ้ยสมเกียรตเิมื่อประกอบศาสนพิธี
ศีลระลึก

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าอะไรเหมาะจะสวมใส่ ให้ศึกษาถ้อยคํา
ของศาสดาพยากรณ์ สวดอ้อนวอนขอการนําทาง และขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้นํา  การแต่งกายและ
รูปลักษณ์ภายนอกของท่านเวลาน้ีจะช่วยเตรียมท่านให้
พรอ้มเมื่อท่านจะไปพระวหิารเพื่อทําพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
กับพระผู้เป็นเจ้า  ถามตวัท่านวา่ “ฉันจะรูสึ้กสบายใจกับรปู
ลักษณ์ภายนอกของฉันหรอืไม่ถ้าฉันอยู่ ในที่ประทับของ
พระเจ้า”
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“ดเูถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่ท่านจะมีความหวงัโดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต”์  
( โมโรไน 7:41)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชาย “มาหาพระครสิต ์… และรบัส่วนความรอดของ
พระองค,์ และพระพลา- 

นุภาพแห่งการไถ่ของพระองค”์ (ออมไน 1:26) ในหน่วยน้ีท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่
โดยผ่านการกลับใจและการชดใช้ พวกเขาจะยังคงสะอาดและมีคา่ควรแก่การทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิ์ผลไดอ้ย่างไร ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาตระหนักเช่นกันวา่ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างพวกเขามีบทบาทอันศักดิสิ์ทธิ์ ในการช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัพรแห่งการชดใช้
เมื่อพวกเขาปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งศีลระลึกและบัพตศิมา

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครง
รา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะช่วยให้คนอืน่ๆ ไดร้บัพรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
การชดใช้ของพระเยซูครสิตค์อือะไร
การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อะไร
กลับใจหมายถึงอะไร
พระคณุคอือะไร
เหตใุดฉันตอ้งให้อภัยผู้อืน่
การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร
พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยฉันไดอ้ย่างไรในช่วงของการทดลอง

มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์



60

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“ปฏิบัตศิาสนพิธีฐานะปุโรหิต,” หน้า 24–25, 48–49, 72–73

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะช่วยให้คนอื่นๆ ไดร้บัพรแห่ง
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไร
เมื่อผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรยีมและปฏิบัตศีิลระลึก พวกเขาช่วยสมาชิก
ศาสนจักรฟ้ืนพลังชําระให้สะอาดของการชดใช้ ในชีวติพวกเขา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรข์้อใดและคาํพูดเรือ่งใดจะช่วย
ให้เยาวชนชายเข้าใจบทบาททีพ่วกเขามี
ในการช่วยให้ผู้อืน่ไดร้บัพรแห่งการชดใช้

ลูกา 22:19–20; 3 นีไฟ 18:1–11 (พระเยซู
ครสิตท์รงจัดตัง้ศีลระลึก)

คพ. 20:76–79 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนปฏิบัตศีิลระลึก)

คพ. 38:42 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตตอ้งมีคา่
ควรตอ่การประกอบศาสนพิธี)

โอบาดหี์ 1:21 (เราตอ้งเป็นผู้ช่วยให้รอด
บนเขาไซอัน)

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “การชดใช้,”  
เลียโฮนา,, พ.ย. 2012, หน้า 75–78

“ศีลระลึก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
หน้า 217–219

“เป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน,” คาํสอน
ของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
(2011), หน้า 505–515

วดีทิัศน์: “ฐานะปุโรหิตอันสูงส่ง” “ชําระ
ตวัท่านให้บรสุิทธิ์”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่าน
เตรยีม ปฏิบัต ิหรอืรบัส่วน
ศีลระลึก เหตใุดศีลระลึกจึง
สําคญัตอ่ท่าน

เยาวชนชายมองศาสนพิธี
ของศีลระลึกอย่างไร พวกเขา
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีม
ตนเองให้พรอ้มปฏิบัตศีิล-
ระลึกมากขึน้ ท่านอยากให้
พวกเขาเข้าใจอะไรเกี่ยวกับ
ความรบัผิดชอบที่พวกเขา 
มี ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนจะช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัพร
ของการชดใช้ ในวธิี ใดอีกบ้าง
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นบางส่ิงที่พวก
เขาจําไดจ้ากบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้ว พวก
เขายังคงมีคาํถามอะไรบ้าง พวกเขากําลัง
ดาํเนินชีวติตามส่ิงที่เรยีนรูอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเขียนคาํ
ตอบบนกระดานสําหรบัคาํถามที่วา่ “ฉัน
จะช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัพรแห่งการชดใช้
อย่างไร”

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทน้ีคอืช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนเข้าใจวา่การทําหน้าทีฐ่านะปุโรหิต
ของเขาให้เกิดสัมฤทธิผลช่วยให้คนอืน่ๆ ไดร้บัพรแห่งการชดใช้อย่างไร ส่วนหน่ึงของ
บทเรยีนน้ีคอืสมาชิกโควรมัควรวางแผนในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าวา่จะปฏิบัติ
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตดว้ยความคารวะ ก่อนการประชุมโควรมั ให้เชิญชวนเยาวชนชาย
นําหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้ามาโบสถ์ดว้ย เชิญชวนพวกเขาในการประชุมโควรมั
ครัง้ตอ่ๆ ไปให้แบ่ง£นประสบการณ์ทีม่ีขณะทําตามแผนของพวกเขา

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัแสดง
ภาพพระผู้ช่วยให้รอดกําลังปฏิบัตศีิล
ระลึก (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,54) 
ขอให้เขาอธิบายสภาพแวดล้อมของ
เหตกุารณ์น้ี กําลังเกิดอะไรขึน้ในภาพ 
และผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็น
ตวัแทนของพระเยซูครสิตอ์ย่างไรขณะ
พวกเขาปฏิบัตศีิลระลึกทุกวนัน้ี ถาม
เยาวชนชายวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรขณะ
เตรยีมและปฏิบัตศีิลระลึก

• เชือ้เชิญเยาวชนชายจับคูก่ันอ่าน หลัก
คาํสอนและพันธสัญญา 20:76–79, ลูกา 
 22:19–20, และ 3 นีไฟ 18:1–11 ขอ 
ให้พวกเขาสนทนาวา่ขนม¸งและนํ้า 
ศีลระลึกใช้แทนอะไรและผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตเป็นตวัแทนของใครขณะเตรยีม
และปฏิบัตศีิลระลึก (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้
เป็นเจ้า,หน้า 24) เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
เปิดดหูมวด “ปฏิบัต”ิ ของหนังสือหน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 25, 49, หรอื 
หน้า 73) และวางแผนตามส่ิงที่พวกเขา
สนทนาไปแล้ว กระตุน้พวกเขาให้ถามบิดา

มารดาหรอืผู้นําวา่: ศาสนพิธีศีลระลึกมี
ความหมายตอ่ท่านอย่างไร ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างผมจะทําอะไรได้
บ้างเพื่อช่วยให้ท่านไดร้บัประสบการณ์ที่ 
มีความหมายมากขึน้กับศีลระลึก ในการ
ประชุมโควรมัคราวหน้าให้เชิญสมาชิก 
โควรมัแบ่ง¸นคาํตอบของคาํถามเหล่าน้ี
และประสบการณ์ที่พวกเขามีขณะทํา
ตามแผนของพวกเขา

• อ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
38:42 ในโควรมัและสนทนวา่ข้อน้ี
ประยุกต์ ใช้อย่างไรกับผู้ถือ “ภาชนะ” 
บรรจุสัญลักษณ์ของการชดใช้ (ด ูหน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า, หน้า48) ฉายวดีทิัศน์
หน่ึงเรือ่งที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ี และ
ขอให้เยาวชนชายมองหาเหตผุลที่พวก
เขาตอ้งสะอาดเพื่อจะใช้ฐานะปุโรหิต เชือ้
เชิญให้พวกเขาเปิดดหูมวด “กระทํา” ใน
หนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 25, 
49, หรอื หน้า 73) และวางแผนตามส่ิงที่
เรยีนรูม้า

แผนหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น
เจ้า

ให้เวลาเยาวชนชายช่วงท้าย
การประชุมโควรมัวางแผนใน
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า หรอืใน เวอรช่ั์นออนไลน์
ของ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
แผนเหล่าน้ีเป็นเรือ่งส่วนตวั 
แตส่มาชิกโควรมัสามารถช่วย
กันทําให้เกิดแนวคดิสําหรบั
แผนของพวกเขา
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านคาํสวด
อ้อนวอนศีลระลึก ระบุพันธสัญญาในคาํ
สวดอ้อนวอนเหล่าน้ี และอธิบายความ
หมาย คาํใดโดดเดน่สําหรบัพวกเขา (ด ู
หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า,72) เจตคตแิละ
พฤตกิรรมของผู้ปฏิบัตศีิลระลึกมีผลตอ่
ประสบการณ์ของสมาชิกในที่ประชุม
อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเปิดดู
หมวด “กระทํา” ในหนังสือ หน้าทีต่อ่ 
พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 25, 49, หรอื 73) 
และวางแผนตามส่ิงที่เรยีนรูม้า

• ให้ดรูปูบรรพชนคนหน่ึงผู้เสียชีวติ 
โดยไม่ไดร้บัศาสนพิธีพระวหิาร หรอืเชือ้
เชิญให้เยาวชนชายนํารปูบรรพชนมา 
ให้ด ูขอให้เยาวชนชายสนทนาวา่พวก 
เขาจะช่วยให้คนที่เสียชีวติไดร้บัพรของ
การชดใช้อย่างไร ให้เยาวชนชายศึกษา
ย่อหน้าที่เริม่ดว้ยคาํวา่ “แตพ่วกเขาจะ

เป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอันไดอ้ย่างไร” 
จาก คาํสอนของประธานศาสนาจักร: โจ- 
เซฟ สมิธ (2011) บทที่ 41 สนทนาวา่การ
เป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอันหมายความ
วา่อะไร เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเป็นผู้ช่วยให้
รอดบนเขาไซอัน

• นําส่ิงแทนแสงสวา่งมาที่การประชุม 
โควรมั (เช่น หลอดไฟหรอืไฟฉาย) เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายตรกึตรองวา่การเป็น
แสงสวา่งตอ่ผู้อื่นหมายความวา่อะไรขณะ
ทีท่า่นเลา่เรือ่งตอนเริม่คําพดูของประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอรเ์รือ่ง“การชดใช้” ขอ
ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นความคดิของพวก
เขาวา่เราจะเป็นเหมือน “ ไฟนําทาง” ให้
กับคนทุกข์ยากเดอืดรอ้นไดอ้ย่างไร เรา
เป็นเหมือนไฟนําทางเมื่อเราปฏิบัตหิน้าที่
ฐานะปุโรหิตอย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตอย่างพวกเขาจะช่วยให้ผู้อืน่ไดร้บัพรแห่งการชดใช้อย่างไร พวกเขามีความรูสึ้ก
หรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับ
หลักคาํสอนน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกแผนซ่ึงเขาเขียนไว้ ใน
หนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้าและคาํมั่น
สัญญาวา่จะทําให้บรรลุผล

• สนทนาวา่สมาชิกโควรมัจะปฏิบัติ
ศีลระลึกให้คนที่ ไม่สามารถมาโบสถ์ ได้
อย่างไร (ตามคาํส่ังของอธิการ)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาพแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและเป็นครพูี่เลีย้ง
สําหรบัสานุศิษย์ของพระองค ์
พระองคท์รงสอนพวกเขาให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รกัและรบั
ใช้ โดยทรงรกัและรบัใช้พวก
เขา ท่านจะเป็นแบบอย่าง
ของหลักธรรมที่ท่านกําลัง
สอนไดอ้ย่างไรให้เยาวชน
ชายนํา
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

การชดใช้ของพระเยซูครสิตค์อือะไร
การชดใช้คอืการพลีพระชนม์ชีพที่พระเยซูครสิตท์รงทําเพื่อช่วยให้เราเอาชนะบาป 
ความยากลําบาก และความตาย การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูเกิด
ขึน้ในสวนเกทเสมนีและบนกางเขนแห่งคลัวาร ีพระองคท์รงจ่ายราคาคา่บาปของเรา 
ทรงรบัเอาความตายมาไวก้ับพระองค ์และทรงฟ้ืนคนืพระชนม์ การชดใช้เป็นวธิีแสดง
ความรกัขัน้สูงสุดของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

แหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจการชดใช้และความสําคญัของการชดใช้ ใน
ชีวติพวกเขา

มัทธิว 26–27 ( ในเกทเสมนีและบน
กางเขน พระเยซูครสิตท์รงจ่ายราคาคา่
บาปของเราและรบัเอาความเจ็บปวดของ
เราไวก้ับพระองค)์

มัทธิว 28:1–10 (พระเยซูครสิตท์รง
เอาชนะความตายผ่านการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค)์

2 นีไฟ 9:6–16 (พระเยซูครสิตท์รง
เอาชนะบาปและความตายผ่านการชดใช้
ของพระองค)์

แอลมา 7:11–13 (พระเยซูครสิตท์รง
รบัเอาความเจ็บปวด ความป่วยไข้ ความ

ทุพพลภาพ และบาปของเราไวก้ับ
พระองค)์

โธมัส เอส. มอนสัน, “พระองคท์รงฟ้ืน!” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 108–112

ลินดา เค. เบอรต์นั, “ศรทัธาในการชดใช้
ของพระเยซูครสิตจ์ารกึไว้ ในใจเราหรอื
ไม่” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2012

“การชดใช้ของพระเยซูครสิต,์” แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 9–17

วดีทิัศน์: “ความคดิเรือ่งวนัอีสเตอรข์อง
อัครสาวกเกี่ยวกับพระครสิต”์

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดร้บัประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับการชดใช้อย่างไร การ
ชดใช้เป็นพรในชีวติท่าน
อย่างไร

เยาวชนชายเข้าใจอะไรเกี่ยว
กับการชดใช้ พวกเขาสามารถ
คน้พบอะไรในพระคมัภีร์ ได้
บ้าง และพวกเขาจะสอน
อะไรให้กันไดบ้้างเกี่ยวกับการ
ชดใช้ พวกเขาสามารถรูสึ้ก
และแสดงความกตญัญตอ่
การชดใช้ ไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนคาํถามจากบทเรยีนของสัปดาห์ที่
แล้ว (ช่ือบทเรยีน) บนกระดาน ถามสมา
ชิกโควรมัวา่สัปดาห์ที่แล้วพวกเขาเรยีนรู้
อะไรที่ช่วยพวกเขาตอบคาํถามน้ี พวกเขา
ไดท้ําอะไรบ้างเพื่อดาํเนินชีวติตามส่ิงที่
เรยีนรูม้า

• ให้ดรูปูบรรยายเหตกุารณ์ของการชดใช้ 
(เช่น ความทุกข์เวทนาของพระผู้ช่วยให้
รอดในสวนเกทเสมนี การตรงึกางเขน 
หรอืการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค;์ ด ู

หนังสือภาพพระกิตตคิณุ, ภาพที่ 56–59) 
และขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวก
เขารูเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์เหล่าน้ี เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแตล่ะคนจดคาํถามที่พวกเขา
มีเกี่ยวกับการชดใช้ รวบรวมคาํถาม และ
อ่านออกเสียงถ้าเห็นเหมาะสม กระตุน้
เยาวชนชายแตล่ะคนให้ตรกึตรองคาํถาม
ของเขาตอ่ไปตลอดบทเรยีน เมื่อจบบท
เรยีนขอให้ โควรมัแบ่ง¸นคาํตอบที่พวก
เขาพบ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน
ตามการนําทางของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการชดใช้ (ด ู
“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 
66) ท่านอาจจะเสนอให้เขาอ่านคาํ 
ปราศรยัของประธานโธมัส เอส. มอน
สันเรือ่ง “พระองคท์รงฟ้ืน!” ขณะที่เขา
เตรยีม

• ขอให้เยาวชนชายจับคูเ่หตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ในช่วงไม่กี่ช่ัวโมงสุดท้ายแห่ง
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดกับ
พระคมัภีรอ์้างอิงในมัทธิว 26–28 (เช่น 
ความทุกข์เวทนาในเกทเสมนี การทรยศ 
การไตส่วนพระครสิต ์การตรงึกางเขน 
และการฟ้ืนคนืพระชนม์) เยาวชนชาย
เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและ
การชดใช้ของพระองคจ์ากเหตกุารณ์เหล่า

น้ี เชือ้เชิญสมาชิกสองสามคนในโควรมั
แบ่ง¸นความรูสึ้กของพวกเขาเกี่ยวกับส่ิง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําเพื่อพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนอ่าน
หลักธรรมหน่ึงข้อของการชดใช้ ในคาํ
ปราศรยัของลินดา เค. เบอรต์นัเรือ่ง 
“ศรทัธาในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
จารกึไว้ ในท่านหรอืไม่?” ขอให้พวกเขา
หาคนบางคนในโควรมัที่อ่านหลักธรรม
เดยีวกัน และเชือ้เชิญให้พวกเขาสนทนา
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูแ้ละยกตวัอย่างจาก
ชีวติของพวกเขาเองหรอืชีวติของคนที่
พวกเขารูจ้ักที่อธิบายหลักธรรมน้ี ขอให้
บางคนจากแตล่ะคูแ่บ่ง¸นกับคนที่เหลือ
ในโควรมัในส่ิงที่พวกเขาสนทนากัน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน 2 นีไฟ 
9:6–16และมองหาข้อที่สอนพวกเขาเกี่ยว
กับความจําเป็นของการชดใช้ ให้เวลา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

เป็นไปไดว้า่สมาชิกชัน้เรยีน
จะมีส่วนรว่มอย่างมีความ
หมายมากขึน้เมื่อท่านถาม
คาํถามที่มีประสิทธิภาพและ
ให้เวลาพวกเขาไตรต่รองก่อน
ตอบ เพื่อให้เวลาน้ีแก่สมาชิก 
โควรมั ท่านอาจจะเขียน
คาํถามไวบ้นกระดานหรอืขอ
ให้สมาชิกโควรมัเขียนคาํตอบ
ลงในกระดาษ (ด ูไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 68−70)
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เยาวชนชายหลายๆ คนแบ่ง¸นข้อพระ
คมัภีรท์ี่พวกเขาเลือกและส่ิงที่ข้อน้ัน
สอน กระตุน้พวกเขาให้เขียนจดหมายถึง
คนที่ ไม่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและใช้ข้อ
เหล่าน้ีอธิบายวา่เหตใุดการชดใช้จึงสําคญั
และเหตใุดเราจึงตอ้งการพระผู้ช่วยให้
รอด ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่เขียนไว้ ใน
จดหมาย

• เชิญเยาวชนชายบางคนอ่านแอลมา 
7:11–13 และเชิญคนอื่นๆ อ่านเกี่ยวกับ
พระคณุในคูม่ือพระคมัภีร ์ขอให้พวกเขา
แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูว้า่การชดใช้

เป็นพรแก่ชีวติพวกเขาอย่างไร นอกจาก
จ่ายราคาคา่บาปของเราแล้วเดชานุภาพ
แห่งการชดใช้จะช่วยเราไดอ้ย่างไร ขอให้
เยาวชนชายยกตวัอย่างจากพระคมัภีรห์รอื
จากชีวติตนเองซ่ึงมีบางคนไดร้บัพลัง
ผ่านการชดใช้

• ชมวดีทิัศน์ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่งหรอืมากกวา่น้ัน และเชือ้เชิญให้
เยาวชนชายจดความรูสึ้กของพวกเขาหลัง
จากชม ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พวก
เขาสํานึกคณุสําหรบัการชดใช้ของ 
พระเยซูครสิต์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจเรือ่งการชดใช้ดขีึน้
หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัจดและ
แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อช่วยให้
ครอบครวัและเพื่อนๆ ไดร้บัพรแห่งการ
ชดใช้

• เชือ้เชิญใหเ้ยาวชนชายบันทกึความรูสึ้ก
ของพวกเขาเกี่ยวกับการชดใช้ลงในบันทึก
ส่วนตวัของพวกเขา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนเกี่ยวกับพระพันธ
กิจของพระองค ์พระองค์
ทรงสอนผู้คนให้ตรกึตรอง
พระคมัภีรด์ว้ยตนเอง ท่าน
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
เยาวชนใช้พระคมัภีรท์ําความ
เข้าใจเรือ่งการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

การมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์
หมายความวา่อะไร
เพื่อให้ศรทัธานําเราไปสู่ความรอด ศรทัธาของเราตอ้งมีศนูย์กลางในพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายถึงวางใจพระองคแ์ละเช่ือÃงพระบัญญัตขิอง
พระองค ์ศรทัธาเป็นยิ่งกวา่ความเช่ือเฉยๆ เราแสดงศรทัธาผ่านการกระทํา—โดยวธิีที่
เราดาํเนินชีวติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอืน่เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกับศรทัธา ให้มองหาส่ิง
ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนชายเสรมิสรา้งศรทัธาของตนในพระเยซูครสิต์

ฮีบร ู11:4–9, 17–29; อีเธอร ์12:11–22 
(ตวัอย่างของคนที่แสดงศรทัธา)

ยากอบ 1:5–6; 2:14–20 (ศรทัธาคอืความ
เช่ือและการปฏิบัต)ิ

แอลมา 32:21, 26–43 (ศรทัธาคอืความ
หวงัในส่ิงที่มีอยู่จรงิแต่ไม่เห็น)

โมโรไน 7:33–41 (ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ดว้ย
ศรทัธา)

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ศรทัธาไม่เกิด
ขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 65–68

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ ให้ศรทัธาของ
ท่านแสดงออกมา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“ศรทัธา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 212–215

วดีทิัศน์: “ศรทัธาที่เรยีบง่ายและ
บรสุิทธิ์” “ตดิตามพระองค—์ข่าวสารวนั
อีสเตอรเ์กี่ยวกับพระเยซูครสิต”์

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิตห์รอืไม่ ท่านสามารถ
แบ่ง¸นประสบการณ์ใดกับ
เยาวชนชายไดบ้้างที่อาจจะ
ดลใจพวกเขาให้ปฏิบัติ ใน
ศรทัธา

ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอา
โรนที่ท่านสอนใช้ศรทัธาของ
พวกเขาในพระเยซูครสิต์
อย่างไร พวกเขากําลังทําอะไร
เพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาของตน
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนใช้เวลา
ประมาณ 30 วนิาทีจดหลายๆ อย่างที่
เขาจําไดจ้ากบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้ว เชิญ
เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่เขียนไว ้ท่านจะ
ใช้รายการของพวกเขาแนะนําหัวข้อเรือ่ง
ศรทัธาไดอ้ย่างไร

• วาดรปูเรอืพายแบบง่ายๆ และเขียนบน
เรอืวา่ “ศรทัธา” เพิ่มพายอันหน่ึงที่เขียน

วา่ “ความเช่ือ” และอีกอันหน่ึงเขียนวา่ 
“การกระทํา” ถามโควรมัวา่จะเกิดอะไรขึน้
กับเรอืลําน้ีถ้ามีพายอันเดยีว จะเกิดอะไร
ขึน้กับศรทัธาของเราถ้าเราไม่ลงมือทําใน
ส่ิงที่เราเช่ือ ใช้พระคมัภีรห์รอืแน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (หน้า 212–215)เพื่อช่วยให้ 
สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่ศรทัธาคอือะไรและ
ภาพน้ีเกี่ยวข้องกับศรทัธาอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่การมีศรทัธาในพระเยซู
ครสิตห์มายความวา่อย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการศรทัธา (ด ู
“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า18, 42, หรอื 66)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน ยากอบ 
2:14–20 และระบุแบบอย่างที่ยากอบใช้
สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งศรทัธา
และงาน ขอให้พวกเขาสองสามคนสรปุ
ในคาํพูดของพวกเขาเองถึงส่ิงที่ยากอบ
สอนเกี่ยวกับศรทัธา เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายหาแบบอย่างของผู้ที่แสดงศรทัธาผ่าน
งานของพวกเขาในคาํพูดของเอ็ลเดอร์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง “ศรทัธาไม่
เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก” หรอื
คาํพูดของเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เรือ่ง “ ให้ศรทัธาของท่านแสดงออกมา” 
ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบและสนทนา
ถึงวธิีที่พวกเขาสามารถแสดงศรทัธาของ
พวกเขาได้

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนหาเรือ่ง 
หน่ึงจากพระคมัภีรท์ี่มีคนปฏิบัตติาม
ความเช่ือของเขาหรอืเธอในพระเยซู
ครสิต ์(ดตูวัอย่างใน อพยพ 14:19–28; 
มัทธิว 8:5–13; ฮีบร ู11:4–9, 17–29;  
อีเธอร ์12:11–22; 1 นีไฟ 4) เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเขียนเล่าประสบการณ์ที่พวก
เขาหรอืคนที่พวกเขารูจ้ักใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต ์ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคน
แบ่ง¸นเรือ่งราวที่พบในพระคมัภีรแ์ละ
ประสบการณ์ที่เขียนไว ้พวกเขาอาจจะทํา
เช่นน้ีเป็นกลุ่มเล็กหรอืเป็นโควรมัก็ ได้

• เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน: 
ศรทัธาคอือะไร การมีศรทัธาในพระเยซู
ครสิตห์มายความวา่อะไร ฉันดาํเนินชีวติ
ดว้ยศรทัธาอย่างไร ฉันเพิ่มพูนศรทัธา
อย่างไร มอบหมายให้สมาชิกโควรมัคนละ
หน่ึงหมวดใตห้ัวข้อ“ศรทัธา” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน
หมวดของตน รวมถึงพระคมัภีรอ์้างอิง 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านสอนจากพระคมัภีร ์
บ่อยครัง้การให้ผู้เรยีนหาหรอื
Ãงบางส่ิงที่กําหนดจะช่วยได้
มาก” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 55)
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และหาคาํตอบของคาํถามหน่ึงข้อบน
กระดาน ให้พวกเขาเขียนคาํตอบบน
กระดานและแบ่ง¸นกับโควรมัในส่ิงที่
เรยีนรูเ้พิ่มเตมิ

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านมัทธิว 
17:20 และถามพวกเขาวา่การเคลื่อนภูเขา
ดว้ยศรทัธาของเราหมายความวา่อะไร แบ่ง 
¸นคาํพดูตอ่ไปน้ีจากอธกิารรชิารด์ ซี. เอช- 
ลีย์ “ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นภูเขาจรงิๆ เลื่อน 
แตเ่พราะศรทัธาข้าพเจ้าจึงเห็นภูเขาแห่ง
ความสงสัยและความสิน้หวงัเลื่อนออกไป 
ความหวงัและการมองโลกในแง่ดเีลื่อน

เข้ามาแทน เพราะศรทัธาข้าพเจ้าจึงเห็น
ภูเขาแห่งบาปถูกแทนที่ดว้ยการ

• กลับใจและการให้อภัย เพราะศรทัธา
ข้าพเจ้าจึงเห็นภูเขาแห่งความเจ็บปวด
ถูกแทนที่ดว้ยสันต ิความหวงั และความ
กตญัญู ใช่แล้ว ข้าพเจ้าเคยเห็นภูเขา
เลื่อน” (“ศรทัธา—การเลือกเป็นของ
ท่าน,”เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 40) ฉาย
วดีทิัศน์เรือ่ง “ศรทัธาที่เรยีบง่ายและ
บรสุิทธิ์” และขอให้เยาวชนชายมองหา
ภูเขาที่เคลื่อนออกไปดว้ยศรทัธา (หรอืเล่า
ประสบการณ์ของตวัท่านเอง)

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การมีศรทัธา
ในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาวา่การมี
ศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายความวา่
อย่างไรและเขาวางแผนจะทําอะไรเพื่อ
ปฏิบัตติามศรทัธาดงักล่าว

• สนทนากับโควรมัวา่ศรทัธาของพวกเขา
ประจักษ์ชัดในการรบัใช้ฐานะปุโรหิตของ
พวกเขาอย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “คาํ
สอนของเราไม่ ใช่ของเราเอง 
แตเ่ป็นของผู้ทรงใช้เรามา” 
(ยอห์น 7:16) พระองคท์รง
สอนหลักคาํสอนที่พระองค์
ทรงเรยีนรูจ้ากพระบิดา ท่าน
จะมั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ท่าน
กําลังสอนหลักคาํสอนที่แท้
จรงิ (ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน, 52–53)



70

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

77

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “ศรทัธา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา  (2004), 
หน้า 212–215

ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์

เพื่อให้ศรทัธาของท่านนําท่านไปสู่ความรอด  ศรทัธาน้ัน
ต้องมุ่งไปที่พระเจ้าพระเยซูครสิต์ (ดู กิจการ 4:10–12;  
โมไซยาห์ 3:17; โมโรไน 7:24–26; หลักแห่งความเช่ือ 1:4)  
ท่านใช้ศรัทธาในพระคริสต์ ได้เมื่อท่านมีความเช่ือมั่น
วา่พระองคท์รงดาํรงอยู่ มีแนวคดิที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับพระ-
อุปนิสัยของพระองค ์และมีความรูว้า่ท่านกําลังพยายาม
ดาํเนินชีวติตามพระประสงคข์องพระองค์

การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายถึงการพึ่งพาพระองค์
อย่างสมบูรณ์—วางใจในพลานุภาพ ปรชีาญาณ และความ
รกัอันไม่มีขอบเขตของพระองค ์ตลอดจนเช่ือในคาํสอน
ของพระองค์ หมายถึงการเช่ือว่าแม้ท่านไม่เข้าใจทุกส่ิง  
แต่พระองค์ทรงเข้าพระทัย  จําไว้ว่าเพราะพระองค์ทรง
เคยประสบกับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และความ
ทุพพลภาพทัง้หมดของท่านมาแล้ว พระองคจ์ึงทรงทราบ
ว่าจะช่วยท่านเอาชนะความยุ่งยากในชีวิตประจําวันได้
อย่างไร (ดู แอลมา 7:11–12; คพ. 122:8)  พระองค์ทรง 
“ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33) และทรงเตรยีมทางไว้ ให้
ท่านรบัชีวตินิรนัดร ์  พระองคท์รงพรอ้มช่วยท่านเสมอ
เมื่อท่านระลึกถึงคาํวงิวอนของพระองคท์ี่วา่ “จงดทูี่เราใน
ความนึกคดิทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่ากลัว” (คพ. 6:36)

ดาํเนินชีวติดว้ยศรทัธา

ศรทัธาเป็นยิ่งกวา่ความเช่ือที่ปราศจากการกระทํา  ท่าน
แสดงศรทัธาผ่านการกระทาํ—โดยวธิีที่ท่านดาํเนินชีวติ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาวา่ “หากเจ้าจะมีศรทัธาในเรา
เจ้าจะมีพลังความสามารถทําส่ิงใดก็ตามที่เราเห็นสมควร” 
( โมโรไน 7:33)  ศรทัธาในพระเยซูครสิตจ์ะผลักดนัท่านให้
ทําตามแบบอย่างที่ดพีรอ้มของพระองค ์(ด ูยอห์น 14:12)  
ศรทัธาของท่านจะนําท่านให้ทํางานด ีเช่ือ¥งพระบัญญัต ิ
และกลับใจจากบาป (ด ูยากอบ 2:18; 1 นีไฟ 3:7; แอลมา 

34:17)  ศรทัธาของท่านจะช่วยให้ท่านเอาชนะการล่อลวง  
แอลมาแนะนําฮีลามันบุตรชายวา่ “จงสอนพวกเขาให้ตา้น 
ทานการล่อลวงทุกอย่างของมาร, ดว้ยศรทัธาของพวกเขา
ในพระเจ้าพระเยซูครสิต”์ (แอลมา 37:33)

พระเจ้าจะทรงทําการอัศจรรย์มากมายในชีวิตท่านตาม
ศรัทธาของท่าน (ดู 2 นีไฟ 26:13)  ศรัทธาในพระเยซู
คริสต์ช่วยให้ท่านได้รับการเยียวยาทางวิญญาณและทาง 
รา่งกายโดยผา่นการชดใช้ของพระองค ์(ด ู3 นีไฟ 9:13–14)  
เมื่อความยากลําบากมาเยือน ศรทัธาจะให้พลังท่านก้าวไป
ข้างหน้าและเผชิญความลําบากดว้ยความกล้าหาญ  แม้ ใน
ยามที่ดเูหมือนวา่อนาคตจะไม่แน่นอน แตศ่รทัธาที่ท่าน 
มีต่อพระผู้ช่วยให้รอดจะให้สันติสุขแก่ท่าน (ดู โรม 5:1;  
ฮีลามัน 5:47)

เพิ่มพูนศรทัธาของท่าน

ศรัทธาเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า แต่ท่านต้อง
บํารุงเลีย้งศรัทธาให้มีพลังอยู่เสมอ  ศรัทธาเป็นเหมือน
กล้ามเน้ือแขนของท่าน หากท่านใช้แขน กล้ามเน้ือจะมี
พลังมากขึน้เรือ่ยๆ  หากท่านคล้องแขนไวเ้ฉยๆ กล้ามเน้ือ
จะอ่อนแอ

ทา่นบํารงุเลีย้งของประทานแหง่ศรทัธาได้ โดยสวดอ้อนวอน 
พระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์  เมื่อ
ท่านแสดงความกตญัญูตอ่พระบิดาของท่านและเมื่อท่าน
ทูลขอพรที่ท่านและผู้อืน่ตอ้งการ ท่านจะเข้าใกล้พระองค ์ 
ท่านจะเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ซ่ึงการชดใช้ของพระ-
องค์ทําให้ท่านทูลขอพระเมตตาได้ (ดู แอลมา 33:11)  
ท่านจะพรอ้มรบัการนําทางแบบเงียบๆ ของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ดว้ย

ท่านเสริมสร้างศรัทธาได้ โดยรักษาพระบัญญัติ  เฉกเช่น
พรทุกประการจากพระผู้เป็นเจ้า การเช่ือ¥งและการกระทาํ 
ที่ชอบธรรมของท่านจะทําให้ท่านมีศรัทธาและจะเพิ่ม
ศรทัธาของท่าน  ถ้าท่านปรารถนาจะเพิ่มพูนศรทัธาให้ถึง
ระดบัสูงสุด ท่านตอ้งรกัษาพันธสัญญาที่ทําไว้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

กลับใจหมายถึงอะไร
พระเยซูครสิตท์รงรบัโทษบาปของเราเพื่อเราจะกลับใจได ้การกลับใจคอืการ
เปลี่ยนแปลงในใจและความคดิอันจะนําเราให้ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ รวมถึงการ
หันหลังให้บาปและหันมาหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการให้อภัย การกลับใจ ส่ิงน้ีไดร้บัแรง
ผลักดนัจากความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและความปรารถนาอย่างจรงิใจที่จะเช่ือÃง 
พระบัญญัตขิองพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรดลใจท่านให้
กลับใจ

อิสยาห์ 1:18 ( โดยผ่านการกลับใจ เรา
สามารถสะอาดจากบาปของเราได)้

โรม 3:23; 1 ยอห์น 1:8 (เราทุกคนทําบาป)

แอลมา 19:33 (การกลับใจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในใจ)

แอลมา 36:6–24 (แอลมากลับใจและได้
รบัการให้อภัยผ่านพระคณุของพระผู้ช่วย
ให้รอด)

แอลมา 39:8 (เราไม่สามารถซ่อนบาปของ
เราให้พ้นพระผู้เป็นเจ้าได)้

คพ. 58:42–43 (เพื่อกลับใจ เราตอ้ง
สารภาพและละทิง้บาปของเรา)

“การกลับใจ,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน, หน้า 28–29

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “พระองคจ์ะ
ทรงแบกท่านไวแ้ละพาท่านกลับบ้าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 101–104

อัลเลน ด.ี เฮย์นี, “จงจําไวว้า่เราไดว้างใจผู้
ใด,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 121–123

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น“ของ
ประทานอันสูงส่งแห่งการกลับใจ,” Ensign 
หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 47–51

วดีทิัศน์: “ส่ิงที่ทําครัง้เดยีว” “ภายใน
ขอบเขต”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยมีประสบการณ์ใด
บ้างกับการกลับใจ ท่านจะ
บอกไดอ้ย่างไรโดยไม่ตอ้งพูด
ถึงบาปส่วนตวัวา่การกลับใจ
ไดช่้วยให้ท่านใกล้ชิดพระ
บิดาบนสวรรคม์ากขึน้

เยาวชนชายบางคนอาจจะ
กําลังมี¸ญหากับความไม่มี
คา่ควร น่ีจะส่งผลให้พวกเขา
ไม่สามารถรบัใช้เป็นผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตที่ซ่ือสัตย์ ได ้
ท่านจะรูสึ้กไวตอ่เรือ่งน้ีและ
อัญเชิญพระวญิญาณให้ทรง
ช่วยพวกเขามีความปรารถนา
จะกลับใจไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายวาดรปูที่เตอืนพวก
เขาให้นึกถึงส่ิงที่เรยีนรูเ้มื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
และสนทนากันวา่พวกเขาวาดอะไร

• ให้เยาวชนชายคนหน่ึงเหยียดแขนและ
ถือของหนักชิน้หน่ึงไว้ ในมือแตล่ะข้าง
ขณะสมาชิกโควรมัสนทนาวา่บาปเหมือน

กับภาระหนักอย่างไร ระหวา่งการสนทนา
ให้วางของหนักบนมือเยาวชนชายคนน้ัน
เพิ่ม เอาของออก และเชือ้เชิญเยาวชน
ชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
บาปและการกลับใจจากบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่การกลับใจหมายถึง
อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตาม
การนําทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัมาชัน้เรยีน
โดยเตรยีมแบ่ง¸นเรือ่งราวในช่วงแรก 
ของคาํพูดของเอ็ลเดอรอ์ัลเลน ด.ี เฮย์- 
นีเรือ่ง “จงจําไวว้า่เราไดว้างใจผู้ ใด” หรอื
ประสบการณ์การสรา้ง Frauenkirche 
หรอือุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่งแกะ
หายจากคาํพูดของประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “พระองคจ์ะทรงแบก
ท่านไวแ้ละพาท่านกลับบ้าน” ท่านอาจ
ฉายวดีทิัศน์ของผู้พูดเหล่าน้ีที่กําลังเล่า
เรือ่งราวเหล่าน้ี เรือ่งราวน้ีสอนอะไรเรา
เกี่ยวกับการกลับใจ เขียนข้อความเกี่ยวกับ
การกลับใจจากคาํพูด บนกระดาษแผ่น
เล็ก เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเลือกข้อความ
หน่ึงและแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รู—้โดยแบ่ง¸นกับคูก่่อนแล้วจึงแบ่ง¸น
กับชัน้เรยีน ให้เวลาพวกเขาไตรต่รองถึง
การเปลี่ยนแปลงที่พวกเขารูสึ้กวา่ตอ้งทํา
เน่ืองจากส่ิงที่พวกเขาไดเ้รยีนรู้

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ

เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการกลับใจ 
(ด ู“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 
66)

• ขอให้เยาวชนชายคนหน่ึงซ่อนของชิน้
หน่ึงขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ในโควรมัมอง
ดอูยู่ ขอให้สมาชิกอีกคนหน่ึงพยายามหา
ของชิน้น้ัน ตวัอย่างน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับ
การพยายามซ่อนบาปให้พ้นพระผู้เป็นเจ้า 
(ด ูแอลมา 39:8) เยาวชนชายสามารถแบ่ง
¸นเรือ่งใดบ้างในพระคมัภีรท์ี่สอนเราวา่
เราไม่สามารถซ่อนบาปของเราให้พ้นพระ
ผู้เป็นเจ้าได ้(ดตูวัอย่างในโยนาห์ 1–2; 2 
ซามูเอล 11–12; กิจการ 5:1–11) เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายสนทนาคาํถามตอ่ไปน้ีใน
กลุ่มเล็ก: ผู้คนพยายามซ่อนบาปของพวก
เขาดว้ยวธิี ใดบ้าง ท่านจะบอกอะไรเพื่อ
ช่วยให้คนบางคนเข้าใจวา่เราจะซ่อนบาป
ของเราไม่ได้

• เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงชูรปูแอลมา
และพวกบุตรของโมไซยาห์ (ด ูหนังสือ
ภาพพระกิตตคิณุ, 77) และสรปุเรือ่งราว

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“นักเรยีนจะตอ้งไดร้บัการก
ระตุน้ให้มีส่วนรว่ม เมื่อครู
ทําให้ตนเองกลายเป็นคน
สําคญัที่สุดในห้องเรยีน พูด
เสียคนเดยีว และทํากิจกรรม
เองทัง้หมด แน่ใจไดเ้ลยวา่ครู
คนน้ันกําลังขัดขวางการเรยีน
รูข้องสมาชิกชัน้เรยีน” (อา
ซาเฮล ด.ี วดูรฟัฟ์, ใน ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 61)
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การกลับใจของพวกเขา (ด ูแอลมา 
36:6–24) ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคน
อ่านแอลมา 36:13, 17–20, 23–24 ระบุ
หลักธรรมของการกลับใจในข้อเหล่าน้ี 
แล้วแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในกลุ่ม
เล็ก เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนึกถึงและจด
ส่ิงที่พวกเขาสามารถทําไดเ้พื่อประยุกต์ ใช้
หลักธรรมของการกลับใจในชีวติพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนศึกษา
ส่วนของ“การกลับใจ” ใน เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน หรอืส่วนที่เลือกมาจาก
คาํปราศรยัเรือ่งหน่ึงที่เสนอไว้ ในโครงรา่ง
น้ี ให้เยาวชนชายทําเครือ่งหมายและแบ่ง
¸นส่ิงที่ โดดเดน่สําหรบัพวกเขา เชือ้เชิญ

ให้พวกเขาจดคาํถามที่มีเกี่ยวกับการกลับ
ใจโดยไม่ตอ้งระบุช่ือ เชิญอธิการมาตอบ
คาํถามเหล่าน้ีและแบ่ง¸นวา่การกลับ
ใจสัมพันธ์กับพลังอํานาจฐานะปุโรหิต
อย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ภายในขอบเขต” 
เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัครึง่ห้องมอง
หาส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากวดีทิัศน์เรือ่งน้ี
วา่การกลับใจหมายถึงอะไร และเชือ้เชิญ
ให้อีกครึง่ห้องมองหาบทบาทของอธิการ
ในการช่วยให้เรากลับใจ ขอให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่เรยีนรู ้พวกเขาจะบอกอะไรกับ
เพื่อนที่อาจจะกลัวไม่กล้าพูดคยุกับอธิการ
เกี่ยวกับความผิดที่พวกเขาทํา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การกลับใจ
หมายถึงอะไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาหรอืขอให้
สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นความรูสึ้กของพวก
เขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการกลับ
ใจหมายถึงอะไร

• เชือ้เชิญเยาวชนชายสํารวจชีวติตนเอง
และพิจารณาส่ิงที่พวกเขาตอ้งเปลี่ยน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้คนอื่นๆ ปฏิบัตดิว้ย
ศรทัธาและดาํเนินชีวติตาม
ความจรงิที่พระองคท์รงสอน 
พระองคท์รงหาโอกาสให้พวก
เขาเรยีนรูผ้่านประสบการณ์
อันทรงพลัง ท่านจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อช่วยให้เยาวชนชาย
เห็นพลังแห่งการกลับใจทุก
วนัในชีวติพวกเขา
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“การกลับใจ” เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน,  หน้า 28–29

โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรูว้า่ถ้าคนกลับใจจากบาปของเขา—ดเูถิด, 
เขาจะสารภาพและละทิง้มัน  หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
58:43

พระผูช่้วยใหร้อดทรงทนทกุข์เพราะบาปของเราและทรงพลี
พระชนม์ชีพเพือ่เรา  การพลีพระชนมชี์พครัง้ใหญ่น้ีเรยีก
วา่การชดใช้  โดยผา่นการชดใช้ทา่นจะไดร้บัการใหอ้ภยัและ
การชําระใหส้ะอาดจากบาปของทา่นเมือ่ทา่นกลบัใจ

การกลับใจเป็นมากกวา่การเพียงแตย่อมรบัวา่ท่านทําผิด  
การกลับใจคอืการเปลี่ยนความคดิและใจ รวมถึงการหัน
หลังให้บาปและการหันไปหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขออภัย  
ความรกัที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้าและความปรารถนาจะเช่ือ�ง
พระบัญญัตขิองพระองคอ์ย่างจรงิใจผลักดนัให้เกิดการก
ลับใจ

ซาตานตอ้งการให้ท่านคดิวา่ท่านกลับใจไม่ได ้แตน่ั่นไม่
จรงิเลย  พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาจะให้อภัยท่านหาก
ท่านจะถ่อมตนและพยายามทําส่ิงที่การกลับใจเรยีกรอ้ง  
ถ้าท่านทําบาป ท่านกลับใจเรว็เท่าใด ท่านย่อมกลับเน้ือ
กลับตวั พบสันตสุิขและปีตทิี่มากับการให้อภัยไดเ้รว็
เท่าน้ัน  ถ้าท่านถ่วงเวลากลับใจ ท่านอาจสูญเสียพร โอกาส 

และการทรงนําทางวญิญาณ  ท่านอาจพัวพันกับความ
ประพฤตทิี่เป็นบาปมากขึน้ ทําให้ท่านพบทางกลับยากขึน้

บางคนเจตนาฝ่าฝืนพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า โดย
วางแผนวา่จะกลับใจภายหลัง เช่น ก่อนไปพระวหิารหรอื
รบัใช้งานเผยแผ่  บาปที่จงใจเช่นน้ันทําให้การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเปล่าประโยชน์

ในการกลับใจ ท่านตอ้งสารภาพบาปตอ่พระเจ้า  จากน้ัน
ขออภัยคนที่ท่านทําผิดตอ่เขาและชดเชยความเสียหายอัน
เกิดจากการกระทําของท่านให้เรว็ที่สุด  ขณะพยายามกลับ
ใจ จงขอความช่วยเหลือและคาํแนะนําจากผู้ปกครองของ
ท่าน  บาปรา้ยแรง เช่นการล่วงละเมิดทางเพศหรอืการใช้
ส่ือลามก ตอ้งสารภาพตอ่อธิการ  จงพูดความจรงิกับเขาให้
ครบถ้วน  เขาจะช่วยให้ท่านกลับใจ  ถ้าท่านมีคาํถามเกี่ยว
กับส่ิงที่ท่านควรสนทนากับอธิการ ให้พูดคยุกับผู้ปกครอง
หรอืกับอธิการ

เมื่อท่านทําส่ิงจําเป็นเพื่อกลับใจและรบัการให้อภัย ท่านจะ
รูด้ว้ยตนเองถึงอํานาจของการชดใช้และความรกัที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมีตอ่ท่าน  ท่านจะรูสึ้กถึงสันตสุิขของพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ซ่ึงจะทําให้ท่านเกิดพลังอย่างมาก และ
ท่านจะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

พระคณุคอือะไร
พระคณุคอืความช่วยเหลือและพลังจากเบือ้งบนที่เราไดร้บัผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์โดยผ่านพระคณุเราไดร้บัการช่วยให้รอดจากบาปและความตาย นอกจากน้ี
พระคณุยังเป็นพลังช่วยเหลือที่เสรมิความเข้มแข็งให้เราทุกวนัและช่วยให้เราอดทน
จนกวา่ชีวติจะหาไม่ เราตอ้งพยายามในส่วนของเราจึงจะไดร้บัความบรบิูรณ์แห่ง
พระคณุของพระเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดบ้างที่ ไดช่้วยให้ท่านเข้าใจพระคณุ ท่านรูสึ้กวา่ตอ้ง
แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชายเพือ่ให้พวกเขาเข้าใจพระคณุ

เอเฟซัส 2:8–9; 2 นีไฟ 25:23 (เราไดร้บั
การช่วยให้รอดโดยพระคณุ)

ฟิลิปปี 4:13; เจคอบ 4:6–7 (พระคณุของ
พระเยซูครสิต์ ให้พลังแก่เรา)

โมโรไน 10:32–33 (พระคณุสามารถทําให้
เราดพีรอ้มในพระครสิต)์

คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระคณุ”

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ของประทาน
แห่งพระคณุ,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
107–110

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“พระคณุ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
182–184

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

พระคณุมีความหมายตอ่
ท่านอย่างไร ท่านรูสึ้กวา่
เดชานุภาพของพระเยซู
ครสิตช่์วยท่านเปลี่ยนแปลง
ชีวติอย่างไร

เยาวชนชายรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
พระคณุ ท่านจะช่วยให้พวก
เขาเข้าใจพลังแห่งพระคณุ
ในชีวติของพวกเขาไดอ้ย่างไร 
พระคณุจะช่วยเยาวชน
ชายไดอ้ย่างไรขณะพวก
เขาพยายามทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผล
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• นําของอย่างหน่ึงหรอืภาพๆ หน่ึงมา 
และถามเยาวชนชายวา่ของหรอืภาพน้ัน
เกี่ยวข้องอย่างไรกับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ใน
ช่วงบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขา
ทําอะไรไปแล้วบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาสืบ
เน่ืองจากส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขารูอ้ะไรเกี่ยว
กับพระคณุ พวกเขาคดิวา่พระคณุหมาย

ถึงอะไร พวกเขาเห็นพระคณุในชีวติพวก
เขาเองและในการรบัใช้ฐานะปุโรหิตของ
พวกเขาอย่างไร พวกเขาเช่ือหรอืไม่วา่พวก
เขาไดร้บัการช่วยให้รอดโดยพระคณุ พวก
เขามีคาํถามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระคณุ 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนาเรือ่งน้ี 
ท่านอาจตอ้งการบอกนิยามของพระคณุ
ตอนเริม่ตน้โครงรา่งน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจหลักคาํสอนเรือ่งพระคณุ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตาม
การนําทางของพระวญิญาณ:

• พิจารณาวาดรปูประตกูับหน้าตา่งที่
เปิดอยู่บนกระดาน และขอให้เยาวชนชาย
คน้หาช่วงตน้ของคาํพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “ของ
ประทานแห่งพระคณุ” เพื่อหาการเปรยีบ
เทียบที่ท่านทําระหวา่งพระคณุกับส่ิงของ
เหล่าน้ี แบ่งส่วนที่เหลือของคาํพูดออกให้
เยาวชนชายแตล่ะคนและขอให้พวกเขา
เขียนและแบ่ง¸นสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
เกี่ยวกับพระคณุจากส่วนที่พวกเขาไดม้า
หน่ึงประโยค พวกเขาจะตอ้งทําอะไรที่จะ
ดงึพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดมาใช้

• ขอให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูส้องสามวนั
ก่อนล่วงหน้าวา่การรบัแอกของพระผู้ช่วย
ให้รอดไวก้ับเรา จาก มัทธิว 11:28–30 และ
คาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง 
“ทนแบกสัมภาระได้ โดยง่าย” หมายความ
วา่อย่างไร ขอให้เขาเตรยีมมาการประชุม
โควรมัเพื่อนําการสนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่เขา

เรยีนรูแ้ละวา่แอกสามารถเป็นตวัแทน
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูครสิต์
ไดอ้ย่างไร กระตุน้เขาให้แบ่ง¸นข้อความ
จากคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์บดนารท์ี่เขารูสึ้ก
วา่จะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจพระคณุ
ของพระผู้ช่วยให้รอด

• เขียนสรปุย่อของพระคมัภีรจ์ากโครง
รา่งน้ี และตดิสรปุไวบ้นผนังห้องแตล่ะ
ดา้น มอบหมายให้เยาวชนชายแตล่ะคน
อ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อแล้วหาและยืน
ข้างๆ สรปุที่เข้าคูก่ับพระคมัภีรข์้อน้ัน ขอ
ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูจ้ากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับพระคณุ พวกเขา
เห็นหลักฐานอะไรบ้างของพระคณุในชีวติ
พวกเขา พวกเขานึกถึงตวัอย่างใดบ้างจาก
พระคมัภีร์

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัแตล่ะคนให้
เขียนรายการส่ิงที่เขาเรยีนรูข้ณะอ่าน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อาจมีหลายครัง้ที่ท่านไม่
ทราบคาํตอบของคาํถาม 
ถ้าส่ิงน้ีเกิดขึน้ให้ตอบ
ง่ายๆ วา่ท่านไม่ทราบ ท่าน
อาจตอ้งการพูดวา่ท่านจะ
พยายามหาคาํตอบ หรอืท่าน
อาจตอ้งการเชือ้เชิญให้ผู้เรยีน
หาคาํตอบ โดยให้เวลาในบท
เรยีนคราวตอ่ไปเพื่อรายงาน
ส่ิงที่เขาเรยีนรูม้า” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)
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เกี่ยวกับพระคณุใน คูม่ือพระคมัภีร ์และ
ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา ขอให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นบางส่ิงจากรายการที่เขียนไว้
และอธิบายวา่เหตใุดจึงมีความหมายตอ่
พวกเขา เชือ้เชิญพวกเขาให้หารปู ( ใน 
หนังสือภาพพระกิตตคิณุ หรอืนิตยสาร
ศาสนจักร) ที่แสดงให้เห็นวา่ใครไดร้บั
พระคณุหรอืความช่วยเหลือจากพระผู้
เป็นเจ้า และขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่
เรยีนรูเ้กี่ยวกับคนเหล่าน้ีในคูห่รอืกลุ่ม

ย่อย พวกเขาจะแบ่ง¸นประสบการณ์ที่
คล้ายกันใดบ้างจากชีวติพวกเขาเอง

• นํากิ่งไม้กิ่งหน่ึงมาที่การประชุมโควรมั 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาดวูา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงใช้กิ่งไม้ (แขนง) สอนอะไร
เกี่ยวกับพระคณุในยอห์น 15:1–10 พวก
เขาไดข้้อคดิอะไรเกี่ยวกับพระคณุจากข้อ
เหล่าน้ี เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัใช้กิ่ง
ไม้ที่ท่านนํามาสรปุให้คนที่เหลือในโควรมั
Ãงวา่เขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระคณุ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหลักคาํสอนเรือ่ง
พระคณุหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพลังของ
พระคณุ

• นําการสนทนาวา่พระคณุของพระผู้
ช่วยให้รอดสามารถช่วยสมาชิกโควรมัให้
ทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตอย่างมีประสิทธิผล
มากขึน้ไดอ้ย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผู้ตดิตามพระองค์ โดยทรง
ช่วยให้พวกเขาเห็นตวัอย่าง
การสอนของพระองค์ ใน
ชีวติประจําวนัของพวก
เขา พระองคท์รงใช้เรือ่ง
เล่าที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อ
ให้พวกเขาเข้าใจ ท่านจะใช้
ตวัอย่างตา่งๆ สอนเยาวชน
ชายไดอ้ย่างไรเกี่ยวกับ
พระคณุและพระคณุเกิดผล
ในชีวติพวกเขาอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ขอ้ความทีค่ดัมาจาก “พระคณุ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา  (2004), 
182–184

คําว่า พระคุณ ตามที่ ใช้ ในพระคัมภีร์ โดยเบือ้งต้นหมาย
ถึงความช่วยเหลือจากสวรรค์และพลังที่เราได้รับผ่านการ
ชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  อัครสาวกเปโตรสอนว่า
เราควร “เจริญขึน้ในพระคุณและในความรู้ของพระเยซู
ครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” 
(2 เปโตร 3:18)

ความรอดโดยพระคณุ

เน่ืองจากการตก ทุกคนจึงประสบความตายทางโลก  โดย
พระคณุซ่ึงเป็นผลจากการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด คนทัง้ปวงจะฟ้ืนคนืชีวติและไดร้บัความ
เป็นอมตะ (ดู 2 นีไฟ 9:6–13)  แต่การฟ้ืนคืนชีวิตเพียง
อย่างเดียวหาได้ทําให้เรามีคุณสมบัติสําหรับชีวิตนิรันดร์
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าไม่  บาปของเราทําให้เราไม่
สะอาดและไม่เหมาะจะอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า  
เราตอ้งการพระคณุเพื่อทําให้เราบรสุิทธิ์และดพีรอ้ม “หลัง
จากเราทําทุกส่ิงจนสุดความสามารถแล้ว” (2 นีไฟ 25:23)

ข้อความ “หลังจากเราทําทุกส่ิงจนสุดความสามารถแล้ว” 
สอนว่าเราต้องพยายามในส่วนของเราเพื่อจะรับความ
บรบิูรณ์แห่งพระคณุของพระเจ้าและมีคา่ควรที่จะอยู่กับ
พระองค ์ พระเจ้าทรงบัญชาเราให้เช่ือ¡งพระกิตตคิณุ
ของพระองค ์ซ่ึงรวมถึงการมีศรทัธาในพระองค ์กลับใจ
จากบาป รบับัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ (ด ูยอห์น 3:3–5; 
3 นีไฟ 27:16–20; หลักแห่งความเช่ือ 1:3–4)  ศาสดา
พยากรณ์โมโรไนเขียนถึงพระคณุที่เราไดร้บัเมื่อเรามาสู่
พระผู้ช่วยให้รอดและเช่ือ¡งคาํสอนของพระองค ์ความวา่

“จงมาหาพระครสิต,์ และไดร้บัการทาํให้ดพีรอ้มในพระ-
องค,์ และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็น

เจ้าทุกอย่าง; และหากท่านจะปฏิเสธตนจากความไม่เป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ย
สุดพลัง, ความนึกคดิ, และพละกําลังของท่าน, เมื่อน้ัน
พระคณุของพระองคจ์ึงเพียงพอสําหรบัท่าน, เพื่อโดย
พระคณุของพระองคท์่านจะดพีรอ้มในพระครสิต;์ และ
หากโดยพระคณุของพระผู้เป็นเจ้าท่านดพีรอ้มในพระ-
ครสิต,์ ท่านย่อมไม่มีทางปฏิเสธเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าไดเ้ลย

“และอน่ึง, หากทา่นโดยพระคณุของพระผูเ้ป็นเจา้ดพีรอ้ม 
ในพระครสิต,์ และไม่ปฏิเสธเดชานุภาพของพระองค,์ เมื่อ
น้ันท่านย่อมได้รับการชําระให้บริสุทธิ์ ในพระคริสต์ โดย
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า, ผ่านการหลั่งพระโลหิตของ
พระครสิต,์ ซ่ึงมีอยู่ ในพันธสัญญาของพระบิดาอันนําไปสู่
การปลดบาปของท่าน, ทําให้ท่านกลับบรสุิทธิ์, ปราศจาก
มลทิน” ( โมโรไน 10:32–33)

ไดร้บัพระคณุตลอดชีวติท่าน

นอกจากจะตอ้งการพระคณุเพื่อความรอดขัน้สูงสุดของ
ท่านแล้ว ท่านยังตอ้งการพลังหนุนเช่นน้ีทุกวนัในชีวติ
ท่านดว้ย  เมื่อท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ ในความ
พากเพียร ความนอบน้อม และความอ่อนโยน พระองค์
จะทรงส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งให้ท่านโดยผ่าน
พระคณุของพระองค ์(ด ูสุภาษิต 3:34; 1 เปโตร 5:5; คพ. 
88:78; 106:7–8)  การพึ่งพาพระคณุของพระองคท์ําให้
ท่านสามารถเจรญิก้าวหน้าและเตบิโตในความชอบธรรม  
พระเยซูครสิต ์“หาไดร้บัความสมบูรณ์ ไม่ ในตอนแรก, แต่
ดําเนินต่อไปจากพระคุณสู่พระคุณ, จนพระองค์ ได้รับ
ความสมบูรณ์” (คพ. 93:13)  พระคณุทําให้ท่านสามารถ
ช่วยสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได ้อันเป็นการรบัใช้
ที่ท่านจะให้ โดยอาศัยเพียงความเข้มแข็งหรอืทรพัย์สิน
เงินทองของท่านเท่าน้ันไม่ได้ (ดู ยอห์น 15:5; ฟีลิปปี 
4:13; ฮีบร ู12:28; เจคอบ 4:6–7)
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดฉันตอ้งให้อภัยผู้อื่น
เพื่อไดร้บัการให้อภัยบาปของเรา เราจําเป็นตอ้งให้อภัยผู้อื่น การให้อภัยผู้อื่นจะช่วย
ให้เราเอาชนะความรูสึ้กโกรธ ความขมขื่น หรอืความผูกพยาบาท การให้อภัยสามารถ
เยียวยาบาดแผลทางวญิญาณและก่อให้เกิดสันตสุิขและความรกัที่พระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ันสามารถประทานให้ ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรข์้อใดจะช่วยให้เยาวชนชายตระหนักถึงพรทีจ่ะมาในชีวติพวกเขาเมือ่พวก
เขาให้อภัยผู้อืน่

มัทธิว 5:44; คพ. 64:9–11 (เราไดร้บั
บัญชาให้ ให้อภัยทุกคน)

มัทธิว 6:14–15; 18:21–35 หรอืวดีทิัศน์
เรือ่ง “ ให้อภัย 70 ครัง้คณูดว้ย 7” (เพื่อได้
รบัการให้อภัย เราตอ้งให้อภัยผู้อื่น)

ลูกา 23:34 (พระเยซูครสิตท์รงให้อภัยคน
ที่ตรงึพระองคบ์นกางเขน)

เควนิ อาร.์ ดนัแคน, “สีผึง้เยียวยาของการ
ให้อภัย,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 33–35

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “การให้อภัย,” เลียโฮ
นา, พ.ย. 2005, 96–99

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, 70–76

วดีทิัศน์: “การให้อภัย: ทําให้ภาระของฉัน
เบา”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเรยีนรูอ้ะไรมาบ้างจาก
การให้อภัยผู้อื่น ท่านนึกออก
สักครัง้หรอืไม่เมื่อการให้อภัย
บางคนไดช่้วยให้ท่านรูสึ้กถึง
สันตสุิขและความรกั

เยาวชนชายกําลังมี
ประสบการณ์อะไรบ้างที่พวก
เขาจําเป็นตอ้งให้อภัยผู้อื่น 
พวกเขาตอ้งเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับการให้อภัยตนเอง ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนชายเรยีนรูก้าร
ให้อภัยไดอ้ย่างไรเพื่อพวกเขา
จะพบสันตสุิข

หมายเหต:ุ ถ้าเยาวชนชายมี
คาํถามเกี่ยวกับการให้อภัยใน
กรณีของการกระทําทารณุ
กรรม แนะนําพวกเขาให้ขอ
คาํแนะนําจากอธิการหรอื
ประธานสาขา
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เยาวชนชายจําอะไรไดบ้้างจากบทเรยีน
ครัง้ก่อน พวกเขาไดร้บัการเชือ้เชิญให้ทํา
อะไร พวกเขาเคยมีประสบการณ์ใดบ้าง
ในการประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงเวลาที่พวกเขา
ตอ้งให้อภัยบางคน เชือ้เชิญให้พวกเขาเล่า
ประสบการณ์ถ้าพวกเขารูสึ้กสบายใจจะทํา
เช่นน้ัน สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึน้ เรือ่งราว
อาจจะตา่งไปอย่างไรถ้าพวกเขาไม่ ให้อภัย

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจความสําคญัของการให้อภัยผู้
อืน่ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตาม
การนําทางของพระวญิญาณ:

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มๆ และให้
แตล่ะกลุ่มอ่านส่วนที่เลือกมาจากคาํ
พูดที่ ให้ ไว้ ในโครงรา่งน้ีหรอืคาํพูดเรือ่ง
อื่นที่ท่านเลือก ขอให้เยาวชนชายทํา
เครือ่งหมายคาํพูดในส่วนที่พวกเขา
ประทับใจ เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง¸นส่ิงที่
ทําเครือ่งหมายไวแ้ละอธิบายวา่เพราะเหตุ
ใดส่วนน้ันจึงมีความหมายตอ่พวกเขา

• อ่านอุปมาเรือ่งทาสที่ ไรเ้มตตาดว้ยกัน
ใน มัทธิว 18:23–35 (หรอืฉายวดีทิัศน์
เรือ่ง “ ให้อภัย 70 ครัง้คณูดว้ย 7 ”) และ
ช่วยเยาวชนชายคาํนวณและเปรยีบเทียบ
หน้ีของทาสกับเพื่อนทาส เยาวชนชาย
เรยีนรูอ้ะไรจากอุปมาเรือ่งน้ีเกี่ยวกับการให้
อภัย เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาและแบ่ง
¸นพระคมัภีรข์้ออื่นที่สอนความสําคญั
ของการให้อภัยผู้อื่น (เช่นข้อที่แนะนําไว้
ในโครงรา่งน้ี) 

• ขอให้เยาวชนชายเปรยีบเทียบตวัอย่าง
ในพระคมัภีรข์องคนที่ ให้อภัยผู้อื่น ท่าน
อาจจะทบทวนตวัอย่างของโยเซฟใน
อียิปต ์(ด ูปฐมกาล 45:1–7) นีไฟกับพี่
ชายของเขา (ด ู1 นีไฟ 7:21) พระเยซู
ครสิตบ์นกางเขน (ด ูลูกา 23:34) หรอืคน
อื่นๆ เหตใุดจึงสําคญัอย่างยิ่งที่จะให้อภัย
สมาชิกครอบครวั ฉายวดีทิัศน์ที่แนะนําไว้
ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง และขอให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาประทับใจ พวก
เขาจะแบ่ง¸นตวัอย่างอะไรไดอ้ีกบ้างเกี่ยว
กับการให้อภัย

• ขอให้เยาวชนชายหาบางส่ิงในพระ
คมัภีรท์ี่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเกี่ยว
กับการให้อภัยผู้อื่นและแบ่ง¸นส่ิงที่พบ
กับชัน้เรยีน (ดตูวัอย่างใน มัทธิว 5:44; 
6:14–15; 18:22–23) ขอให้พวกเขาเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับสันตสุิขอันเกิดจาก
การให้อภัยผู้อื่น

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่บรรยายเสียเป็นส่วน
ใหญ่หรอืตอบคาํถามเอง
ทุกข้อมีแนวโน้มที่จะทําให้
ผู้เรยีนไม่อยากมีส่วนรว่ม” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน[1999], 64)
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• เขียนคาํถามตอ่ไปน้ีลงในแถบกระดาษ
แผ่นละข้อ และแจกให้สมาชิกโควรมั
คนละแผ่น: เหตใุดเราจึงตอ้งให้อภัย
ทุกคน รวมทัง้ตวัเราเอง เหตใุดพระเจ้า
ทรงเป็นผู้เดยีวที่สามารถตดัสินใจไดว้า่
บุคคลน้ันควรไดร้บัการอภัยหรอืไม่ เหตุ

ใดการไม่ ให้อภัยจึงเป็นบาปใหญ่หลวง 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายไตรต่รองคาํถาม
ของพวกเขาขณะอ่าน หลักคาํสอนและ
พันธสัญญา 64:9–11 จากน้ันเชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นความคดิและความ
เข้าใจ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของการให้
อภัยผู้อืน่หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่ 

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• กระตุน้สมาชิกโควรมัให้นึกถึงคนที่
พวกเขาตอ้งให้อภัยและรบัปากวา่จะให้
อภัยบุคคลน้ัน

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูม้ากับครอบครวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาพแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและเป็นครพูี่เลีย้ง
สําหรบัสานุศิษย์ของพระองค ์
พระองคท์รงสอนพวกเขาให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รกัและรบั
ใช้ โดยทรงรกัและรบัใช้พวก
เขา พระองคท์รงสอนพวก
เขาให้ ให้อภัยผู้อื่นโดยทรง
ให้อภัยพวกเขา ท่านจะเป็น
แบบอย่างของหลักธรรมที่
ท่านกําลังสอนไดอ้ย่างไร
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร
โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์คนทัง้ปวงจะฟ้ืนคนืชีวติ รา่งกายเราและวญิญาณ
เราจะรวมเป็นหน่ึงเดยีวในสภาพที่สมบูรณ์และเป็นอมตะ ความเข้าใจและประจักษ์
พยานเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติสามารถให้ความหวงัและมุมมองแก่เราขณะที่เราประสบการ
ท้าทายและชัยชนะของชีวติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ท่านจะใช้พระคมัภีรข์้อใดหรอืแหล่งข้อมูลใดอีกบ้างเพือ่ช่วยสอนเยาวชนชายเกีย่วกับ
การฟ้ืนคนืชีวติ ท่านรูสึ้กวา่ตอ้งแบ่ง£นอะไร

ลูกา 24 (การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
เยซูครสิต)์

1 โครนิธ์ 15 (เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรง
เอาชนะความตาย เราทุกคนจึงจะฟ้ืนคนื
ชีวติ)

แอลมา 11:41–45 (เมื่อเราฟ้ืนคนืชีวติ 
วญิญาณและรา่งกายของเรารวมเป็นหน่ึง
เดยีว และเราไดร้บัการพิพากษา)

แอลมา 40–41 (แอลมาอธิบายเรือ่งการ
ฟ้ืนคนืชีวติให้ โครแิอนทอนบุตรชายÃง)

พอล ว.ี จอห์นสัน, “และความตายจะ
ไม่มีอีกตอ่ไป,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
121–123

โธมัส เอส. มอนสัน, “พระองคท์รงฟ้ืน!” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 108–112

โธมัส เอส. มอน, “คณุนายแพททัน—
เรือ่งราวดาํเนินตอ่ไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2007, 25–29

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014

วดีทิัศน์: “พระองคท์รงฟ้ืน”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านรูอ้ะไรเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
ชีวติ เราไดข้้อคดิอะไรบ้างจาก
พระคมัภีรย์ุค¸จจุบันเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืชีวติ

เยาวชนชายเข้าใจอะไรเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืชีวติ การเข้าใจ
เรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติมากขึน้
มีอิทธิพลอย่างไรบ้างตอ่ส่ิงที่
พวกเขารูสึ้กเกี่ยวกับรา่งกาย
ตน
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายเปิดพระคมัภีรข์้อ
หน่ึงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในช่วงบทเรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้ว กระตุน้สองสามคนให้แบ่ง
¸นพระคมัภีรข์องพวกเขา ส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรู ้และส่ิงที่พวกเขาทําอยู่เพื่อดาํเนิน
ชีวติตามคาํสอนในน้ัน

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาฉลองอะไร
ในวนัอีสเตอร ์สัญลักษณ์ของอีสเตอรม์ี
อะไรบ้าง สัญลักษณ์เหล่าน้ีสอนพวกเขา
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติ เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการนําทาง
ของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านเรือ่งราวใน
คาํพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรือ่ง “พระองคท์รงฟ้ืน!” และคาํพูดของ
เอ็ลเดอรพ์อล ว.ี จอห์นสันเรือ่ง “และ
ความตายจะไม่มีอีกตอ่ไป” ขอให้พวกเขา
สรปุเรือ่งราวเหล่าน้ีดว้ยถ้อยคาํของพวก
เขาเองและแบ่ง¸นวา่เรือ่งราวน้ีสอนอะไร
พวกเขาเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติ พวกเขา
ประทับใจอะไรอีกเกี่ยวกับเรือ่งราวเหล่าน้ี

• เลือกข้อความบางตอนจาก 1 โครนิ
ธ์ 15 เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายอ่านข้อความเหล่าน้ันเป็นก
ลุ่มเล็กหรอืตา่งคนตา่งอ่าน และเขียนคาํ
พูดสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
ฟ้ืนคนืชีวติ (ตวัอย่างเช่นข้อ 1–8 อาจจะ
สรปุไดว้า่ “มีพยานของการฟ้ืนคนืชีวติ”) 
เหตใุดเยาวชนชายจึงรูสึ้กวา่เป็นส่ิงสําคญั
ที่ตอ้งรูค้วามจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับการฟ้ืน
คนืชีวติ

• ขอให้เยาวชนชายสมมุตวิา่เพื่อนคน
หน่ึงที่ ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักรสูญ
เสียคนที่เขารกั เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย

ครึง่ห้องอ่าน แอลมา 40 และอีกครึง่
ห้องอ่านแอลมา 41 ขอให้พวกเขาเขียน
รายการคาํสอนเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ
ในบทเหล่าน้ีที่พวกเขาสามารถแบ่ง¸น
กับเพื่อนได ้จากน้ันให้พวกเขาแบ่ง¸น
รายการน้ันกับคนที่เหลือในชัน้

• ให้ โควรมัเขียนช่ือคนในพระคมัภีรผ์ู้
เป็นพยานถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระผูช่้วยใหร้อด เชือ้เชิญใหเ้ยาวชนชาย
คน้ควา้คาํพดูของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิ-
ทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระเยซูครสิต”์ เพื่อหาตวัอย่างอื่น 
กระตุน้พวกเขาให้หาประจักษ์พยานของ
พยานเหล่าน้ีในพระคมัภีร ์(อ้างอิงบาง
ข้อมี ให้ ไว้ ในคาํพูดของเอ็ลเดอรค์รสิ-
ทอฟเฟอรสั์น) เราเรยีนรูอ้ะไรจากพยาน
เหล่าน้ีเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์แบ่ง¸น
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด และ
เชิญสมาชิกโควรมัสองสามคนแบ่ง¸น
ประจักษ์พยานของพวกเขา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านใช้กิจกรรมการเรยีน
รูท้ี่หลากหลาย ผู้เรยีนมักจะ
เข้าใจหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ไดด้ขีึน้และจําไดม้ากขึน้ 
วธิีการที่คดัเลือกมาอย่าง
ระมัดระวงัจะทําให้หลักธรรม
ชัดเจนขึน้ น่าสนใจมากขึน้ 
และจําง่ายขึน้” (ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน[1999], 
89)
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• แจกหนังสือคาํสอนของประธานศาสนา
จักรหลายๆ เล่ม (หรอืถ่ายเอกสารบทที่
เลือกไว)้ และเชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาคาํ
สอนจากศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืชีวติ ขอให้พวกเขาแบ่ง¸น
ส่ิงที่พบกับชัน้เรยีน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาเพลงสวด
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ (ดใูนดรรชนี
หัวข้อท้ายหนังสือเพลงสวด) ให้ชัน้เรยีน
รอ้งสองสามเพลง ดขู้อพระคมัภีร์ ใน
เชิงอรรถของเพลงสวดและสนทนาส่ิงที่
ข้อน้ันสอน

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติดี
ขึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะมีประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
การฟ้ืนคนืชีวติ

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูม้ากขึน้
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติในการศึกษาพระ
คมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและแบ่ง¸นส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูก้ับโควรมั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงใช้พระ
คมัภีรส์อนเกี่ยวกับพระพันธ-
กิจของพระองค ์พระองคท์รง
สอนให้เหล่าสาวกตรกึตรอง
พระคมัภีรด์ว้ยตนเองและ
ทรงใช้พระคมัภีรต์อบคาํถาม
ของพวกเขา ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายเปิดอ่านพระ
คมัภีรเ์พื่อเข้าใจแผนของ
พระผู้เป็นเจ้าและพรที่รอ
คอยพวกเขาไดอ้ย่างไร
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยฉันได้
อย่างไรในช่วงของการทดลอง
ส่วนหน่ึงของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้คอืพระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัเอาความเจ็บ
ปวดและความป่วยไข้ของเรามาไวก้ับพระองค ์เพราะพระองคท์รงประสบการทดลอง 
พระองคจ์ึงทรงรูว้า่จะช่วยเราอย่างไร เมื่อเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะ
ประทานพลังและแบ่งเบาภาระของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีและอืน่ๆ รว่มกับการสวดอ้อนวอนที่ ได้
ช่วยให้ท่านหันไปพึง่พระผู้ช่วยให้รอดในยามตอ้งการ

มัทธิว 11:28–30; ฟีลิปปี 4:13; 1 นีไฟ 
17:3; ฮีลามัน 5:12; คพ. 19:2368:6 (พระ
เยซูครสิตส์ามารถประทานพลังแก่เรา
และแบ่งเบาภาระของเราได)้

โมไซยาห์ 23:12–16; 24:8–17 (พระเจ้า
ทรงเพิ่มพลังให้ผู้คนของ

แอลมาเพื่อช่วยพวกเขาแบกภาระ)

อิสยาห์ 53:3–5; แอลมา 7:11–13 (พระ
เยซูครสิตเ์ข้าพระทัยความทุกข์เวทนา
ของเราเพราะพระองคท์รงประสบมาแล้ว)

ดบัเบิลยู. ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์, 
“แบบแผนสําหรบัสันตสุิข,”   เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 90–92

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “การยอมถวายใจ
ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า,”เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 30–32

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “จงเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งดว้ยการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 61–64

“ความทุกข์ยาก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 108–111

วดีทิัศน์: “พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเราขึน้,” 
“ภูเขาเพื่อให้ปีน”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

นึกถึงการทดลองที่ท่านเคย
พบเจอ ท่านเคยไดร้บัพลัง
ผ่านการชดใช้อย่างไร

พิจารณาเยาวชนชายในโคว-
รมั พวกเขากําลังพบเจอการ
ทดลองอะไรบ้าง ท่านตอ้งการ
แบ่ง¸นประสบการณ์ส่วนตวั 
พระคมัภีร ์และคาํพูดอ้างอิง
อะไรกับพวกเขา เยาวชน
ชายมีประสบการณ์ส่วนตวัที่
สามารถแบ่ง¸นให้กันหรอืไม่
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายพูดบางอย่างที่พวก
เขาเรยีนรู้ ในบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้ว ให้
เวลาพวกเขาเล่าประสบการณ์ที่มีเมื่อพวก
เขานําส่ิงที่เรยีนรู้ ไปลงมือทํา

• แจกกระดาษให้สมาชิกโควรมัคนละ
หน่ึงแผ่นและขอให้พวกเขาจดการ

ทดลองที่ประสบอยู่ ขอให้เยาวชนชาย
ไตรต่รองวา่พระเยซูครสิตท์รงสามารถ
ประทานพลังให้พวกเขาในช่วงการทดลอง
ไดอ้ย่างไร กระตุน้พวกเขาให้จดความ
คดิหรอืความประทับใจที่มีเกี่ยวกับวธิี
เอาชนะการทดลองน้ีขณะเรยีนรูห้ลัก 
คาํสอนเรือ่งการชดใช้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่การชดใช้จะช่วยพวกเขา
ไดอ้ย่างไรในช่วงของการทดลอง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการนําทางของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการชดใช้ (ด ู
“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 
66)

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มๆ ให้แตล่ะ
กลุ่มอ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อหรอืมากกวา่
น้ันในโครงรา่งน้ีและสรปุส่ิงที่อ่านให้ โคว-
รมัÃง เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจดลงไปวา่
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากข้อพระคมัภีรเ์หล่า
น้ีจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะการทดลอง
ไดอ้ย่างไร กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง¸นส่ิง
ที่เขียนถ้าพวกเขารูสึ้กสบายใจจะทําเช่น
น้ัน ท่านอาจจะแบ่ง¸นประสบการณ์ของ
ท่านเอง

• อ่าน โมไซยาห์ 24:8–17 ทัง้ชัน้เรยีน 
ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูจ้ากประสบการณ์ของแอลมาและผู้คน
ของเขา โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ ให้
เชิญบิดาของเยาวชนชายบางคนมาชัน้

เรยีนและแบ่ง¸นวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เพิ่มพลังให้พวกเขาในการทดลองอย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงยกเราขึน้” เยาวชนชายจะตอบคาํถาม
ที่เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ถามตอนตน้
วดีทิัศน์วา่อย่างไร บรทิทานีทําอะไรจึงพบ
พลังเอาชนะการทดลองของเธอ เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายไตรต่รองและจดวธิีที่พวก
เขาจะสามารถทําตามแบบอย่างของบรทิ- 
ทานีขณะพวกเขาประสบการทดลองของ
ตน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านหรอืดเูรือ่ง
ราวที่ซิสเตอรนี์ลล์ เอฟ.

• แมรร์อิอตตร์บัมือกับความตายของ
ลูกสาว ( ในคาํพูดเรือ่ง “การยอมถวายใจ
ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า”) ขอให้พวกเขา
นึกถึงคาํถามตอ่ไปน้ีขณะอ่านหรอืด:ู การ
ชดใช้ช่วยซิสเตอรแ์มรร์อิอตต์ ในระหวา่ง
การทดลองของเธออย่างไร เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่ง¸นความคดิ  ขอให้เยาวชน
ชายนึกถึงการทดลองที่พวกเขาประสบอยู่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ทําให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 72)
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ใน¸จจุบัน พวกเขาจะดงึพลังมาจากการ
ชดใช้ ไดอ้ย่างไร 

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนความ
เศรา้โศกและความยากลําบากที่ผู้คน
เผชิญ ทบทวนคาํพูดของเอ็ลเดอรด์ลั-
ลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “จงเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งดว้ยการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต”์ หรอืคาํพูดของอธิการดบัเบิลยู. 
ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์เรือ่ง “แบบแผน
สําหรบัสันตสุิข,” อย่างใดอย่างหน่ึงรว่ม

กันเป็นชัน้เรยีน มองหาข้อคดิวา่พระผู้
ช่วยให้รอดจะทรงช่วยเราอย่างไรในช่วง
เวลายากลําบาก ให้เยาวชนชายแสดง
บทบาทสมมติ ในการช่วยเพื่อนคนหน่ึง
ที่กําลังประสบกับความยากลําบากที่พวก
เขาเขียนไว ้เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸น
ข้อคดิจากคาํพูดเมื่อแสดงบทบาทสมมต ิ
ท่านอาจฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ภูเขาเพื่อให้
ปีน” และเชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸น
ข้อคดิ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การชดใช้
สามารถช่วยพวกเขาในช่วงการทดลองไดอ้ย่างไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็น
ประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เล่าประสบการณ์หน่ึงซ่ึงพระผู้ช่วยให้
รอดทรงช่วยเขาเผชิญการทดลองและการ
ท้าทายที่สมาชิกโควรมัพึ่งพาพระผู้ช่วยให้
รอดเพื่อเผชิญการทดลองของพวกเขา

• นําการสนทนาวา่สมาชิกโควรมัจะ
สามารถใช้ส่ิงที่เรยีนรูว้นัน้ีให้กําลังใจคนที่
ตอ้งการความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้
รอดไดอ้ย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์บทน้ีมีข้อพระ
คมัภีรอ์ันทรงพลังมากมายที่
สอนวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงเพิ่มพลังให้เราในช่วงการ
ทดลองของเราอย่างไร ขณะ
ที่เยาวชนชายศึกษาและ
สนทนาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
เป็นพยานถึงความจรงิของข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ัน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “การยอม
ถวายใจของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
31

สามีของดฉัิน ลูกๆ และดฉัินเลือกคตพิจน์ของครอบครวั
ที่วา่ “ทุกอย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด”ี แตเ่ราจะพูดคาํเหล่า
น้ันกับคนอื่นอย่างไรเมื่อความยากลําบากมาถึงและยัง
ไม่มีคาํตอบ

เมื่อจอรเ์จีย ลูกสาวที่รา่เรงิและมีคา่ควรวยั 21 ปีของเรา
เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการขัน้วกิฤตหิลัง
จากอุบัตเิหตรุถจักรยาน ครอบครวัของเรากล่าววา่ “ทุก
อย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด”ี ขณะที่ดฉัินเดนิทางโดยเครือ่ง
บินทันทีจากคณะเผยแผ่ของเราในประเทศบราซิลไปยัง
เมืองอินเดยีนาโปลิส รฐัอินเดยีนา สหรฐัอเมรกิาเพื่ออยู่
กับเธอ ดฉัินเช่ือในคตพิจน์ของครอบครวั อย่างไรก็ตาม 
ลูกสาวที่น่ารกัของเราไดสิ้น้ชีวติไปยังโลกวญิญาณเพียง
ไม่กี่ช่ัวโมงก่อนเครือ่งบินของดฉัินลงจอด ดว้ยความโศก
เศรา้และความสะเทือนใจที่ถาโถมเข้ามาในครอบครวัของ
เรา เราจะมองหน้ากันและ ยังคง กล่าววา่ “ทุกอย่างจะ
ผ่านไปไดด้ว้ยด”ี ไดอ้ย่างไร

หลังจากความตายทางมรรตยัของจอรเ์จีย ความรูสึ้กของ
เราเจ็บปวด เราพยายามอย่างหนัก และทุกวนัน้ีเรายังคงมี

ช่วงเวลาของความโศกเศรา้ แตเ่ราเช่ือมั่นในความเข้าใจ
ที่วา่ไม่มี ใครสิน้ชีวติจรงิๆ แม้มีความเจ็บปวดเมื่อรา่งกาย
ทางเน้ือหนังของจอรเ์จียหยุดทํางาน แตเ่รามีศรทัธาวา่
เธอมีชีวติตอ่ไปในทางวญิญาณ และเราเช่ือวา่เราจะอยู่
กับเธอช่ัวนิรนัดรห์ากเรามีศรทัธาในพันธสัญญาพระ
วหิารของเรา ศรทัธาในพระผู้ ไถ่ของเราและการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค ์ศรทัธาในอํานาจฐานะปุโรหิตของ
พระองค ์และศรทัธาในการผนึกเพื่อนิรนัดรท์ําให้เน้นถึง
คตพิจน์ของเราเองดว้ยความแน่วแน่ . . .

คตพิจน์ของครอบครวัเราไม่ไดก้ล่าววา่ “ทุกอย่างจะผ่าน
ไปไดด้ว้ยด ีเดีย๋วน้ี” คตพิจน์พูดถึงความหวงัของเราใน
ผลนิรนัดร—์ไม่จําเป็นตอ้งมีผลใน¸จจุบัน พระคมัภีร์
กล่าว “จงคน้หาอย่างขยันหมั่นเพียร, สวดอ้อนวอนเสมอ, 
และจงเช่ือ, และส่ิงทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อความดี
ของเจ้า” [คพ. 90:24] น่ีไม่ไดห้มายความวา่ทุกส่ิงด ีแต่
สําหรบัผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและมีศรทัธา ทุกส่ิง—ทัง้บวก
และลบ ทํางาน ดว้ยกัน เพื่อความดแีละในเวลาของ
พระเจ้า เรารอคอยพระองค ์บางครัง้เช่นเดยีวกับโยบใน
ความทุกข์ยากของเขา รูว้า่พระผู้เป็นเจ้า “ทรงให้บาด
เจ็บแตพ่ระองคท์รงพันแผลให้ พระองคท์รงโบยต ีแต่
พระหัตถ์ของพระองคก็์รกัษา”[ โยบ 5:18] ใจที่นอบน้อม
ยอมรบัความยากลําบากและการรอคอยเวลาของการ
เยียวยาและความบรบิูรณ์ที่จะมาถึง
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราส่งความสมบูรณ์แห่งกิตตคิณุของเราออกไปโดยมือผู้รบัใช้ของเราโจเซฟ” (คพ. 35:17)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจเรือ่งการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ วธิีที่พระเยซู
ครสิตท์รงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองคแ์ละความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุของพระองคผ์่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ในหน่วยน้ีเยาวชนชายสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์สําคญั
ของการฟ้ืนฟูและคน้พบความสัมพันธ์ของเหตกุารณ์เหล่าน้ันในชีวติของพวกเขา

ผู้ดาํรงฐานปุโรหิตแห่งอาโรนมีหน้าที่ฐานะปุโรหิตในการแบ่ง¸นพระกิตตคิณุและเชือ้เชิญ
ให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต ์ประสบการณ์ที่พวกเขามี ในหน่วยน้ีจะช่วยพวกเขาให้ประกาศ
ข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟูอย่างชัดเจนและมีพลัง ทัง้ในตอนน้ีในฐานะผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนและในอนาคตในฐานะผู้สอนศาสนา

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครง
รา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
เหตใุดการฟ้ืนฟูจึงจําเป็น
ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างไร
โจเซฟ สมิธมีบทบาทอะไรในการฟ้ืนฟู
เหตใุดนิมิตแรกจึงสําคญั
เหตใุดเราจึงตอ้งการพระคมัภีรม์อรมอน

เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต,์” หน้า 28–29, 
52–53, 76–77

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหา 
พระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
ในวนัที่มีการจัดตัง้ศาสนาจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู พระเจ้าทรงประทานหน้าที่ ให้ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเพื่อเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหาพระครสิต ์(ด ูคพ. 20:59) เมื่อ
ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทําหน้าที่ ให้เกิดสัมฤทธิผล พวกเขานําพรแห่งพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูมาสู่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์พวกเขาเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของตนเองและเตรยีมตนเองมาตลอดชีวติสําหรบัการรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนา 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านมีความประทับใจ
อะไรขณะทีท่่านศกึษา

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 28–29, 52–53, 76–77

1 ทิโมธี 4:12 (เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้
เช่ือ)

แอลมา 17:2–3 (บุตรของโมไซยาห์เตรยีม
ตวัแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ)

โมโรไน 10:32–33 (คาํเชือ้เชิญของโมโรไน
ให้มาหาพระครสิต)์

คพ. 4 (เจตคตทิี่ทําให้เรามีคณุสมบัติ ใน
การรบัใช้พระเจ้า)

คพ. 20:46–59 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนมีหน้าที่เชือ้เชิญให้ทุกคนมาหา
พระครสิต)์

คพ. 42:6 (ส่ังสอนพระกิตตคิณุโดย
อํานาจของพระวญิญาณ)

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “การตดิตามผล,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “เพราะวา่เราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2014

“จุดประสงค์ ในการเป็นผู้สอนศาสนา
ของฉันคอือะไร” ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
(2004), 1–15

วดีทิัศน์: “เชือ้เชิญให้ทุกคนมาหาพระ
ครสิต”์

ท่านมีประสบการณ์ใดในการ
เชือ้เชิญให้ผู้อื่นเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ ผู้อื่นช่วยให้ท่านมา
หาพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

เยาวชนชายหลายคนไม่รูว้า่
ในฐานะผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน พวกเขามีหน้าที่
ฐานะปุโรหิตในการเชือ้เชิญ
ให้ทุกคนมาหาพระครสิต ์
ท่านสามารถทําส่ิงใดเพื่อ
ช่วยให้พวกเขาเข้าใจและทํา
หน้าที่ศักดิสิ์ทธิ์น้ี ให้เกิดสัม-
ฤทธิผล อะไรจะดลใจพวกเขา
ให้แบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับ
เพื่อนและครอบครวั
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขา
จําไดจ้ากการสนทนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
เหตใุดส่ิงน้ีจึงน่าจดจําสําหรบัพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้ หลัก
คาํสอนและพันธสัญญา 20:59 และ

ระบุหน้าที่ฐานะปุโรหิตที่กล่าวไวท้ี่น่ี 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายสองสามคนเล่า
ประสบการณ์ที่พวกเขามีขณะแบ่ง¸น
พระกิตตคิณุกับสมาชิกครอบครวั เพื่อน
ที่แข็งขันน้อย หรอืเพื่อนที่นับถือศาสนา
อื่น ผลเป็นอย่างไร 

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนวางแผนทําให้หน้าทีฐ่านะ
ปุโรหิตของพวกเขาให้เกิดสัมฤทธิผลในการแบ่ง£นพระกิตตคณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิตก์ับคนอืน่ มอบเวลาให้เยาวชนชายในการประชุมโควรมัเพือ่เขียนแผน
ในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวกเขา ส่งเสรมิให้พวกเขาแบ่ง£นแผนกับผู้
อืน่ และทีก่ารประชุมโควรมัในอนาคต เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง£นประสบการณ์ทีพ่วก
เขามีตอ่การเชือ้เชิญให้ผู้คนมาหาพระครสิต์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาพระคมัภีรท์ี่
มีประโยคเช่น “จงมาหาพระครสิต”์ หรอื 
“จงมาหาเรา” (ด ูมัทธิว 11:28; โมโรไน 
10:32; คพ. 20:59) “จงมาหาพระครสิต”์ 
หมายความวา่อย่างไร พวกเขาเรยีนรูส่ิ้ง
ใดจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่ดลใจพวก
เขาให้เชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิต ์(ด ู
หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า, 28) เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเปิดไปที่หมวด “กระทํา” ของ
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวก
เขา (หน้า 29, 55, หรอื 77) และวางแผน
เชือ้เชิญให้บางคนมาหาพระครสิต์

• อ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
20:53 ดว้ยกันและเขียนวธิีที่ผู้สอนประจํา
บ้านสามารถ “ดแูลศาสนจักรเสมอ, และ
อยู่กับพวกเขาและทําให้พวกเขาเข้มแข็ง
ขึน้” เยาวชนชายสามารถปรบัปรงุในฐานะ
ผู้สอนประจําบ้านไดอ้ย่างไร อาจเชิญให้
ประธานโควรมัเอ็ลเดอรพ์ูดกับโควรมัถึง
วธิีเป็นผู้สอนประจําบ้านที่ด ี(ด ูหน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า 52, 76) เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเปิดไปที่หมวด “กระทํา” ของ
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“Ãงความคดิเห็นของผู้เรยีน
อย่างจรงิใจ ตวัอย่างของท่าน
จะกระตุน้ให้เขาÃงกันอย่าง
ตัง้ใจ ถ้าท่านไม่เข้าใจความ
คดิเห็นของบางคนให้ถาม
คาํถาม ท่านอาจพูดวา่ ‘ผมไม่
แน่ใจวา่เข้าใจ คณุจะอธิบาย
อีกครัง้ได้ ไหมครบั’ หรอื ‘คณุ
ช่วยยกตวัอย่างส่ิงที่คณุพูด
ถึงได้ ไหมครบั’” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)



93

เขา (หน้า 55 หรอื 77) และวางแผนเป็น
ผู้สอนประจําบ้านที่ดขีึน้

• ให้ดรูปูภาพของแอมัน และขอให้ โค
วรมัสรปุเรือ่งราวของแอมันสอนชาวเล
มัน (ด ูแอลมา 17–19) เปรยีบเทียบเรือ่ง
น้ีกับประสบการณ์ของโครแิอนทอน (ด ู
แอลมา 39:1–11) แบบอย่างของเราส่งผล
ตอ่ความสามารถของเราในการสอนพระ
กิตตคิณุให้ผู้อื่นอย่างไร (ด ูหน้าทีต่อ่พระ
ผู้เป็นเจ้า, 28) เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
เปิดไปที่หน้า 29 ของหนังสือ หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า และวางแผนแบ่ง¸นพระ
กิตตคิณุโดยการเป็นแบบอย่างที่ดี

• เขียนบนกระดานดงัน้ี: ”การเชือ้เชิญ
โดยไม่ตดิตามผลเหมือน _______” เชือ้
เชิญสมาชิกโควรมัให้คน้ควา้คาํพูดของ
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์เรือ่ง “การ
ตดิตามผล” โดยมองหาข้อความที่ทําให้
ประโยคน้ีสมบูรณ์ สมาชิกโควรมันึกถึง

การเปรยีบเทียบอะไรอีกบ้างเพื่อเตมิ
ประโยคดงักล่าว พวกเขาพบอะไรอีกใน
คาํพูดเรือ่งน้ีที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความ
สําคญัของการตดิตามผลเมื่อพวกเขาเชือ้
เชิญผู้อื่นให้มาหาพระครสิต์

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “เชือ้เชิญให้ทุกคนมา
หาพระครสิต,์” และเชือ้เชิญสมาชิกโคว-
รมัมองหาส่ิงที่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอา-
โรนในวดีทิัศน์น้ีทําเพื่อช่วยให้ โควรมัของ
พวกเขาเตบิโต สนทนาวา่พวกเขาสามารถ
ทําส่ิงใดเพื่อให้มีประสบการณ์คล้ายกันใน
โควรมัของพวกเขา แจกคาํพูดของเอ็ล-
เดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตเ์รือ่ง “เพราะวา่เรา
วางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว” ให้สมาชิก
โควรมัคนละตอน ขอให้สมาชิกโควรมัหา
หลักธรรมหรอืคาํแนะนําจากคาํพูดน้ีที่จะ
ช่วยพวกเขาขณะพยายามเชือ้เชิญผู้อื่นให้
มาหาพระครสิต ์กระตุน้พวกเขาให้ 
แบ่ง¸นส่ิงที่พบ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรู้ ในวนัน้ี พวกเขาเข้าใจถึงหน้าทีฐ่านะ
ปุโรหิตของพวกเขาในการเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหาพระครสิต ์พวกเขามีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลัก 
คาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนแผนใน
หมวด “กระทํา” ของหนังสือ หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 29, 53, หรอื 77)

• ปรกึษากับโควรมัเกี่ยวกับวธิีที่พวกเขา
จะกระตุน้ให้สมาชิกที่แข็งขันน้อยมีส่วน
รว่มในโควรมัและกลับมาโบสถ์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้ผู้อื่นเป็นพยานถึงความ
จรงิที่พวกเขาเรยีนรูเ้พื่อพระ
วญิญาณจะสามารถสัมผัส
จิตใจของพวกเขา “แล้วพวก
ท่านวา่เราเป็นใคร” พระองค์
ตรสัถาม ขณะที่เปโตรตอบ 
ประจักษ์พยานของพวกเขา
ไดร้บัการเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็ง “พระองคเ์ป็นพระ
ครสิต ์พระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่” (มัทธิว 
16:15–16) การแบ่ง¸นพระ
กิตตคิณุสามารถเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของเยาวชน
ชายในโควรมัไดอ้ย่างไร

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์
กัน

วางแผนสหกิจกรรม ที่จะช่วย
ให้เยาวชนชายประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทน้ี
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดการฟ้ืนฟูจึงจําเป็น
ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจในความเป็นมรรตยัของพระเยซูครสิต ์พระองคท์รง
สถาปนาศาสนจักรของพระองคด์ว้ยสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิต ศาสนจักรนําโดยศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกผู้สอนหลักคาํสอนที่ถูกตอ้งและไดร้บัการเปิดเผยดงัที่บันทึกไว้
เป็นพระคมัภีร ์เพราะการตายของอัครสาวก ฐานะปุโรหิตจึงถูกนําไปจากโลก การเปิด
เผยสิน้สุด และหลักคาํสอนที่จําเป็นจึงสูญหายหรอืเส่ือมลง โดยผ่านศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ ศาสนจักรที่พระเยซูทรงสถาปนาไว้ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะช่วย
เยาวชนชายให้เข้าใจวา่การฟ้ืนฟูมีความสําคญั

เอเฟซัส 4:11–14; หลักแห่งความเช่ือ 1:6 
(ศาสนจักรใน¸จจุบันมีองคก์ารเหมือนกับ
ศาสนจักรในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด)

อิสยาห์ 29:13–14; อาโมส 8:11–12; 
2 เธสะโลนิกา 2:3; 1 นีไฟ 13:24–29 
(ศาสนจักรสูญหายโดยการละทิง้ความ
เช่ือ)

คพ. 1:17–23, 30 (พระเยซูครสิตท์รง
ฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองคผ์่านโจเซฟ 
สมิธ)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:6–20 (นิมิตแรก
ของโจเซฟ สมิธ)

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตใุดจึง
ตอ้งมีศาสนจักร,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
108–111

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเตรยีมสําหรบัการ
ฟ้ืนฟูและการเสด็จมาครัง้ที่สอง: ‘มือของ
เราจะอยู่เหนือเจ้า,’” เลียโฮนา พ.ย. 2005, 
หน้า 104–108

“การละทิง้ความเช่ือ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), หน้า 66–67

“การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา, หน้า 57–59

ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2004), 36–38, 
44

วดีทิัศน์: “การคน้หาความจรงิ”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

อะไรที่มีผลตอ่การละทิง้ความ
เช่ือที่ท่านเห็นในโลก การ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเป็นพรแก่
ท่านอย่างไร

เยาวชนชายตอ้งการรูอ้ะไร
เกี่ยวกับการละทิง้ความเช่ือ
และการฟ้ืนฟู ความเข้าใจ
เรือ่งการละทิง้ความเช่ือและ
การฟ้ืนฟูจะช่วยพวกเขาได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่เขาเรยีน
รูเ้มื่อสัปดาห์ที่แล้วซ่ึงมีอิทธิพลตอ่เขาที่
บ้าน ที่ โรงเรยีน หรอืกับเพื่อน

• ใช้วตัถุเพื่อสอนเยาวชนชายถึงความ
จําเป็นของการฟ้ืนฟู (เช่นบางส่ิงที่แตก

และไม่สามารถซ่อมไดแ้ตต่อ้งมีการนํา
มาแทนที่) วตัถุอื่นใดที่เยาวชนนึกได้
วา่สามารถใช้ ในการสอนผู้อื่นถึงความ
จําเป็นของการฟ้ืนฟู

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่เหตใุดการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุจึงจําเป็น เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมั
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้หาคาํพูด
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันเรือ่ง “เหตใุดจึงตอ้งมีศาสนจักร,” มอง
หาข้อคดิเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูและบทบาท
ของศาสนจักรในยุคสุดท้าย ท่านอาจเชิญ
ให้เยาวชนชายหลายคนล่วงหน้าเตรยีม
ตวัมาแบ่ง¸นวา่เหตใุดพวกเขาจึงสํานึก
คณุสําหรบัศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
ขออนุญาตอธิการเชิญสมาชิกที่เพิ่งได้
รบับัพตศิมาไม่นานมาน้ีให้มาที่ชัน้เรยีน
ของท่านเพื่อแบ่ง¸นประจักษ์พยานของ
เขาหรอืเธอเกี่ยวกับศาสนจักรและพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัหน่ึงคนสอน
ส่วนหน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาสามารถทําส่ิง
น้ีในฐานะส่วนหน่ึงของหน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้าเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเกี่ยวกับการ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู (ด ู“เข้าใจ
หลักคาํสอน” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• ฉายวดีทิัศน์ “การคน้หาความจรงิ” 
และให้เยาวชนชายบอกวา่วลิฟอรด์  
วดูรฟัฟ์มองหาส่ิงใดในศาสนจักรที่แท้จรงิ 

เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะมีส่ิงเหล่าน้ี 
การฟ้ืนฟูส่ิงเหล่าน้ีเป็นพรตอ่เยาวชนชาย
อย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่
รูสึ้กประทับใจในเรือ่งๆ เกี่ยวกับการคน้หา
ความจรงิของวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์

• แบ่งโควรมัออกเป็นสองส่วน และขอให้
กลุ่มหน่ึงสอนโควรมัวา่พระเยซูครสิตท์รง
สถาปนาศาสนจักรของพระองคอ์ย่างไร 
และศาสนจักรของพระองคสู์ญหายโดย
การละทิง้ความเช่ือ ขอให้อีกกลุ่มสอน
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู ให้เวลาพวกเขาเตรยีม
ตวัโดยใช้ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (หน้า 
35–38 และ 45) แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
54–59 และ 66–67) และพระคมัภีรท์ี่
แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ี ท่านอาจมอบ
หมายส่ิงน้ีก่อนการประชุมโควรมัสักสอง
สามวนั

• มอบหมายพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวกับการ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู (ดงัที่
แนะนําในโครงรา่ง) ให้เยาวชนชายแตล่ะ
คน ขอให้เยาวชนชายวาดภาพที่แสดงให้
เห็นถึงส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากพระคมัภีร ์

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านกําลังÃงโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยคาํ
แนะนําหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 66)
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และให้พวกเขาแบ่ง¸นกับโควรมั สนทนา 
เป็นโควรมัถึงพรที่เราไดร้บัเพราะพระ
กิตตคิณุไดร้บัการฟ้ืนฟู

• ให้ช่ือของบุคคลที่กล่าวถึงในคาํ
ปราศรยัของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์แก่
นักเรยีนแตล่ะคน “Preparations for the 
Restoration and the Second Coming: 

‘My Hand Shall Be over ¢ee’” 
(เช่น William Tyndale, Johannes 
Gutenberg, or Martin Luther) ขอให้
เยาวชนชายอ่านหรอืดคูาํปราศรยัและ
คน้หาวา่บุคคลทําส่ิงใดเพื่อเตรยีมโลก
สําหรบัการฟ้ืนฟู เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่คน้พบ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ตอ้งมีการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกวา่ทําไมการฟ้ืนฟูจึงจําเป็นและ
ทําไมจึงสําคญัตอ่เขา

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัคนอื่นแบ่ง
¸นความประทับใจของพวกเขาเกี่ยวกับ
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรเ์พื่อสอนและเป็น
พยานถึงพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ให้ผู้คนนึกถึงพระคมัภีรด์ว้ย
ตนเองและใช้เพื่อคน้หาคาํ
ตอบของคาํถามของพวกเขา 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนชายใช้
พระคมัภีรต์อบคาํถามของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจาก “การละทิง้ความเชือ่,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา  (2004), หน้า 66–67

เม่ือบคุคลหรอืกลุม่คนหน่ายหนีหลกัธรรมแหง่พระกติตคิณุ 
เขาย่อมอยู่ ในสภาพของการละทิง้ความเช่ือ

ยุคสมัยของการละทิง้ความเช่ือโดยทั่วไปเกิดขึน้ตลอด
ประวตัศิาสตร์ โลก  หลังจากช่วงเวลาของความชอบธรรม 
ผู้คนมักหันไปหาความช่ัว  ตวัอย่างหน่ึงคอืการละทิง้ความ
เช่ือครัง้ใหญ่ซ่ึงเกิดขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรง
สถาปนาศาสนจักร   หลังจากการสิน้พระชนม์ของพระผู้- 
ช่วยให้รอดและการเสียชีวติของอัครสาวก  มนุษย์ทําให้
หลักธรรมแห่งพระกิตตคิณุเส่ือมทราม เปลี่ยนแปลงการ
จัดองค์กรในศาสนจักรและศาสนพิธีฐานะปุ โรหิตโดย
ปราศจากสิทธิอํานาจ  เพราะความช่ัวรา้ยดงักล่าวแพร่ไป
ทั่ว พระเจ้าจึงทรงนําอํานาจของฐานะปุโรหิตไปจากแผ่น
ดนิโลก

ระหวา่งการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ ผู้คนอยู่ โดยมิไดร้บั 
การนําทางจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ  มีศาสนจักรเกิด 
ขึน้มากมาย แตพ่วกเขาไม่มีอํานาจฐานะปุโรหิตเพื่อนํา
ผู้คนไปสู่ความรูท้ี่แท้จรงิเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเยซูครสิต ์ พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์หลายตอนผิด
เพีย้นไปจากเดมิหรอืไม่ก็สูญหาย และไม่มี ใครมีอํานาจ
ประสาทของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืประ-
กอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิต  การละทิง้ความเช่ือครัง้น้ีล่วง
เลยมาจนกระทั่งพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของ
พระองคเ์สด็จมาปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1820 
และทรงรเิริม่การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ

เวลาน้ีเราอยู่ ในยุคที่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตฟ้ื์นฟู
แล้วแต่ ไม่เหมือนศาสนจักรในอดีตตรงที่ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะไม่พ่ายแพ้ต่อ
การละทิง้ความเช่ือโดยทั่วไป  พระคมัภีรส์อนวา่ศาสนจักร
จะไม่ถูกทําลายอีกเลย (ดู คพ. 138:44; ดู ดาเนียล 2:44 
ดว้ย)

ข้อความทีค่ดัมาจาก “การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา  (2004), หน้า 54–59

ขณะที่พระเยซูคริสต์ประทับบนแผ่นดินโลก พระองค์
ทรงสถาปนาศาสนจักรในบรรดาผู้ติดตามพระองค์  หลัง
จากการตรึงกางเขนและการเสียชีวิตของอัครสาวก ความ
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณถูกนําไปจากแผ่นดินโลกเพราะ
การละทิง้ความเช่ืออย่างกวา้งขวาง  ชายหญิงจํานวนมาก
แสวงหาความสมบูรณ์ของความจริงแห่งพระกิตติคุณ
ระหวา่งหลายศตวรรษของการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ แต่
เขาหาไม่พบ  แม้หลายคนจะส่ังสอนดว้ยความจรงิใจเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอดและคําสอนของพระองค์ แต่ก็ ไม่มี
ใครเลยที่มีความสมบูรณ์ของความจริงหรืออํานาจฐานะ
ปุโรหิตจากพระผู้เป็นเจ้า

การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่คอืยคุของความมดืทางวญิญาณ 
แตเ่วลาน้ีเราอยู่ ในยุคที่เราสามารถรบัเอา “ความสวา่งของ
ข่าวประเสรฐิคอืเรือ่งพระสิรขิองพระครสิต”์ (2 โครนิธ์ 4: 
4; ด ูคพ. 45:28 ดว้ย)  ความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุได้
รบัการฟ้ืนฟู และศาสนจักรที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต์
อยู่บนแผ่นดนิโลกอีกครัง้  ไม่มีองคก์รใดเทียบได ้ น่ีไม่ ใช่
ผลของการปฏิรปูโดยให้ชายหญิงที่มีเจตนาดทีําทัง้หมด
ในอํานาจของเขาเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  น่ีคอืการ
ฟ้ืนฟูศาสนจักรที่พระเยซูครสิตเ์คยสถาปนาไว ้ น่ีคอืงาน
ของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของพระองค์

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน 
ยคุสุดทา้ย ท่านจะไดร้บัพรที่ ไมอ่ยูบ่นแผน่ดนิโลกมาเกอืบ 
2,000 ปี โดยผ่านศาสนพิธีแห่งบัพติศมาและการยืนยัน  
ท่านจะได้รบัการปลดบาปและช่ืนชมความเป็นเพื่อนอัน
ยั่งยืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  ท่านสามารถดําเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุในความสมบูรณ์และความเรยีบง่าย ท่าน 
จะเข้าใจธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด การชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์จุดประสงคข์องชีวติบนโลก และความเป็น
จรงิของชีวติหลังความตาย  ท่านมีสิทธิ์รบัการนําทางจาก
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต ผู้สอนพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้าในสมัยเรา  ศาสนพิธีพระวิหารจะทําให้ท่านได้รับ
การนําทางและสันต ิเตรยีมรบัชีวตินิรนัดร ์ไดร้บัการผนึก
กับครอบครวัช่ัวนิรนัดร ์และทําศาสนพิธีแห่งความรอดให้
บรรพชนผู้ล่วงลับ
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างไร
ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูให้แก่ โจเซฟ สมิธโดยการวางมือจากผู้ที่ดาํรงฐานะปุโรหิต
ในสมัยโบราณ ในเดอืนพฤษภาคม 1829 ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน และตอ่มาอีกไม่นาน เปโตร ยากอบ และยอห์น อัครสาวกแรกเริม่สามคนของ
พระผู้ช่วยให้รอด ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ในวนัที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 
โมเสส เอลียาห์ และเอลีอัส ฟ้ืนฟูกุญแจฐานะปุโรหิตเพิ่มเตมิ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรสรา้งแรง
บันดาลใจให้ท่านเกีย่วกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต

ฮีบร ู5:4; หลักแห่งความเช่ือ 1:5 (ชายตอ้ง
ไดร้บัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัฐานะ
ปุโรหิต)

คพ. 1:20 (พระกิตตคิณุไดร้บัการฟ้ืนฟู
เพื่อมนุษย์ทุกคนจะไดพู้ดในพระนาม
ของพระเจ้า)

คพ. 2 (เอลียาห์ตอ้งเปิดเผยฐานะปุโรหิต; 
คาํสัญญาที่มี ไวก้ับบรรพชนไดร้บัการปลูก
Úงไว้ ในใจของลูกหลาน)

คพ. 13; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:66–72 
(ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน)

คพ. 27:12–13 (เปโตร ยากอบ และยอห์น 
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมคเีซเดค)

คพ. 110 ( โมเสส เอลียาห์ และเอลีอัส
ฟ้ืนฟูกุญแจฐานะปุโรหิตเพิ่มเตมิ)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “อํานาจแห่งสวรรค,์” 
เลียโฮนา พ.ค. 2012, 48–51 (ดวูดีทิัศน์
เรือ่ง “สิทธิอํานาจและพลังฐานะปุโรหิต” 
ดว้ย)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ลักษณะเดน่
ที่สุดของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2005, หน้า 
54–57

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต”

วดีทิัศน์: “เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์พูดเรือ่งฐานะ
ปุโรหิต ตอนที่ 4: การฟ้ืนฟูทาํให้สิทธิ
อํานาจชัดเจน”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดร้บัประจักษ์พยาน
เรือ่งการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต
อย่างไร ประจักษ์พยานน้ีสรา้ง
ความแตกตา่งในการรบัใช้
ฐานะปุโรหิตของท่านอย่างไร

เยาวชนชายรูอ้ะไรบ้างเกี่ยว
กับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต 
ประสบการณ์ใดที่พวกเขามี
ที่ ไดช่้วยสรา้งประจักษ์พยาน
ของพวกเขาเรือ่งสิทธิอํานาจ
ฐานะปุโรหิต
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายสองสามคนเขียน
หน่ึงประโยคบนกระดานที่สรปุถึงความ
จรงิสําคญัที่พวกเขาเรยีนรู้ ในสัปดาห์ที่
แล้ว

• หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได ้ให้แบ่ง¸นสาย
อํานาจฐานะปุโรหิตของท่านกับโควรมั
และอธิบายวา่ส่ิงน้ันคอือะไร (หรอืเชือ้
เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นสายอํานาจ

ของเขา) สายอํานาจสอนอะไรเยาวชนชาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต (ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคสามารถขอ
สําเนาสายอํานาจของพวกเขาได้ โดยส่ง
อีเมลไปที่ lineofauthority@ldschurch.
org) ท่านอาจจะคน้หาผู้คนในสายอํานาจ 
ท่านเรยีนรูอ้ะไรที่ดลใจให้ท่านยกย่อง
อํานาจของฐานะปุโรหิต

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยสมาชิกโควรมัให้เข้าใจถึงการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัสอนส่วนหน่ึง
ของบทเรยีนน้ี เขาสามารถทําส่ิงน้ีโดย
ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของเขาโดยวางแผนเรยีนรูแ้ละสอน
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต (ด ู“เข้าใจ
หลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• ให้ดรูปูเกี่ยวกับเหตกุารณ์การฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิต (ด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ, 93–95) หรอืชมวดีทิัศน์เรือ่ง 
“การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต” ขอให้เยาวชน
ชายระบุช่ือผู้มีส่วนสําคญัในเหตกุารณ์
เหล่าน้ี (เช่น โจเซฟ สมิธ, ยอห์น ผู้ถวาย
บัพตศิมา เอลียาห์ ฯลฯ) และอ่านพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับเหตกุารณ์เหล่าน้ี (เช่น ข้อ
ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ี) ถามเยาวชน
ชายวา่มีข้อสงสัยใดไหม ขอให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นวา่การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตสามารถ
เป็นพรแก่ชีวติพวกเขาอย่างไร

• มอบคาํถามให้เยาวชนชายซ่ึงเอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอรร์ยี์ตอบไว้ ใน เอ็ลเดอร ์

เพอรร์ย์ีพูดเรือ่งฐานะปุโรหติ ตอนที ่4: การ 
ฟ้ืนฟูทําให้สิทธิอํานาจชัดเจน ให้เยาวชน
ชายเขียนคาํตอบของคาํถามก่อนเริม่ชม
วดีทิัศน์ จากน้ันฉายวดีทิัศน์และเชือ้เชิญ
ให้พวกเขาแบ่ง¸นความเข้าใจเพิ่มเตมิที่
พวกเขาไดร้บัจากคาํตอบของเอ็ลเดอรเ์พ
อรร์ยี์ ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นความรูสึ้กเมื่อ
พวกเขาไดร้บัฐานะปุโรหิต

• แบ่งคาํปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนด ์เรือ่ง “ลักษณะเดน่ที่สุด
ของเรา” ในหมู่เยาวชนชาย ขอให้เยาวชน
ชายคน้ควา้หัวข้อคาํปราศรยัในส่วนของ
ตน โดยมองหาคาํตอบของคาํถามวา่ “เรา
ประสาทฐานะปุโรหิตอย่างไร” และ “เหตุ
ใดจึงให้ ในลักษณะน้ี” เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของการสนทนาน้ีให้เชิญเยาวชนชายอ่าน
ฮีบร ู5:4 และหลักแห่งความเช่ือ 1:5 เหตุ
ใดจึงสําคญัตอ่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่
จะรูเ้กี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หากหลายคนมีความคดิเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อหน่ึง ท่านอาจ
พูดในลักษณะน้ี ‘เราจะÃง
ความคดิเห็นของคณุก่อน
แล้วก็ของคณุ’ ดว้ยเหตน้ีุ
คนที่ท่านสอนจะยังคงอยู่ ใน
ระเบียบเพราะรูว้า่เขาจะมี
โอกาสพูด” (มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 69)
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• เปิดวดีทิัศน์ “สิทธิอํานาจและพลัง
อํานาจฐานะปุโรหิต” และสนทนาเป็นโค
วรมัถึงคาํถามที่คณุพ่อของเอ็ลเดอรเ์บด
นารถ์าม (หรอืเชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน

เกี่ยวกับประสบการณ์น้ีในคาํปราศรยั 
“อํานาจแห่งสวรรค”์) เราควรแตกตา่งจาก
ชายอื่นในโลกทางใดบ้างเพราะเราดาํรง
ฐานะปุโรหิต

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรู้ ในวนัน้ี พวกเขาเข้าใจการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิตดขีึน้ไหม พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เล่าความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิตหรอืเชือ้เชิญให้ผู้อื่นทําเช่น
เดยีวกัน

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัสรา้งโครง
รา่งเพื่อสอนผู้อื่นเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิต (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า, 
หน้า 18, 42, หรอื 66)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็น
ศักยภาพของเหล่าสานุศิษย์
และทรงพบวธิีพิเศษเฉพาะ
ในการช่วยให้พวกเขาเรยีน
รูแ้ละเตบิโต—วธิีที่ดทีี่สุด
สําหรบัพวกเขา ท่านมีโอกาส
พิเศษเฉพาะที่จะช่วยให้
เยาวชนชายแตล่ะคนไดร้บั
ประจักษ์พยานเรือ่งการฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิต ประจักษ์พยาน
น้ีจะเป็นพรแก่เขา ครอบครวั
เขา และผู้อื่นช่ัวนิรนัดร์
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “อํานาจแห่ง
สวรรค,์”  Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 48–51

ข้าพเจ้าไดร้บัการเลีย้งดมูาโดยมารดาที่ซ่ือสัตย์และบิดาที่
ยอดเยี่ยม  คณุแม่สืบเชือ้สายมาจากผู้บุกเบิกผู้เสียสละทุก
อย่างเพื่อศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  คณุ
พ่อไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักรของเราและขณะที่ท่าน
เป็นหนุ่มท่านปรารถนาที่จะเป็นนักบวชคาทอลิก . . .

สมัยเป็นเด็กขา้พเจา้ถามคณุพอ่หลายครัง้ในแตล่ะสัปดาห ์
ว่าเมื่อไรท่านจะรับบัพติศมา ท่านตอบด้วยความรักแต่
หนักแน่นทุกครัง้ที่ข้าพเจ้ากวนใจท่านวา่ “เดวดิ พ่อจะไม่
เข้ารว่มศาสนจักรเพราะแม่ เพราะลูก หรอืเพราะใคร พ่อ
จะเข้ารว่มศาสนจักรเมื่อพ่อรูว้า่เป็นส่ิงที่ถูกตอ้ง”

ข้าพเจ้าเช่ือว่าข้าพเจ้ากําลังเป็นวัยรุ่นเมื่อการสนทนาต่อ 
ไปน้ีเกิดขึน้กับบิดาข้าพเจ้า  เราเพิ่งกลับถึงบ้านจากการ
ประชุมวนัอาทิตย์ดว้ยกัน และข้าพเจ้าถามคณุพ่อวา่เมื่อไร 
จะรบับัพตศิมา  ท่านยิม้และพูดวา่ “ลูกเป็นคนเดยีวที่ถาม 
พ่อเสมอเกี่ยวกับเรือ่งรบับัพตศิมา วนัน้ีพ่อมีคาํถามให้ลูก” 

ขา้พเจ้าดว่นสรปุดว้ยความตืน่เตน้วา่ตอนน้ีเรากาํลงักา้วหน้า

คณุพ่อพูดวา่ “เดวดิ โบสถ์ของลูกสอนวา่ฐานะปุโรหิตถูก
นําไปจากโลกสมัยโบราณและฟ้ืนฟูโดยผู้ส่งสารจากสวรรค์
ให้แก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ใช่ไหม”  ข้าพเจ้าตอบ 
วา่คาํพูดของท่านถูกตอ้ง จากน้ันท่านพูดวา่ “น่ีคอืคาํถาม
ของพอ่ ทกุสัปดาห์ ในการประชมุฐานะปุโรหติพอ่�งอธิการ 
และผู้นําฐานะปุโรหิตคนอื่นเตอืน วงิวอน และขอรอ้งให้
ผู้ชายสอนประจําบ้านและปฏิบัตหิน้าที่ฐานะปุโรหิตของ
พวกเขา  ถ้าศาสนจักรของลูกมีฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัการ

ฟ้ืนฟูอย่างแท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า เหตใุดผู้ชายหลายคน 
ในโบสถ์ของลูกไม่แตกต่างจากผู้ชายในโบสถ์ของพ่อใน
เรื่องการทําหน้าท่ีทางศาสนาของพวกเขา”  ความคิดอัน
อ่อนวยัของข้าพเจ้าวา่งเปล่าลงทันที  ข้าพเจ้าไม่มีคาํตอบ
ที่ดพีอให้คณุพ่อ

ข้าพเจ้าเช่ือว่าไม่ถูกต้องที่คุณพ่อจะตัดสินความถูกต้อง
ในคํายืนยันของศาสนจักรต่อสิทธิอํานาจจากสวรรค์ โดย
ความบกพรอ่งของผู้ชายที่ท่านคบหาสมาคมในวอรด์  แต่
ลึกๆ ในคาํถามที่ท่านถามข้าพเจ้าน้ันมีข้อสรปุที่ถูกตอ้งวา่
ผู้ชายที่ดาํรงฐานะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ควรแตกตา่งจากผู้ชายคนอื่น  ผู้ชายที่ดาํรงฐานะปุโรหิต
ไม่ควรแตเ่พียงรบัสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตเท่าน้ันแตจ่ะ
ตอ้งเป็นช่องทางอันมีคา่ควรและซ่ือสัตย์แห่งอํานาจของ
พระผู้เป็นเจ้า  “เจ้าที่ถือภาชนะของพระเจ้าจงสะอาด” 
(คพ. 38:42)

ข้าพเจ้าไม่เคยลืมบทเรียนเกี่ยวกับสิทธิอํานาจและพลัง
อาํนาจฐานะปุโรหติทีข่า้พเจา้เรยีนรูจ้ากคณุพอ่ของข้าพเจา้ 
 คนดทีี่ ไม่ ไดนั้บถือศาสนาของเรา ผู้คาดหวงัมากขึน้จาก 
ชายท่ีอ้างว่าดํารงฐานะปุ โรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  การ
สนทนาในบ่ายวนัอาทิตย์น้ันกับคณุพ่อเมื่อหลายปีก่อน
ทําให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาในใจว่าจะเป็น “เด็กดี” 
ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นแบบอย่างที่ ไม่ดแีละเป็นส่ิงให้สะดดุ
ตอ่ความกา้วหน้าของบิดาข้าพเจา้ในการเรยีนรูพ้ระกติตคิณุ 
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู  ขา้พเจา้เพยีงตอ้งการเป็นเด็กด ี พระเจา้ 
ทรงประสงค์ ให้เราทุกคนผู้ดาํรงสิทธิอํานาจของพระองค์
ให้เป็นเด็กท่ีน่าเคารพ  มีความบริสุทธิ์  และเป็นคนดี
ตลอดเวลาและในทุกที่
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

โจเซฟ สมิธมีบทบาทอะไรในการ
ฟ้ืนฟู
หลังจากมีการละทิง้ความเช่ือเป็นเวลาหลายศตวรรษ พระเจ้าทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของ
พระองคแ์ละความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ การ
ฟ้ืนฟูน้ีเริม่ตน้จากนิมิตแรกของโจเซฟโดยมีพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตม์า
ปรากฎ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงนําพระคมัภีรม์อรมอนและ
พระคมัภีรอ์ื่นออกมา ทรงฟ้ืนฟูสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิต และทรงสถาปนาศาสนจักร
ของพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

2 นีไฟ 3:3–25 (ศาสดาพยากรณ์สมัย
โบราณเห็นพันธกิจการเป็นศาสดา
พยากรณ์และผู้หยั่งรูข้องโจเซฟ สมิธล่วง
หน้า)

คพ. 35:17–18 (พระเจ้าทรงฟ้ืนฟูความ
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ)

คพ. 76:22–24 (ประจักษ์พยานของโจ
เซฟ สมิธเกี่ยวกับพระเยซูครสิต)์

คพ. 135:3 (พระเจ้าประทานพระคมัภีร์
เพิ่มเตมิแก่เราผ่านศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–25 (พระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูครสิตท์รง

ปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธเพื่อตอบคาํสวด
อ้อนวอนของท่าน)

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ศรทัธาไม่เกิด
ขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 65–68

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ โจเซฟ สมิธ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 28- 31

ลอวเ์รนซ์ อี. คอรบ์รดิจ์, “ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 103- 
105

“ โจเซฟ สมิธ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
137–138

วดีทิัศน์: “จเซฟ สมิธ: ศาสดาพยากรณ์
แห่งการฟ้ืนฟู”

ชีวติและพันธกิจของโจเซฟ  
สมิธมีอิทธิพลตอ่ชีวติท่าน
อย่างไร ท่านมีประจักษ์
พยานเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธได้
อย่างไร

เยาวชนชายมีประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจ-
เซฟ สมิธหรอืไม่ ท่านจะช่วย
พวกเขาเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานน้ันไดอ้ย่างไร
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงมาที่กระดาน
แล้ววาดรปูสัญลักษณ์ส่ิงที่

• โควรมัเรยีนรูเ้มื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้
เยาวชนชายคนอื่นๆ ทายวา่เขาวาดอะไร

• ทา่นอาจจะเชิญเยาวชนสองหรอืสาม
สัปดาหล์ว่งหน้ากอ่นการประชุมโควรมัให้
รบัคาํทา้ของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอร-์
เซ็น: “จงหาพยานส่วนตวัเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ขอให้เสียงของท่าน
ช่วยทําให้ถ้อยคาํที่พยากรณ์ ไวข้องโมโรไน 
ที่จะพูดถึงศาสดาพยากรณ์ในทางดเีกิด

สัมฤทธิผล” กระตุน้เยาวชนชายให้ทํา
ตามคาํแนะนําของเอ็ลเดอรแ์อนเดอร์
เซ็นในการแบ่ง¸นข้อพระคมัภีร์ ในพระ
คมัภีรม์อรมอนกับเพื่อนๆ และครอบครวั
โดย “ยอมรบัวา่โจเซฟ สมิธเป็นเครือ่งมือ
ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า” และอ่าน
ประจักษ์พยานของท่านศาสดาพยากรณ์ 
(ด ู“ โจเซฟ สมิธ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
30) ตอนเริม่การประชุมโควรมั ขอให้พวก
เขาแบ่ง¸นข้อพระคมัภีรท์ี่เลือกไวแ้ละ
ความประทับใจที่มีขณะอ่านประจักษ์
พยานของโจเซฟ สมิธ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีสามารถช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจบทบาทของโจเซฟ สมิธ
ในการฟ้ืนฟู เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการนําทางของพระวญิญาณ:

• ขอสมาชิกโควรมัให้จินตนาการถึง
เพื่อนจากศาสนาอื่นถามวา่ “เหตใุดโจ-
เซฟ สมิธจึงมีความสําคญัตอ่ศาสนจักร
ของคณุ” เชือ้เชิญให้พวกเขาหาคาํตอบที่
อาจมีตอ่คาํถามน้ีในวดีทิัศน์เรือ่ง “ โจเซฟ 
สมิธ: ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู” หรอื
ในคาํพูดของเอ็ลเดอรล์อวเ์รนซ์ อี. คอร-์
บรดิจ์เรือ่ง “ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ” 

ท่านอาจอ่านส่วนที่มีช่ือวา่ “คาํถามที่แสวง
หาความจรงิ” จากคาํพูดของเอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง “ศรทัธา 
ไม่เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก” 
เพื่อช่วยพวกเขาเรยีนรูว้ธิีตอบสนองตอ่คาํ
วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ 

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเขียนส่ิงที่
พระเจ้าประทานให้เราผ่าน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“คาํถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 93)
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• โจเซฟ สมิธ สําหรบัแนวคดิเพื่อเพิ่มใส่
ในรายการ ขอให้พวกเขาอ่าน หลักคาํสอน
และพันธสัญญา 135:3 และหน้า 137–
138 ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา ชีวติของเรา
ตา่งไปจากเดมิอย่างไรเพราะงานของ
พระเจ้าผ่านโจเซฟ สมิธ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:7–20 มองหาความจรงิที่
โจเซฟ สมิธเรยีนรูผ้่านนิมิตแรก โจเซฟ
เรยีนรูส่ิ้งใดเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์

และพระเยซูครสิต ์เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยว
กับปฏิ¸กษ์ เหตใุดความจรงิเหล่าน้ีจึง
สําคญัตอ่ความเข้าใจของเราใน¸จจุบัน

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ โจเซฟ สมิธ: ศาสดา
พยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู” และขอให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูห้รอืส่ิงที่พวกเขาประทับใจเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ท่านอาจเล่า
วา่ท่านไดป้ระจักษ์พยานวา่โจเซฟ สมิธ
เป็นศาสดาพยากรณ์อย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจบทบาทของโจเซฟ 
สมิธในการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะเป็นประโยชน์
หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กวา่เหตใุดโจเซฟ สมิธ
จึงมีความสําคญัตอ่ชีวติเขาและเชือ้เชิญ
ให้สมาชิกโควรมัคนอื่นให้ทําเช่นเดยีวกัน

• สนทนากับโควรมัถึงหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของพวกเขาในการสอนผู้อื่นเรือ่ง
พันธกิจของโจเซฟ สมิธ

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ผู้อื่นปฏิบัติ ในศรทัธา
และดาํเนินชีวติตามความ
จรงิที่พระองคท์รงสอน ใน
คาํสอนทัง้หมดพระองคท์รง
มุ่งช่วยให้ผู้ตดิตามพระองค์
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ดว้ยสุดใจของพวกเขา ท่าน
จะช่วยให้เยาวชนชายเห็น
ไดอ้ย่างไรวา่ชีวติพวกเขา
ควรสะท้อนให้เห็นประจักษ์
พยานของพวกเขาเกี่ยวกับโจ
เซฟ สมิธ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“ โจเซฟ สมิธ” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา  (2004), หน้า 137–139

ในฤดใูบไม้ผลิปี ค.ศ. 1820 โจเซฟ สมธิวยั 14 ปีกาํลงัคน้หา 
ศาสนจักรทีแ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิตเ์มือ่ทา่นอา่นขอ้ความ 
ตอนหน่ึงในไบเบิล “ถ้าใครในพวกท่านขาดสต�ิญญา ให้
คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระ- 
ทัยกวา้งขวางและไม่ทรงตาํหนิ แล้วเขาก็จะไดร้บัตามที่
ทูลขอ” (ยากอบ 1:5; ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1: 11–12)  
ดว้ยศรทัธาที่เรยีบง่ายและไม่ส่ันคลอน โจเซฟทําตามคาํ
แนะนําในข้อความน้ัน  ท่านเข้าไปในป่าเพียงลําพัง  ที่น่ัน
ท่านสวดอ้อนวอนเพื่อให้รูว้า่ท่านควรเข้ารว่มกับศาสนจักร
ใด  เพื่อตอบคาํสวดอ้อนวอนของท่าน พระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาและพระเยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่ท่าน  นอกเหนือจาก
เรื่องอื่นๆ แล้วพระองค์ทรงรับส่ังกับท่านว่า ท่านไม่ควร
เข้ารว่มกับศาสนจักรที่มีอยู่ ในเวลาน้ัน (ด ูโจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:13–20)

ขณะโจเซฟ สมิธพิสูจน์ความมีค่าควรของท่าน ท่านได้
รบัพันธกิจอันศักดิสิ์ทธิ์ ในฐานะศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า  

โดยผ่านท่าน พระเจ้าทรงทํางานยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์
สําเร็จซ่ึงรวมถึงการนําพระคัมภีร์มอรมอนออกมา  การ
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต การเปิดเผยความจรงิพระกิตตคิณุอัน
ลํา้คา่ การจัดตัง้ศาสนจักรที่แท้จรงิของพระครสิต ์และการ
สถาปนาพระวหิาร  วนัที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1844 โจเซฟ
และไฮรมัพี่ชายถูกสังหารในการโจมตขีองกลุ่มคนตดิอาวธุ  
พวกท่านผนึกประจักษ์พยานดว้ยเลือดของท่าน

เพ่ือให้ประจักษ์พยานของท่านในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ 
ฟ้ืนฟูมีครบถว้นบรบูิรณ์ ท่านตอ้งมีประจักษ์พยานในพนัธ- 
กิจอันศักดิ์สิทธิ์ของโจเซฟ สมิธด้วย  ความเป็นจริงของ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายขึน้
อยู่กับความเป็นจรงิของนิมิตแรกและการเปิดเผยอื่นๆ ที่
พระเจ้าประทานแก่ โจเซฟ สมิธ  ประธานจอห์น เทย์เลอร ์
ประธานคนท่ีสามของศาสนจักรเขียนว่า “ โจเซฟ สมิธ
ศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรูข้องพระเจ้า, ทําเพ่ือความรอด
ของมนุษย์ ในโลกน้ี, ยิง่กวา่คนอืน่ใดทีเ่คยมชีีวติอยู่ ในโลก, 

ยกเวน้พระเยซูเท่าน้ัน” (คพ. 135:3)
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดนิมิตแรกจึงสําคญั
ในฤดใูบไม้ผลิปี 1820 พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์ทรงปรากฎตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ นิมิตน้ี ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของ
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ เป็นเหตกุารณ์ที่สําคญัที่สุดนับจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระเยซู คาํสวดอ้อนวอนอันนอบน้อมของโจเซฟ สมิธนําไปสู่การฟ้ืนฟูความจรงิของ
พระกิตตคิณุ สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิต และศาสนพิธีแห่งความรอด “การเปิดเผยครัง้
น้ันตอบ [คาํถาม] ทุกข้อเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุคลิกลักษณะของพระองค ์
…พระองคท์รงสนพระทัยมนุษย์ โดยทรงมอบอํานาจให้มนุษย์ อนาคตของงานน้ีดี
แน่นอน ความจรงิเหล่าน้ีและความจรงิอันลํา้เลิศอื่นๆ กระจ่างแจ้งในนิมิตแรกน้ัน” 
(ดคูาํสอนของประธานศาสนาจักร: เดวดิ โอ. แมคเคย์ [2003] หน้า 97)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีและส่ิงอืน่ๆ ทีท่่าน
เลือกรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะมีความหมายมากทีสุ่ดตอ่เยาวชนชาย
ทีท่่านสอน

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–19, 24–25

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟู”

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผลของภาพ
ที่มาปรากฏครัง้แรก,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2005, หน้า 46–48

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดร้บัพยานไดอ้ย่างไร
วา่โจเซฟ สมิธเห็นพระผู้
เป็นเจ้าและพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์
ชีวติของท่านไดร้บัพรเพราะ
ประจักษ์พยานของพวกเขา
อย่างไร นิมิตแรกมีความ
สําคญัตอ่ท่านอย่างไร

การศึกษาเรือ่งนิมิตแรกทําให้
ประจักษ์พยานของเยาวชน
ชายแตล่ะคนลึกซึง้ขึน้ได้
อย่างไร ท่านสามารถช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจถึงความ
สําคญัของเหตกุารณ์ที่ยิ่งใหญ่
น้ีไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ โอกาสแก่สมาชิกโควรมัแตล่ะคน
พูดถึงส่ิงที่เขาจําไดจ้ากบทเรยีนเมื่อ
สัปดาห์ก่อน

• รอ้งเพลงสวด “การสวดอ้อนวอน
ครัง้แรกของโจเซฟ สมิธ” (เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 26) เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
เล่าความรูสึ้กของพวกเขาเกี่ยวกับโจเซฟ 
สมิธและประสบการณ์ของท่านที่เห็นและ
พูดกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระ
เยซูครสิต์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีสามารถช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับนิมิตแรกของ 
โจเซฟ สมิธ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการนําทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนพรบาง
อย่างที่พวกเขาไดร้บัเพราะนิมิตแรก ขอ
ให้พวกเขามองหาพรอื่นๆ ของนิมิตแรก
ขณะที่พวกเขาอ่าน 10 ย่อหน้าสุดท้าย
ของคาํปราศรยัของประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ “ผลของภาพที่มาปรากฏครัง้
แรก” เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาพบและรูสึ้กถึงความสําคญัของ
นิมิตแรก

• ในฐานะโควรมั อ่านเกี่ยวกับนิมิต
แรกของโจเซฟ สมิธใน โจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:7–20 เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
มองหาความจรงิที่เราสามารถเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ (ตวัอย่าง
เช่น พระบิดาและพระบุตรมีจรงิ เป็น
พระสัตภาวะที่แยกกัน ซาตานและอํานาจ
ของเขามีจรงิแตฤ่ทธานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้ายิ่งใหญ่กวา่ พระผู้เป็นเจ้าทรงÃง
และทรงตอบคาํสวดอ้อนวอน การเปิด
เผยไม่ไดสิ้น้สุด) เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
เขียนความจรงิบนกระดาน ความจรงิ
เหล่าน้ีแตกตา่งไปจากความเช่ือในศาสนา

อื่นอย่างไร ชีวติของเราจะแตกตา่งไป
อย่างไรถ้าเราไม่มีส่ิงเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านและ
ไตรต่รองนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธใน
นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธและประจักษ์
ของท่านใน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–
19, 24–25 (หรอืดวูดีทิัศน์ “การฟ้ืนฟู”) 
ขอให้พวกเขานึกถึงวา่เหตใุดนิมิตแรกจึง
สําคญัในประวตัศิาสตร์ โลก เหตใุดส่ิงน้ีจึง
สําคญัตอ่เราในฐานะคนๆ หน่ึง แบ่ง¸น
ประจักษ์พยานของท่านถึงความสําคญั
ของนิมิตแรก และเชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นความคดิและประจักษ์พยานของ
พวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายทบทวนเรือ่ง
ราวพระคมัภีรเ์กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาและพระเยซูครสิตท์รงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์ตอ่ผู้คนบนแผ่นดนิโลก (เช่น 
มัทธิว 3:13–17; กิจการ 7:54–60; 3 นีไฟ 
11:3–10) ท่านอาจจะให้ดรูปูเหตกุารณ์
เหล่าน้ี (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,35, 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคนที่ท่านสอนวา่เขาจะ
พูดอย่างไรถ้ามีคนตอ้งการรู้
วา่เขาไดเ้รยีนรูอ้ะไรบ้างจาก
บทเรยีน” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 94)
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63, และ 82) ขอให้พวกเขาสรปุแตล่ะเรือ่ง 
จากน้ันให้อ่าน โจเซฟ สมิธ ประวตั ิ1:17 
(ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,90) นิมิต
แรกของโจเซฟ สมิธคล้ายกับการแสดง

ให้ประจักษ์เหล่าน้ีอย่างไร นิมิตแรกมี
ลักษณะเดน่อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นวา่เหตใุดนิมิตแรกจึงสําคญั
ตอ่พวกเขา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจเรือ่งนิมิตแรกของ
โจเซฟ สมิธดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เล่าความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับความ
สําคญัของนิมิตแรก

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ีกับเพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ผู้ตดิตามพระองคเ์ป็น
พยานตอ่ผู้อื่นถึงความจรงิใน
คาํสอนของพระองค ์เมื่อพวก
เขาทําเช่นน้ัน พระวญิญาณ
ทรงสัมผัสใจพวกเขา ท่าน
จะกระตุน้เยาวชนชายให้
แสดงประจักษ์พยานตอ่กัน
ไดอ้ย่างไร
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดเราจึงตอ้งการพระคมัภีร ์
มอรมอน
พระคมัภีรม์อรมอนเขียนขึน้เพื่อยุคสมัยของเรา เป็นพยานถึงพระเยซูครสิต ์ประกอบ
ดว้ยความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุของพระองค ์และฟ้ืนฟูความจรงิที่สูญหายไปโดย
การละทิง้ความเช่ือ โจเซฟ สมิธสอนวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น “ศิลาหลักแห่งศาสนา
ของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดยการยึดมั่นกับหลักการของ
หนังสือเล่มน้ี, ยิ่งกวา่หนังสือเล่มอื่นใด” (คาํนําของพระคมัภีรม์อรมอน)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะช่วยให้เยาวชน
ชายรูสึ้กถึงอํานาจของพระคมัภีรม์อรมอนไดอ้ย่างไร

1 นีไฟ 13:40; 2 นีไฟ 3:12 (พระคมัภีร ์
มอรมอนฟ้ืนฟูความจรงิอันลํา้คา่และหัก
ล้างคาํสอนที่ผิด)

2 นีไฟ 25:23, 26; 33:10–11 (ผู้เขียนพระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซู
ครสิต)์

2 นีไฟ 29:7–11 (พระคมัภีรม์อรมอน
แสดงให้เห็นวา่พระผู้เป็นเจ้าตรสักับลูกๆ 
ของพระองค์ ในหลายประเทศ)

คพ. 20:8–16; 42:12 (พระคมัภีรม์อรมอก
อปรดว้ยความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต)์

พระคมัภีรม์อรมอน ปกใน และ คาํนํา

เควนิ ดบัเบิลยู. เพียรสั์น, “จงอยู่ ใกล้
ตน้ไม้แห่งชีวติ,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
114–116

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“ความปลอดภัย
ให้จิตวญิญาณ” เลียโฮนา พ.ย. 2009 หน้า 
107–110

แทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ “พระคมัภีร์
มอรมอน—พระคมัภีรจ์ากพระผู้เป็น
เจ้า,”เลียโฮนา พ.ย. 2011, หน้า 94–97

วดีทิัศน์: “พระคมัภีรม์อรมอน: คาํนําของ
อัครสาวก”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

นึกถึงประสบการณ์ที่ท่าน 
มีเมื่อศึกษาพระคมัภีร ์
มอรมอน เหตใุดพระคมัภีร์
มอรมอนจึงสําคญัตอ่ท่าน

พระคมัภีรม์อรมอนมีอิทธิพล
ตอ่ชีวติของเยาวชนชาย
อย่างไร เยาวชนชายสามารถ
ทําส่ิงใดเพื่อเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้ประจักษ์พยาน
ของพวกเขาเรือ่งพระคมัภีร์
มอรมอน พระคมัภีรม์อรมอน
จะช่วยพวกเขาให้พูดถึง
การท้าทายในยุค¸จจุบันได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหลายคนเล่าถึง
ส่ิงที่ประทับใจพวกเขามากที่สุดจากบท
เรยีนสัปดาห์ที่แล้ว

• ให้ชัน้เรยีนสรา้งหรอืวาดประตโูคง้ที่
มีศิลาหลัก (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 

111) ขอให้เยาวชนชายอธิบายวา่เหตใุด
โจเซฟ สมิธจึงพูดวา่พระคมัภีรม์อรมอน
เป็นศิลาหลักของศาสนาเรา (ด ูคาํนําของ
พระคมัภีรม์อรมอน)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้สมาชิกโควรรัมเข้าใจถึงความสําคญัของพระ
คมัภีรม์อรมอน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมั
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัคน้หาคาํพูด
ของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
เรือ่ง “ความปลอดภัยให้จิตวญิญาณ” หรอื
คาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ควนิ ดบัเบิลยู. เพียร์
สันเรือ่ง “จงอยู่ ใกล้ตน้ไม้แห่งชีวติ,” มอง
หาข้อคดิเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและ
เหตใุดพระคมัภีรม์อรมอนจึงสําคญั ท่าน
อาจเชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นข้อความ
จากคาํพูดการประชุมใหญ่หรอืข้อพระ
คมัภีรท์ี่ชอบในพระคมัภีรม์อรมอน ท่าน
อาจกระตุน้ให้พวกเขาเขียนและแบ่ง¸น
ประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนอ่านพระ
คมัภีรท์ี่บอกอยู่ ในโครงรา่งน้ีหรอืที่หน้า
คาํนําของพระคมัภีรม์อรมอน มองหาคาํ
ตอบของคาํถาม “เหตใุดเราจึงตอ้งการ
พระคมัภีรม์อรมอน” เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายเขียนคาํตอบบนกระดาน ขอให้พวก
เขาเลือกคาํตอบหน่ึงข้อบนกระดานที่
พวกเขาอยากจะเรยีนรูม้ากขึน้และแบ่ง
¸นส่ิงที่พวกเขาเลือก

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงคาํถามที่เพื่อน
ของพวกเขาเคยมีเกี่ยวกับพระคมัภีร์
มอรมอน พวกเขาจะตอบคาํถามเหล่าน้ี
อย่างไร พวกเขาจะแบ่ง¸นอะไรจากคาํ
ปราศรยัของเอ็ลเดอรแ์ทด อาร.์ คอลลิส-
เตอร ์“พระคมัภีรม์อรมอน—พระคมัภีร์
จากพระผู้เป็นเจ้า” ขอให้สมาชิก

• โควรมัเล่นบทบาทสมมตวิธิีที่พวกเขา
เชือ้เชิญให้เพื่อนอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
พวกเขาจะอธิบายไดอ้ย่างไรวา่พระคมัภีร์
มอรมอนคอือะไรและเหตใุดเราจึงตอ้งการ
พระคมัภีรม์อรมอน พวกเขาจะแบ่ง¸น
พระคมัภีรข์้อใดจากพระคมัภีรม์อรมอน 
พวกเขาจะอธิบายอย่างไรวา่พระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึง
ของพระเยซูครสิต ์อาจเชิญให้เยาวชน
ชายเปิดหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
ไปที่หน้า 29, 53, หรอื 77 และเขียนช่ือ
ของคนที่พวกเขาสามารถเชือ้เชิญให้อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนคน้หา
ข้อพระคมัภีร์ ในพระคมัภีร์

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อบุคคลหน่ึงอ่านออก
เสียง ท่านควรกระตุน้ให้ผู้
อื่นดตูามในพระคมัภีร ์เชือ้
เชิญให้เขาÃงและหาหลัก
ธรรมหรอืแนวคดิที่เฉพาะ
เจาะจงบางอย่าง ให้เวลาเปิด
ข้อความพระคมัภีรก์่อนอ่าน 
ถ้าข้อความมีคาํหรอืวลีที่ยาก
หรอืไม่ธรรมดา ให้อธิบาย
ก่อนอ่านข้อความน้ัน ถ้าคน
ใดในกลุ่มมี¸ญหาในการอ่าน 
ขออาสาสมัครแทนที่จะให้
เขาผลัดกันอ่าน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 56)
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• มอรมอนที่สําคญัตอ่เขาหรอืมีอิทธิพล
ตอ่ชีวติเขา แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
สองหรอืสามคน ขอให้เยาวชนชายแตล่ะ
คนแบ่ง¸นข้อพระคมัภีรท์ี่เขาเลือก เหตุ
ใดจึงสําคญัตอ่เขา และประสบการณ์ใดที่
เขามีกับข้อความน้ัน เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายสองสามคนแบ่ง¸นกับทัง้โควรมั 
ประสบการณ์เหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับ
ความสําคญัของพระคมัภีรม์อรมอน

• เปิดวดีทิัศน์ “พระคมัภีรม์อรมอน: คาํ
แนะนําของอัครสาวก” และขอให้สมาชิก
โควรมัเขียนคาํตอบของคาํถาม “เหตใุด
เราจึงตอ้งการพระคมัภีรม์อรมอน” ขณะ
ที่พวกเขาด ูให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่เขียน 
ชีวติของพวกเขาแตกตา่งอย่างไรถ้าพวก
เขาไม่มีพระคมัภีรม์อรมอน

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรู้ ในวนัน้ี พวกเขาเข้าใจไหมวา่เหตใุด 

พระคมัภีรม์อรมอนจึงสําคญั พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายสองสามคนแบ่ง
¸นประจักษ์พยานวา่เหตใุดเราจึงตอ้งการ
พระคมัภีรม์อรมอนและอธิบายวธิีที่พวก
เขาเรยีนรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนจรงิ

• แจกพระคมัภีรม์อรมอนที่ผู้สอนศาสนา
ใช้ หากเป็นไปได ้และเชือ้เชิญให้สมาชิก
โควรมัแตล่ะคนเขียนประจักษ์พยานของ
เขาลงไปที่ดา้นหน้าและมอบพระคมัภีร์
ให้คนอื่น

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้ผู้อื่นกระทําดว้ยศรทัธา
เพื่อเรยีนรูถ้ึงความจรงิแห่ง
พระกิตตคิณุ พระองคท์รง
สอนเราวา่ “จงขอเถิดแล้วจะ
ได”้ (ยอห์น 16:24) ท่านจะ
กระตุน้ให้เยาวชนชายทําตาม
แบบแผนน้ีอย่างไรขณะที่
พวกเขาแสวงหาเพื่อจะไดร้บั
หรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ให้ประจักษ์พยานของพวก
เขาเรือ่งพระคมัภีรม์อรมอน 
(ด ูโมโรไน 10:3–5)
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ข้อความทีค่ดัมาจากแทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ “พระคมัภีร์
มอรมอน—พระคมัภีรจ์ากพระผู้เป็นเจ้า,” Ensign หรอื 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 94–97

แตเ่หตใุดพระคมัภีรม์อรมอนจึงจําเป็นถ้าเรามีพระคมัภีร์
ไบเบิลสอนเราเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อยู่แล้ว  ท่านเคย
สงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดจึงมีศาสนาคริสต์มากมายหลาย
นิกายในโลกทุกวนัน้ีทัง้ที่พวกเขาไดร้บัหลักคาํสอนจาก
พระคมัภีร์ ไบเบิลเล่มเดยีวกัน  น่ันเป็นเพราะพวกเขา
ตีความพระคัมภีร์ ไบเบิลต่างกัน  ถ้าพวกเขาตีความ
เหมือนกัน พวกเขาจะเป็นศาสนจักรเดยีวกัน  น่ีไม่ ใช่
สภาพที่พระเจ้าทรงปรารถนาเพราะอัครสาวกเปาโล
ประกาศวา่มี “องคพ์ระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีว ความเช่ือเดยีว 
บัพตศิมาเดยีว” (เอเฟซัส 4:5)  เพื่อช่วยให้เกิดความเป็น
หน่ึงเช่นน้ี พระเจ้าจึงทรงตัง้กฎแห่งพยานขึน้มา  เปาโล
สอนวา่ “ข้อกล่าวหาใดๆ ตอ้งมีพยานสองสามปากจึงจะ
เป็นที่เช่ือถือได”้ (2 โครนิธ์ 13:1)

พระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นพยานเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์ 
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นอีกเล่มหน่ึง  เหตใุดพยานทัง้สอง 
เล่มน้ีจึงสําคัญอย่างยิ่ง  ภาพตัวอย่างต่อไปน้ีอาจช่วยได ้ 
ท่านลากเส้นตรงผ่านจุดเดยีวบนกระดาษแผ่นน้ีไดก้ี่เส้น 
คาํตอบคอืไม่จํากัด  ลองฉุกคดิสักครูว่า่จุดเดยีวหมายถึง
พระคมัภีร์ ไบเบิลและเส้นตรงหลายรอ้ยเส้นที่ลากผ่าน
จุดดงักล่าวหมายถึงการตคีวามพระคมัภีร์ ไบเบิลไปตา่งๆ 
นานา ซ่ึงการตคีวามแตล่ะอย่างหมายถึงนิกายตา่งๆ

แตเ่กิดอะไรขึน้ถ้าบนกระดาษแผ่นน้ีมีจุดที่สองซ่ึงหมาย
ถึงพระคมัภีรม์อรมอน  ท่านสามารถลากเส้นตรงระหวา่ง

จุดสองจุดน้ี: พระคัมภีร์ ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน 
ไดก้ี่เส้น เส้นเดยีว  การตคีวามหลักคาํสอนของพระครสิต์
เพียงหน่ึงเดยีวทําให้ประจักษ์พยานของพยานทัง้สองเล่ม
น้ีคงอยู่

ครัง้แล้วครัง้เล่าที่พระคมัภีรม์อรมอนทําหน้าที่เป็นพยาน
ยืนยัน อรรถาธิบาย และรวมหลักคําสอนในพระคัมภีร์
ไบเบิลให้เป็นหน่ึงเดียวกันเพื่อจะมี “องค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์เดียว ความเช่ือเดียว บัพติศมาเดียว”  ตัวอย่างเช่น 
บางคนสับสนว่าบัพติศมาจําเป็นต่อความรอดหรือไม่ทัง้
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศต่อนิโคเดมัสว่า “ถ้าใคร
ไม่ ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณ คนน้ันจะเข้าในแผ่น
ดนิของพระเจ้าไม่ได”้ (ยอห์น 3:5)  อย่างไรก็ด ีพระคมัภีร์
มอรมอนขจัดความสงสัยทัง้หมดในเรือ่งน้ี “และพระองค์
ทรงบัญชาคนทัง้ปวงวา่พวกเขาตอ้งกลับใจ, และรบับัพ-
ตศิมาในพระนามของพระองค,์ . . . มิฉะน้ันพวกเขาจะไม่
สามารถรบัการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 
(2 นีไฟ 9:23)

มีการบัพติศมาหลากหลายรูปแบบในโลกทุกวันน้ีทัง้ที่ 
พระคมัภีร์ ไบเบิลบอกวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอด  พระผู้ทรง
เป็นแบบอย่างอันประเสรฐิ ทรงรบับัพตศิมา “[พระองค]์ 
เสด็จขึน้จากน้ํา” (มัทธิว 3:16)  พระองคจ์ะเสด็จขึน้จาก
น้ําไดห้รอืถ้าไม่ไดเ้สด็จลงไปในน้ําก่อน  เกลือกจะมีความ
ไม่สอดคล้องกันในเรือ่งน้ี พระคมัภีรม์อรมอนจึงขจัดออก
ไปดว้ยข้อความที่ตรงไปตรงมาของหลักคาํสอนเกี่ยวกับ 
วธิีบัพตศิมาที่ถูกตอ้ง “และแล้วเจ้าจงจุ่มพวกเขาในน้ํา” 
(3 นีไฟ 11:26)
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราเชือ่ทุกส่ิงทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกส่ิงทีพ่ระองคท์รงเปิดเผยขณะน้ี, และ
เราเชือ่วา่พระองคจ์ะยังทรงเปิดเผยเรือ่งสําคญัและยิ่งใหญ่อีกหลายเรือ่งเกีย่วกับอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า”(หลักแห่งความเชือ่ 1:9)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนเรยีนรูท้ี่จะตระหนักในสุรเสียงของพระเจ้า
เมื่อพระองคต์รสักับเขาผ่านพระคมัภีร ์ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ และการเปิด
เผยส่วนตวัโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตอ่ใจและความคดิของเขา พระคมัภีรม์ีพระบัญชาให้ผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิต “ ใส่ ใจอย่างเข้มงวดกวดขันตอ่ถ้อยคาํแห่งชีวตินิรนัดร”์ และ “ดาํเนินชีวติ
ตามพระคาํทุกคาํที่ออกจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 84:43–44) ในหน่วยน้ี ท่านจะ
สามารถช่วยให้สมาชิกในโควรมัเช่ือÃงคาํแนะนําดงักล่าวโดยปลูกÚงพวกเขาให้รกัพระคาํของ
พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครง
รา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดจึงสําคญัทีต่อ้งศกึษาพระคมัภีร ์(หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
เหตใุดจึงสําคญัทีต่อ้ง±งและทําตามศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติ
ฉันจะรบัการเปิดเผยส่วนตวัไดอ้ย่างไร
ฉันจะทําให้การสวดอ้อนวอนมีความหมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะทําให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งไดอ้ย่างไร
ประธานมอนสันสอนผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนวา่อย่างไร
ปิตพุรจะช่วยฉันไดอ้ย่างไร

พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร,์” หน้า 14–15, 38–39, 
62–63

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งศึกษา 
พระคมัภีร์
พระคมัภีรม์ีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายแนะนําเราให้
ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั ทัง้เป็นส่วนตวัและกับครอบครวั การศึกษาพระคมัภีรจ์ะช่วยให้
เรารูจ้ักพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์ให้พลังเราตอ่ตา้นการล่อลวง และทําให้
เราเข้มแข็งในการท้าทายของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจความสําคญัของการศกึษาพระคมัภีร์

โยชูวา 1:8; สดดุ ี119:105; 2 ทิโมธี 
3:16–17; 1 นีไฟ 15:24; 2 นีไฟ 32:3; 
แอลมา 17:2–3; ฮีลามัน 3:29–30; คพ. 
18:33–36; 21:4–6; 84:85 (พรของการ
ศึกษาพระคมัภีร)์

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 14–15, 38–39, 62–63

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “กุญแจสู่การ
คุม้ครองทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “พลังแห่งพระคมัภีร,์” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 6–9

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พรจาก
พระคมัภีร,์” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 39–43

“พระคมัภีร,์” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
176–181

วดีทิัศน์: “สัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่าน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า,”“พระคมัภีรม์อรมอน: 
ข่าวสารจากสวรรค,์”“ Daily Bread: 
Pattern”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็น
พรในชีวติท่านอย่างไร ท่าน
สามารถแบ่ง¸นประสบการณ์
อะไรกับเยาวชนชายไดบ้้าง

ท่านคดิวา่ข้อใดในพระคมัภีร์
จะมีความหมายตอ่เยาวชน
ชายในโควรมั ท่านจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อช่วยให้เยาวชนชาย
ทําให้การศึกษาพระคมัภีร์
ของพวกเขามีความหมาย
และเกิดประสิทธิผลมากขึน้



116

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้นึกถึงของชิน้
หน่ึงซ่ึงสามารถใช้แทนส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูแ้ละแบ่ง¸นในการสนทนาของสัปดาห์
ที่แล้ว ขอให้พวกเขาอธิบายวา่ของชิน้น้ัน
เกี่ยวข้องอะไรกับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นพระ
คมัภีรข์้อโปรดข้อหน่ึงของเขากับคูห่รอื
กับโควรมั กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่มีซ่ึงทําให้พระคมัภีรม์ี
ความหมายตอ่พวกเขา เยาวชนชายเรยีน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับความสําคญัของพระคมัภีร์
จากตวัอย่างเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืช่วยเยาวชนชายแตล่ะคนทําการวางแผนสรา้งหรอืเสรมิ
สรา้งนิสัยของการศกึษาพระคมัภีรเ์ป็นประจํา ให้เวลาเยาวชนชายในช่วงการประชุม 
โควรมัเขียนแผนในหนังสือหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า กระตุน้พวกเขาให้บอกแผนของ
ตนกับเยาวชนชายคนอืน่ๆ และในการประชุมโควรมัครัง้ตอ่ไป เชือ้เชิญพวกเขาให้ 
แบ่ง£นประสบการณ์ทีพ่วกเขามีตอ่การทําให้แผนเกิดสัมฤทธิผล

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้เปิดหนังสือ 
หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้าหน้า 14 หรอื 38 
มอบหมายพระคมัภีรอ์้างอิงจากหน้าเหล่า
น้ีให้สมาชิกโควรมัคนละหน่ึงข้อ (ดขู้อ
พระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีดว้ย) 
เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้มองหาและแบ่ง
¸นคาํที่บอกวา่เราควรศึกษาพระคมัภีร์
อย่างไรและพรที่จะมาถึงเมื่อเราศึกษา
พระคมัภีร ์เชือ้เชิญพวกเขาให้วางแผน
เพื่อเริม่หรอืเสรมิสรา้งนิสัยของการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นประจํา (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้
เป็นเจ้า,หน้า 15, 39, หรอื 63)

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนไตรต่รอง
คาํถามตอ่ไปน้ีหน่ึงข้อ: การศึกษาพระ
คมัภีรส่์งผลตอ่ความสามารถในการรกัษา
พระบัญญัตขิองฉันอย่างไร การศึกษาพระ
คมัภีรส่์งผลตอ่ความสัมพันธ์ของฉันกับ
ครอบครวัอย่างไร การศึกษาพระคมัภีร์
ส่งผลตอ่ความสัมพันธ์ของฉันกับพระ
ผู้เป็นเจ้าอย่างไร ขอให้เยาวชนชายแบ่ง

¸นความคดิของพวกเขากับโควรมั (ด ู
หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า,62) เชือ้เชิญพวก
เขาให้เปิดไปที่ หน้า 15, 39, หรอื 63 ของ
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวก
เขาและจดแผนของพวกเขาเพื่อปรบัปรงุ
การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้อ่านหัวข้อของ
คาํพูดเรือ่งหน่ึงที่แนะนําไว้ ในโครงรา่ง
น้ี ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยว
กับพระคมัภีรแ์ละพรของการศึกษาพระ
คมัภีร ์พวกเขาเห็นพลังของการศึกษา
พระคมัภีร์ ในชีวติพวกเขาเมื่อใด

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายดวูดีทิัศน์ที่
แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่งหรอือ่าน 
“ความสําคญัของการศึกษาพระคมัภีร์
ทุกวนั” จาก แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
176–177) ขอให้พวกเขามองหาคาํตอบ
ของคาํถามวา่ “เหตใุดจึงสําคญัที่ฉันตอ้ง
ศึกษาพระคมัภีร”์ เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“พระวญิญาณจะตอ้งประทับ
อยู่เพื่อจะนําข่าวสารพระ
กิตตคิณุไปสู่จิตใจของคน
ที่ท่านสอน (ด ู2 นีไฟ 33:1; 
คพ. 42:14) ดงัน้ัน ท่านตอ้ง
ใช้วธิีที่จะสรา้งบรรยากาศที่
เหมาะสมสําหรบัชัน้เรยีน
และอัญเชิญพระวญิญาณ” 
(ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 91)
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¸นส่ิงที่พบ ขอให้เยาวชนชายสองสามคน
แบ่ง¸นวธิีที่พวกเขาศึกษาพระคมัภีร ์ขอ
อนุญาตอธิการเชิญบิดาคนหน่ึงหรอื 
สมาชิกวอรด์คนหน่ึงมาแบ่ง¸นพอ 
สังเขปวา่เขาหรอืเธอศึกษาพระคมัภีร์
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเลือกกิจกรรม
การศึกษาหน่ึงอย่างใน ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา หน้า 135–136 และทํากิจกรรมกับ
คูห่รอืเป็นส่วนตวั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดจึง
สําคญัทีต่อ้งศกึษาพระคมัภีร ์พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกแผนการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวั
ของเขากับโควรมั

• อธิบายวา่ในช่วงการประชุมโควรมัสอง
สามสัปดาห์ถัดไป ท่านจะเชือ้เชิญสมาชิก

โควรมัให้แบ่ง¸นพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่พวก
เขาอ่านในระหวา่งสัปดาห์และอธิบายวา่
เหตใุดข้อน้ันจึงมีความหมายตอ่พวกเขา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาคาํตอบสําหรบัคาํถาม
ของพวกเขา ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายใช้พระคมัภีรห์า
คาํตอบสําหรบัคาํถามของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

124

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “พระคมัภรี,์” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา  (2004), 
หน้า 176–181

ความสาํคัญของการศกึษาพระคัมภีรทุ์กวนั

จุดประสงคห์ลักของพระคมัภีรค์อืเป็นพยานถึงพระครสิต ์
โดยช่วยให้เรามาสู่พระองคแ์ละไดร้บัชีวตินิรนัดร ์(ด ูยอหน์ 
 5:39; 20:31; 1 นีไฟ 6:4;  โมไซยาห์ 13:33–35)  ศาสดา
พยากรณ์มอรมอนเป็นพยานวา่

“ผู้ ใดก็ตามที่ปรารถนาก็อาจยึดมั่นในพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า, ซ่ึงมีชีวติและทรงพลัง, ซ่ึงจะแยกกลโกงและบ่วง
และกลอุบายของมารทัง้หมดออกจากกัน, และนําคนของ
พระครสิต์ ไปในทางคบัแคบและแคบข้ามห้วงอันเป็นนิจ
แห่งความเศรา้หมองซ่ึงเตรยีมไว้ ให้กลืนคนช่ัวรา้ย—

“และวางจิตวญิญาณของพวกเขา, แทจ้รงิแลว้, จติวญิญาณ 
อันเป็นอมตะของพวกเขา, ไวท้างพระหัตถ์ขวาของพระผู้
เป็นเจ้าในอาณาจักรแห่งสวรรค,์ เพื่อจะน่ังลงกับอับราฮัม, 
และอิสอัค, และกับยาโคบ, และกับบรรพบุรษุผู้บรสุิทธิ์ทัง้
หลายของเรา, และไม่ออกไปอีกเลย” (ฮีลามัน 3:29–30)

ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายแนะนําให้เราศึกษาพระคมัภีร์
ทุกวนั ทัง้เป็นส่วนตวัและกับครอบครวั  พวกท่านกระตุน้
เรา ดงัที่นีไฟกระตุน้พี่น้องของท่านให้เปรยีบพระคมัภีร์
กับตวัเรา โดยหาวธิีประยุกต์ ใช้เรือ่งราวศักดิสิ์ทธิ์ ในสมัย
ก่อนกับชีวติ§จจุบันของเรา (ด ู1 นีไฟ 19:23–24)  พวก

ท่านชักชวนให้เรา “คน้ดใูนพระคมัภีร”์ (ยอห์น 5:39) และ 
“ดืม่ดํา่พระวจนะของพระครสิต”์ (2 นีไฟ 32:3)

ท่านจะไดป้ระโยชน์มากมายจากการทําตามคาํแนะนําข้าง
ตน้  การศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างมีความหมายทุกวนัจะช่วย
ให้ท่านไวตอ่สุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ สรา้ง
ศรทัธาของท่าน เสรมิกําลังท่านตา้นทานการล่อลวง และ
ช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกั
ของพระองค์

จงปรบัปรงุแผนการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั แบ่งเวลา 
ในช่วงใดช่วงหน่ึงของแตล่ะวนัไวศึ้กษาพระคมัภรี ์ระหวา่ง 
น้ันให้ตัง้ใจอ่านโดยเอาใจใส่การกระตุน้เตอืนของพระวญิ- 
ญาณ ทูลขอพระบิดาบนสวรรคช่์วยให้ท่านรูว้า่พระองค์
ประสงค์ ให้ท่านเรยีนรูแ้ละทําอะไร

อ่านพระคมัภีรต์อ่เน่ืองไปตลอดชีวติท่าน โดยเฉพาะพระ-
คัมภีร์มอรมอน ท่านจะค้นพบขุมทรัพย์ของพระคัมภีร์
ครัง้แล้วครัง้เล่า โดยจะพบความหมายและการประยุกต์ ใช้
ใหม่ๆ ขณะศึกษาพระคมัภีร์ ในชีวติแตล่ะช่วง

ถ้าท่านแตง่งานแล้ว ให้กันเวลาอ่านพระคมัภีรเ์ป็นครอบ-
ครวัทุกวนั อาจทําไดย้ากแตจ่ะส่งผลดช่ัีวนิรนัดร ์ ภายใต ้
การนําทางของพระวญิญาณ จงวางแผนการอา่นพระคมัภรี ์
เพ่ือจะสนองความตอ้งการของครอบครวั  อย่ากลัวการอ่าน
พระคมัภีร์ ให้เด็กเล็ก«ง  ภาษาของบันทึกศักดิสิ์ทธิ์เหล่า
น้ันมีพลังดลใจแม้กับเด็กเล็กๆ
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งÃงและ 
ทําตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
เราสนับสนุนสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย คาํสอนของพวกท่านสะท้อนพระประสงคข์องพระเจ้า 
พวกท่านให้คาํสอน คาํเตอืน และคาํแนะนําจากพระเจ้าสําหรบัยุคของเรา เราไดร้บัพร
ดว้ยความปลอดภัย สันตสุิข และความเข้มแข็งทางวญิญาณเมื่อเราÃงและทําตามคาํ
แนะนําของพวกท่าน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บั
การกระตุน้เตอืนให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

อาโมส 3:7; คพ. 1:4, 37–38; โมเสส 
6:26–38 (พระเจ้าตรสักับเราผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระองค)์

คพ. 21:1, 4–7 (พระเจ้าทรงสัญญาพร
มากมายกับผู้ทําตามศาสดาพยากรณ์)

โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ “ยืนเคยีงข้าง
ผู้นําศาสนจักร,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
46–49

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เลือกให้แสดง
ประจักษ์พยานถึงนามของเรา,”เลียโฮนา, 
พ.ย. 2015, 128–131

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “อยู่ ในเรอืและจับ
ให้แน่น!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 89- 92

แครอล เอฟ. แมคคองกี, “จงดาํเนินชีวติ
ตามถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 77–79

วดิทีัศน์: “ยามบนหอคอย”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
ให้คาํแนะนําอะไรที่ท่านได้
ประยุกต์ ใช้ ในชีวติท่าน ท่าน
ไดร้บัพรอย่างไรเพราะทําตาม
คาํแนะนําน้ัน

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชน
ชายในโควรมัของท่านจะ
มีประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 
ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็น
ไดอ้ย่างไรวา่การมีศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวตินําทางพวก
เขาในทุกวนัน้ีนับเป็นสิทธิ
พิเศษอย่างยิ่ง
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เลือกคาํสําคญัหน่ึงคาํจากบทเรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้ว และเชิญสมาชิกโควรมัคน
หน่ึงวาดรปูคาํน้ันขณะที่สมาชิกคนอื่น
ทายคาํ ขอให้ โควรมัอธิบายวา่เหตใุดคาํ
ดงักล่าวจึงสําคญัในบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้ว

• ให้ด ูรปูฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง (เช่นรปูใน  

เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่) แสดง
ประจักษ์พยานของท่านวา่ชายทัง้หมดน้ี
เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู ้
เปิดเผย เยาวชนชายจําข่าวสารใดไดบ้้าง 
จากการÃงสมาชิกท่านหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุดหรอืโควรมัอัครสาวก 
สิบสอง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจความสําคญัของการทําตาม
ศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
โควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• มอบหมายข้อพระคมัภีรท์ี่แนะนําใน
โครงรา่งน้ีให้เยาวชนชายคนละหน่ึงข้อ
และขอให้เขาหาเหตผุลที่เราตอ้งมีศาสดา
พยากรณ์และพรที่มาจากการทําตาม
ศาสดาพยากรณ์ เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง
¸นความคดิ

• อ่านคาํพูดส่วนหน่ึงของเอ็ลเดอรบ์ัล-
ลารด์ที่ท่านเปรยีบเทียบศาสดาพยากรณ์
ที่มีชีวติกับมัคคเุทศก์ล่องแพแม่น้ําและ
เขียนดา้นตา่งๆ ที่มัคคเุทศก์ล่องแพ
แม่น้ําคล้ายกับศาสดาพยากรณ์ เชือ้เชิญ
สมาชิกโควรมัให้นึกถึงและแบ่ง¸นเรือ่ง
เปรยีบเทียบเรือ่งอื่นที่พวกเขาจะใช้สอน
คนอื่นๆ วา่เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งทําตาม
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

• แบ่ง¸นข้อความตอ่ไปน้ีจากคาํพูดของ
ซิสเตอรแ์ครอล เอฟ.

• แมคคองกีเรือ่ง “จงดาํเนินชีวติตาม
ถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์” กับชัน้เรยีน: 
“ตามมาตรฐานของโลกน้ี การทําตาม
ศาสดาพยากรณ์อาจไม่เป็นที่นิยม ผิด
หลักการเมือง หรอืไม่เป็นที่ยอมรบัของ
สังคม  แตก่ารทําตามศาสดาพยากรณ์ถูก
ตอ้งเสมอ” (  เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 78) 
ผู้คนให้เหตผุลอะไรบ้างสําหรบัการไม่ทํา
ตามศาสดาพยากรณ์ เชือ้เชิญให้สมาชิก
โควรมัคน้ควา้คาํพูดที่เหลือของซิสเต
อรแ์มคคองกีเพื่อหาส่ิงที่พวกเขาจะพูด
กับคนที่พยายามห้ามพวกเขาไม่ ให้ทํา
ตามศาสดาพยากรณ์ ขอให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่พบ

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้สมมตวิา่
เพื่อนตา่งศาสนาถามพวกเขาวา่ “ทําไม
คณุมีศาสดาพยากรณ์” “ศาสดาพยากรณ์

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เราควรศึกษาพระคมัภีร ์คาํ
สอนของศาสดายุคสุดท้าย 
และเน้ือหาบทเรยีนอย่าง
ละเอียดเพื่อให้แน่ใจวา่เรา
เข้าใจหลักคาํสอนอย่างถูก
ตอ้งก่อนสอน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 52)
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ของคณุมีลักษณะอย่างไร” หรอื “ศาสดา
พยากรณ์กล่าวอะไรกับคณุ” เยาวชนชาย
จะตอบวา่อย่างไร

• ฉายวดีทิศัน์เรือ่ง “ยามบนหอสูง” หรอื
อา่นดว้ยกนัจากบางส่วนของคาํปราศรยั
ของเอ็ลเดอรเ์บดนารเ์รือ่ง “เลือกให้แสดง
ประจกัษ์พยานถงึนามของเรา” หรอืคาํ
ปราศรยัของเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด ์

เรือ่ง “ยืนเคยีงข้างผู้นําศาสนจักร” เขือ้
เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับความสําคญัของการทําตาม
ศาสดาพยากรณ์ ทบทวนช่ือคาํปราศรยั
ของประธานโธมัส เอส. มอนสันจาก คาํ
ปราศรยัในการประชุมใหญ่สามัญครัง้
ล่าสุด และสนทนากันวา่ทุกวนัน้ีศาสดา
พยากรณ์กําลังเตอืนเราในเรือ่งอะไรบ้าง

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดจึง
สําคญัทีต่อ้ง±งและทําตามศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอน
น้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกเล่าความรูสึ้กของพวกเขาเกี่ยวกับ
โอกาสที่ ไดรู้เ้กี่ยวกับและทําตามศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ

• ขอให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขาทําตามศาสดา
พยากรณ์ และน่ันมีอิทธิพลตอ่ชีวติพวก
เขาอย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คาํถามคนที่พระองคท์รงสอน
และทรงเปิดโอกาสให้พวก
เขาถามคาํถามของตน ท่าน
จะถามคาํถามอะไรไดบ้้าง
ที่จะช่วยให้เยาวชนชายคดิ
และรูสึ้กอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ท่าน
จะแสดงให้เห็นไดอ้ย่างไรวา่
ท่านสนใจคาํตอบของพวก
เขา

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์
กัน

วางแผนสหกิจกรรม ที่จะช่วย
ให้เยาวชนชายประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เอ็ม รสัเซลล์ บัลลารด์ “อยู่ ในเรอื
และจับให้แน่น!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 89

เมื่อไม่นานมาน้ีเพื่อนข้าพเจ้าพาบุตรชายล่องเรอืไปตาม
แม่น้ําโคโลราโดผ่านแคทาแรคท์แคนยอนทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องยูทาห์ หุบผาชันแห่งน้ีมีช่ือเสียงเรือ่งสายน้ํา
เช่ียวกรากใสบรสุิทธิ์ยาว 14 ไมล์ (23 กิโลเมตร) ที่จะเป็น
อันตรายอย่างยิ่งได้

ในการเตรยีมผจญภัยครัง้น้ี พวกเขาตรวจสอบเวบ็ไซต์
ของหน่วยบรกิารอุทยานแห่งชาตอิย่างละเอียด ในน้ันมี
ข้อมูลสําคญัเกี่ยวกับการเตรยีมความพรอ้มและอันตราย
ทั่วไปที่แฝงอยู่

เมื่อเริม่ออกเดนิทาง มัคคเุทศก์ทางน้ําที่มีประสบการณ์
คนหน่ึงทบทวนคาํแนะนําสําคญัดา้นความปลอดภัย โดย
เน้นกฎสามข้อที่จะทําให้การเดนิทางผ่านสายน้ําเช่ียว
กรากปลอดภัย “กฎข้อที่หน่ึง: อยู่ ในเรอื! กฎข้อสอง: สวม
เสือ้ชูชีพตลอดเวลา! กฎข้อสาม: ใช้สองมือจับให้แน่น

เสมอ!” จากน้ันเขาพูดอีกครัง้โดยเน้นยํา้มากกวา่เดมิวา่ 
“ถึงอย่างไรก็ ให้จํากฎข้อหน่ึงไวน้ะครบั อยู่ ในเรอื!”

การผจญภัยครัง้น้ีเตอืนข้าพเจ้าให้นึกถึงการเดนิทางใน
มรรตยัของเรา พวกเราส่วนใหญ่ประสบหลายช่วงชีวติที่
เราเห็นคณุคา่สายน้ําอันสงบน่ิงของชีวติ หลายครัง้เรา
เผชิญสายน้ําเช่ียวกรากใสบรสุิทธิ์ที่เทียบไดก้ับลําน้ํายาว 
14 ไมล์ผ่านแคทาแรคท์แคนยอน—ความท้าทายที่อาจ
รวมถึง¸ญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความตายของ
คนรกั ความÚนและความหวงัที่สูญสลาย และ—บางคน
—ประสบวกิฤตแห่งศรทัธาเมื่อเผชิญ¸ญหาชีวติ คาํถาม 
และข้อสงสัย

พระเจ้าในพระกรณุาธิคณุทรงเตรยีมความช่วยเหลือ รวม
ทัง้เรอื อุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นเสือ้ชูชีพ และมัคคเุทศก์ทาง
น้ําที่มีประสบการณ์ผู้ ให้การนําทางและคาํแนะนําดา้น
ความปลอดภัยเพื่อช่วยให้การล่องเรอืตามสายน้ําแห่งชีวติ
ไปถึงจุดหมายสุดท้ายของเรา
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะรบัการเปิดเผยส่วนตวัได้
อย่างไร
เราแตล่ะคนมีสิทธิ์รบัการเปิดเผยส่วนตวัเพื่อนําทางชีวติเราเอง เพื่อให้ ไดร้บัการเปิด
เผยส่วนตวัเราตอ้ง

เตรยีมโดยดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร ศึกษาและไตรต่รองพระคมัภีร ์หากเราแสวงหา
และขอ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยพระประสงคต์อ่เราผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการ 

สวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:9–12; ฮีลามัน 5:30; 
คพ. 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (วธิีที่
พระวญิญาณตรสักับเรา)

ยอห์น 14:26–27 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถช่วยให้เราจําส่ิงตา่งๆ ไดแ้ละ
รูสึ้กสงบ)

อีเธอร ์2–3; คพ. 9:7–9 (การเปิดเผยส่วน
ตวัตอ้งควบคูก่ับการคดิและการศึกษา
ของเราเอง)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การเปิดเผยตอ่เน่ือง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 70- 73

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “วธิี ไดร้บัการเปิดเผย
และการดลใจในชีวติส่วนตวัของท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 45–47

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่งการเปิด
เผย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 109–113

“เรยีนรูท้ี่จะตระหนักในการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณ,” ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา (1999), 96 - 97

“การเปิดเผย,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
46–51

วดีทิัศน์: “แบบฉบับของความสวา่ง: 
วญิญาณแห่งการเปิดเผย,”“Ãงสุรเสียง
ของพระองค”์

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านรูอ้ย่างไรเมื่อท่านไดร้บั
การเปิดเผยส่วนตวั การเรยีน
รูท้ี่จะจําไดว้า่เป็นการเปิดเผย
ส่วนตวัเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชนชาย
ตอ้งเข้าใจวธิีรบัการเปิดเผย
ส่วนตวั การเปิดเผยส่วนตวั
จะช่วยให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของพวกเขาให้เกิด
สัม-  

ฤทธิผลไดอ้ย่างไร ท่านจะ
ช่วยพวกเขาอย่างไรให้เรยีนรู้
ที่จะจําไดว้า่เป็นการเปิดเผย
ส่วนตวั



124

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• บทเรยีนของสัปดาหท์ีแ่ลว้ส่งผลอย่างไร
ตอ่ชีวติของเยาวชนชาย พวกเขาทําอะไร
ตา่งจากเดมิเน่ืองดว้ยส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้
พรใดมาจากการกระทําของพวกเขา

• เขียนบนกระดานวา่ “ฉันรูว้า่ฉัน
กําลังไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวัเมื่อ 
___________” ถามเยาวชนชายวา่พวก
เขาจะเตมิประโยคน้ีวา่อย่างไร เชือ้เชิญ
พวกเขาให้ ไตรต่รองข้อความน้ีตลอดช่วง
บทเรยีนและมองหาคาํตอบเพิ่มเตมิ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวธิีรบัการเปิดเผยส่วนตวั 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• อ่านสามย่อหน้าแรกดว้ยกันจากคาํ
พูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง 
“การเปิดเผยตอ่เน่ือง” ขอให้เยาวชนชาย
เขียนสถานการณ์บางอย่างที่พวกเขาหรอื
คนรูจ้ักจะตอ้งมีการเปิดเผยส่วนตวั เชือ้
เชิญเยาวชนชายให้อ่านหรอืดคูาํพูดบาง
ตอนของประธานอายรงิก์และแบ่ง¸นส่ิง
ที่เรยีนรู ้เชือ้เชิญพวกเขาให้ ไตรต่รองวา่
พวกเขาจะทําอะไรเพื่อแสวงหาการเปิด
เผยส่วนตวั

• เขยีนพระคมัภีรอ์า้งองิทีแ่นะนําในโครง
รา่งน้ีไวบ้นกระดาน มอบหมายให้เยาวชน
ชายคนละหน่ึงข้อ และขอให้เขาระบุส่ิง
ที่ข้อน้ันสอนเกี่ยวกับวธิีที่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเรา ให้เยาวชนชาย
เขียนส่ิงที่พวกเขาพบไวบ้นกระดาน
ตดิกับพระคมัภีรอ์้างอิงข้อน้ัน เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้แบ่ง¸นประสบการณ์ที่
เคยมีซ่ึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับพวก
เขาดว้ยวธิี ใดวธิีหน่ึงเหล่าน้ี พวกเขาเคย
แสวงหาหรอืไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั
เพื่อนําทางพวกเขาในการทําหน้าที่ฐานะ

ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผลหรอืไม่ ท่านอาจ
จะแบ่ง¸นประสบการณ์ที่เคยมีเช่นกัน

• ทําสําเนาของแผนภูมิ หน้า 96- 97 ของ 
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้เยาวชนชาย
แตล่ะคน เชือ้เชิญเยาวชนชายให้ทบทวน
แผนภูมิและรายละเอียดในน้ันวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเราอย่างไร 
ขอให้พวกเขาเขียนเกี่ยวกับเวลาที่พวก
เขาเคยประสบความรูสึ้ก ความคดิ หรอื
ความประทับใจอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่
อธิบายไว้ ในแผนภูมิ เชิญเยาวชนชายสอง
สามคนแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเขียนกับคน
ที่เหลือในโควรมั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านหัวข้อเรือ่ง 
“บบแผนของการเปิดเผย” จากคาํพูดของ
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “วญิญาณ
แห่งการเปิดเผย” หรอืดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“บบฉบับของความสวา่ง: วญิญาณแห่ง
การเปิดเผย” ขอให้พวกเขาระบุวลีหรอื
ประโยคที่อธิบายวธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงส่ือสารกับเรา เหตใุดจึงสําคญัที่ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะตอ้งเข้าใจวา่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“บางทีการล่อลวงที่ ใหญ่หลวง
ที่สุดสําหรบัครคูอืการใช้เรือ่ง
น่าตืน่เตน้เพื่อคงความสนใจ
ของชัน้เรยีนเอาไว ้เรือ่งเช่น
วา่น้ีมีเป็นจํานวนมาก ที่มา
ของเรือ่งก็ ไม่น่าเช่ือถือ และ
ยังคงวนเวยีนอยู่อย่างตอ่
เน่ืองทั่วศาสนจักร ... ส่ิงเหล่า
น้ีไม่ ใช่เครือ่งมือการสอน 
ความมั่นคงและประจักษ์
พยานไม่ไดส้รา้งขึน้มาจาก
เรือ่งน่าตืน่เตน้” ( โจเซฟ 
เอฟ. แมคคองกี, ใน ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 53)
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พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารอย่างไร 
พระองคจ์ะทรงช่วยเรือ่งการตดัสินใจ
สําคญัๆ ที่เราตอ้งทําไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้เขียนการตดัสินใจสําคญัๆ 
บางอย่างที่พวกเขาจะตอ้งทําในอีกไม่กี่
ปีข้างหน้า ขออนุญาตอธิการเชิญผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตตวัอย่างจากวอรด์มาแบ่ง¸น
วา่พวกเขาแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั
เพื่อทําการตดัสินใจคล้ายกันอย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “Ãงสุรเสียงของ
พระองค”์ และขอให้เยาวชนชายมองหา

ส่ิงที่เยาวชนในวดีทิัศน์เตรยีมตวัรบัการ
เปิดเผยส่วนตวั เราจะเตรยีมตวัดา้นใด
ไดอ้ีกบ้าง (ด ู3 นีไฟ 17:2–3; คพ. 9:7–8) 
กระตุน้สมาชิกโควรมัให้ยอมรบัการ
ท้าทายที่เยาวชนในวดีทิัศน์ยอมรบั และ
เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง¸นประสบการณ์
ในการประชุมโควรมัในภายหน้า

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้เลือกทํา
กิจกรรมการศึกษาหน่ึงอย่างใน ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา หน้า 100–102 กับคู ่ใน
กลุ่มเล็ก หรอืเป็นส่วนตวั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีรบัการเปิดเผยส่วน
ตวัหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประสบการณ์ที่ท่านไดแ้สวงหา
และไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้มองหาวธิี
ปรบัปรงุการรบัใช้ฐานะปุโรหิตของพวก
เขาโดยแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญคนที่ตดิตามพระองค์ ให้
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธาและดาํเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน พระองคท์รงมุ่งช่วย
ให้ผู้ตดิตามพระองคด์าํเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุดว้ย
สุดใจของพวกเขาโดยทรงจัด
เตรยีมประสบการณ์การเรยีน
รูท้ี่เปียมดว้ยพลังให้พวกเขา 
ท่านจะสอนเยาวชนชายให้
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธาและดาํเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พวกเขา
เรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์
กัน

วางแผนสหกิจกรรม ที่จะช่วย
ให้เยาวชนชายประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทน้ี
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่ง
การเปิดเผย,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 
109–113

การเปิดเผยไดม้าในหลากหลายวธิี ตวัอย่างเช่น ความ�น 
นิมิต การสนทนากับผู้ส่งสารจากสวรรค์ และการดลใจ  
การเปิดเผยบางอย่างไดร้บัอย่างหนักแน่นโดยทันที  บาง
อย่างคอ่ยๆ รบัรูท้ีละน้อยอย่างแยบยล  ประสบการณ์ทัง้
สองอย่างเกี่ยวกับแสงซ่ึงข้าพเจ้าอธิบายไปแล้วช่วยให้เรา
เข้าใจมากขึน้เกี่ยวกับแบบแผนพืน้ฐานของการเปิดเผย
ทัง้สองวธิี

การเปิดไฟในห้องมืดเปรยีบเสมือนการรบัข่าวสารจากพระ
ผู้เป็นเจ้าอย่างรวดเรว็ ครบถ้วนทัง้หมดในคราวเดยีว  พวก
เราจํานวนมากเคยประสบแบบแผนของการเปิดเผยเช่น
น้ีเมื่อเราไดร้บัคาํตอบจากการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจหรอืได้
รบัการนําทางหรอืการปกป้องที่จําเป็นตามพระประสงค์
และกําหนดเวลาของพระผู้เป็นเจ้า  คาํอธิบายถึงการแสดง 
ให้ประจักษ์อย่างหนักแน่นโดยทันทีเช่นน้ันมีอยู่ ในพระ-
คมัภีร ์บรรยายไว้ ในประวตัศิาสนจักร และแสดงให้เห็นใน
ชีวติเราเอง  ส่ิงอัศจรรย์เหล่าน้ีเกิดขึน้อย่างแท้จรงิ  อย่างไร
ก็ตาม แบบแผนของการเปิดเผยดงักล่าวมีแนวโน้มวา่จะ
เกิดขึน้ไดย้ากกวา่ธรรมดาทั่วไป

แสงที่เพิ่มขึน้ทีละน้อยซ่ึงฉายออกมาจากดวงอาทิตย์ที่
กําลังขึน้เปรียบเสมือนการได้รับข่าวสารจากพระผู้เป็น
เจ้า “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์” 
(2 นีไฟ 28:30)  ส่วนใหญ่แล้วการเปิดเผยเพิ่มเตมิมาทีละ
น้อยตามเวลาและประทานให้ตามความปรารถนา ความมี
คา่ควร และการเตรยีมพรอ้มของเรา  การส่ือสารจากพระ-

บิดาบนสวรรคเ์ช่นน้ันคอ่ยๆ “กลั่นลงมาบน [จิตวญิญาณ
เรา] ดงัน้ําคา้งจากฟ้าสวรรค”์ (คพ. 121:45) อย่างนุ่มนวล  
แบบแผนของการเปิดเผยเช่นน้ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึน้
ได้ทั่วไป เห็นได้จากประสบการณ์ของนีไฟเมื่อท่านลอง
พยายามทําหลายวธิีก่อนจะเอาแผ่นจารกึทองเหลืองมาจาก
เลบันไดสํ้าเรจ็ (ด ู1 นีไฟ 3–4)  ในที่สุด พระวญิญาณนํา
ท่านไปยังเยรซูาเล็ม “ โดยหารูล้่วงหน้าไม่ถึงส่ิงที่ [ท่าน ] 
ควรทํา” (1 นีไฟ 4:6)  ท่านไม่ไดเ้รยีนรูว้ธิีตอ่เรอืดว้ยฝีมือ
วจิิตพิสดารในคราวเดยีว แตพ่ระเจ้าทรงแสดงให้นีไฟเห็น 
“เป็นครัง้คราววา่ [ท่าน] ควรทํางานไม้เพื่อตอ่เรอืดว้ยวธิี
ใด” (1 นีไฟ 18:1)

ทัง้ประวตัศิาสนจักรและชีวติส่วนตวัของเราล้วนแล้วแต่
เต็มไปดว้ยตวัอย่างแบบแผนของพระเจ้าในการรบัการเปิด
เผย “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์”  
ตัวอย่างเช่น ความจริงพืน้ฐานของพระกิตติคุณที่ ได้รับ
การฟ้ืนฟูมิได้ประทานให้แก่ โจเซฟ สมิธทัง้หมดในคราว
เดยีวที่ป่าศักดิสิ์ทธิ์  สมบัตอิันประมาณคา่มิไดเ้หล่าน้ีได้
รบัการเปิดเผยตามแตส่ภาวการณ์เรยีกรอ้งและตามเวลาที่
เหมาะสม . . .

เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรมีแนวโน้มที่จะเน้นเรือ่งการ
แสดงให้ประจักษ์ทางวญิญาณอันอัศจรรย์และน่าตืน่เตน้
ประทับใจจนเราอาจไม่เห็นคณุคา่และแม้แตม่องข้ามแบบ 
แผนดัง้เดมิที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงใช้ทํางานของพระ- 
องค์ ให้สําเรจ็  “ความเรยีบง่ายของทาง” (1 นีไฟ 17:41) ใน
การไดร้บัความรูสึ้กทางวญิญาณเพิ่มขึน้ทีละน้อย ซ่ึงเมื่อ
เวลาผ่านไปผลทัง้หมดก่อเกิดเป็นคาํตอบที่ปรารถนาหรอื
การนําทางที่จําเป็น ซ่ึงอาจทําให้เรามอง “ข้ามเป้าหมาย” 
ไปได ้(เจคอบ 4:14)
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะทําให้การสวดอ้อนวอนมีความ
หมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและทรงตอ้งการให้เราส่ือสารกับพระองคผ์่านการสวด
อ้อนวอน เมื่อเราสวดอ้อนวอนเราควรบอกพระบิดาบนสวรรคว์า่เรารูสึ้กอย่างไรในใจเรา 
เราไม่ควรกล่าวซํา้คาํหรอืวลีที่ ไรค้วามหมาย โดยผ่านการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจและจาก
ใจเราจะรูสึ้กใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคข์องเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านอยากให้
เยาวชนชายคน้พบอะไรเกีย่วกับการสวดอ้อนวอน

ลูกา 22:41–42; ฮีลามัน 10:5; คพ. 46:30–
31 (เราควรแสวงหาพระประสงคข์องพระ
ผู้เป็นเจ้าเมื่อเราสวดอ้อนวอน)

3 นีไฟ 14:7; D&C 9:7–8 (การสวด
อ้อนวอนควรควบคูก่ับการพยายามอย่าง
ซ่ือสัตย์)

3 นีไฟ 17–19 (พระเยซูครสิตท์รงสวด
อ้อนวอนกับชาวนีไฟและทรงสอนเรือ่ง
การสวดอ้อนวอน)

โมโรไน 10:3–5 (สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา 
ใจจรงิ และเจตนาแท้จรงิ)

คูม่ือพระคมัภีร,์ “สวดอ้อนวอน (การ), 
สวดอ้อนวอน (คาํ), ” 178–179

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ฐานะปุโรหิตและการ
สวดอ้อนวอนส่วนตวั,”   เลียโฮนา, พ.ค. 
2015, 84–87

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ทูลขอดว้ยศรทัธา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 114–117

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “สวดอ้อนวอนเสมอ,” 
เลียโฮนา,พ.ย. 2008, 51–55

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 38

“การสวดอ้อนวอน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 71–77

วดีทิัศน์: “ Daily Bread: Experience”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยมีประสบการณ์ที่มี
ความหมายอะไรบ้างกับการ
สวดอ้อนวอน ประสบการณ์
เหล่าน้ีสอนอะไรท่านเกี่ยว
กับการส่ือสารกับพระบิดาบน
สวรรค ์ฉันไดท้ําอะไรบ้างเพื่อ
ทําให้การสวดอ้อนวอนมีความ
หมายมากขึน้

ท่านเคยไดย้ินเยาวชนชาย
ในโควรมัสวดอ้อนวอนเมื่อ
ใด ท่านจะช่วยพวกเขาทําให้
การสวดอ้อนวอนมีความ
หมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร การ
เข้าใจวธิีส่ือสารกับพระบิดา
บนสวรรคส์ามารถช่วยพวก
เขาเวลาน้ีและในอนาคตได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายวาดรปูแทนส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว 
และขอให้พวกเขาแบ่ง¸นรปูภาพ พวก
เขาไดท้ําอะไรเพื่อประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู ้
พวกเขามีคาํถามหรอืข้อคดิเพิ่มเตมิหรอื
ไม่เกี่ยวกับส่ิงที่เรยีนรู้

• ขอให้เยาวชนชายเขียนวธิีตา่งๆ ที่เรา
ส่ือสารกับผู้อื่น วธิีส่ือสารเหล่าน้ีคล้ายกับ
การสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์
อย่างไร แตกตา่งอย่างไร เยาวชนชายมี
คาํถามอะไรบ้างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวธิีทําให้การสวดอ้อนวอน
ของพวกเขามีความหมายมากขึน้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เลือกเรือ่งราวและคาํพูดอ้างอิงสัน้ๆ 
จากคาํพูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์  
“ฐานะปุโรหิตและการสวดอ้อนวอน
ส่วนตวั” ที่ท่านรูสึ้กวา่สําคญัตอ่เยาวชน
ชายในโควรมั เขียนเรือ่งราวหรอืคาํพูด
อ้างอิงเหล่าน้ีบนแผ่นกระดาษ เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้เลือกกระดาษแผนหน่ึง 
อ่านให้ โควรมัÃง และนําการสนทนาวา่
ส่ิงน้ีสอนเกี่ยวกับอะไร การสวดอ้อนวอน
จะช่วยพวกเขาในการรบัใช้ฐานะปุโรหิต
ไดอ้ย่างไร ท่านอาจแบ่ง¸นประสบการณ์
เมื่อการรบัใช้ฐานะปุโรหิตของท่านไดร้บั
พรจากการสวดอ้อนวอน หรอืเชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้แบ่ง¸นประสบการณ์เช่น
เดยีวกัน 

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาตวัอย่าง
การสวดอ้อนวอนในพระคมัภีรท์ี่พวกเขา
พบวา่สรา้งแรงบันดาลใจ (หากจําเป็น 
แนะนําให้พวกเขาอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่
ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี) หรอืฉายวดีทิัศน์
เรือ่ง“ Daily Bread: Experience” ขอให้
พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบและส่ิงที่พวก

เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการสวดอ้อนวอนจาก
ตวัอย่าง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านพระคมัภีร์
ข้อหน่ึงเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน (เช่น
ข้อที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขอให้พวก
เขาจดหลักธรรมเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน
ที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากพระคมัภีรข์้อน้ัน
และตวัอย่างของหลักธรรมน้ันจากชีวติ
พวกเขาหรอืชีวติผู้อื่น เชือ้เชิญพวกเขา
ให้แบ่ง¸นส่ิงที่เขียนกับสมาชิกอีกคน
หน่ึงในโควรมั เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไรจาก
กันที่สามารถช่วยพวกเขาทําให้การสวด
อ้อนวอนมีความหมายมากขึน้

• จัดเตรยีมคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารท์ี่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีให้สมา
ชิกโควรมัคนละหน่ึงหัวข้อ เชือ้เชิญพวก
เขาให้ขีดเส้นใตค้าํแนะนําเชิงปฏิบัตทิี่
เอ็ลเดอรเ์บดนาร์ ให้ ไวเ้พื่อช่วยเราทําให้
การสวดอ้อนวอนมีความหมายมากขึน้ ขอ
ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พบ จากน้ัน
เชือ้เชิญพวกเขาให้สมมตวิา่กําลังสอนคน
หน่ึงให้สวดอ้อนวอน พวกเขาจะสอนอะไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หลังจากคนหน่ึงตอบคาํถาม
หรอืบอกกล่าวความเข้าใจ ให้
เชิญคนอื่นแสดงความคดิ
เห็นเพิ่มเตมิหรอืแสดงความ
คดิเห็นที่ตา่งออกไป เมื่อคน
ใดคนหน่ึงถามคาํถาม ให้ส่ง
ตอ่คาํถามไปยังอีกคนหน่ึง 
แทนที่จะตอบเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านจะถามวา่ ‘มี ใครจะ
ตอบคาํถามน้ีบ้าง?’” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 67)
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และจะสอนอย่างไร พิจารณาการแสดง
บทบาทสมมตขิองสถานการณ์การสอนที่
อาจเกิดขึน้

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนศึกษาหลัก
ธรรมประการหน่ึงของการสวดอ้อนวอน
ดงักล่าวไว้ ในแน่วแน่ตอ่ศรทัธา,หน้า 
71–77 หรอืในข้อมูลเรือ่งการสวดอ้อนวอน
ใน คูม่ือพระคมัภีร ์เชือ้เชิญพวกเขาให้

สอนส่ิงที่เรยีนรูแ้ก่ โควรมั กระตุน้เยาวชน
ชายให้ยกตวัอย่างของตนเองเมื่อสอน

• ให้ โควรมัทํากิจกรรมการเรยีนรูข้้อ
หน่ึงในหน้า หน้า 38 ของหนังสือ หน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ให้เวลาเยาวชนชายใน
การประชุมโควรมัเขียนหรอืแก้ ไขแผน
ของพวกเขาเพื่อสรา้งนิสัยของการสวด
อ้อนวอนเป็นประจํา (ด ูหน้า 15, 39, 
หรอื 63)

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่จะทําให้การ
สวดอ้อนวอนมีความหมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากกับกับหลักคาํสอนน้ีคุม้คา่
หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นแผนของเขาเพื่อสรา้งนิสัยของ
การสวดอ้อนวอนเป็นประจํา

• แบ่ง¸นประสบการณ์ส่วนตวัที่สอน
พวกเขาเรือ่งพลังของการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัและ
ทรงสวดอ้อนวอนให้คนที่
พระองคท์รงสอน เมื่อเราได้
รูจ้ักและรกัคนที่เราสอน เรา
สวดอ้อนวอนให้พวกเขาโดย
ระบุช่ือและสําหรบัการท้าทาย
และโอกาสบางอย่างที่พวก
เขาอาจพบเจอ
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “สวดอ้อนวอน
เสมอ” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2008, หน้า 51–55

กล่าวอย่างเรยีบง่ายคอื การสวดอ้อนวอนเป็นการส่ือสาร
กับพระบิดาบนสวรรคจ์ากบุตรธิดาของพระองคบ์นแผ่น
ดินโลก  “ทันทีที่เราเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์อันแท้จริง
ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้า (กล่าวคือ พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาบนสวรรคข์องเรา และเราคอืลูกของพระองค)์ 
จากน้ันการสวดอ้อนวอนกลายเป็นธรรมชาติวิสัยและ
เป็นสัญชาตญาณของเราในทันที” (Bible Dictionary, 
“Prayer,” 752)  เราไดร้บับัญชาให้สวดอ้อนวอนพระบิดา
เสมอในนามของพระบุตร (ด ู3 นีไฟ 18:19–20)  เราได้
รบัสัญญาวา่ถ้าเราสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจสําหรบัส่ิงที่ถูก
ตอ้งดงีามซ่ึงตรงกับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า เราจะ
ไดร้บัพร ความคุม้ครอง และการนําทาง (ด ู3 นีไฟ 18:20; 
คพ. 19:38) . . .

เราอาจมีหลายอย่างในบุคลิกลักษณะ พฤตกิรรม หรอืเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับการเติบโตทางวิญญาณของเราซ่ึงเราต้องการ
ปรกึษากับพระบิดาบนสวรรค์ ในการสวดอ้อนวอนตอนเช้า  
หลังจากกล่าวของพระทัยสําหรบัพรที่ ไดร้บั เราวงิวอนขอ
ความเข้าใจ แนวทาง และความช่วยเหลือเพื่อทําส่ิงที่เรา
ไม่สามารถทําไดด้ว้ยกําลังของเราเอง  ตวัอย่างเช่น เมื่อเรา
สวดอ้อนวอนเราอาจ

ครุน่คดิถึงเหตกุารณ์เหล่าน้ันเมื่อเราใช้วาจารนุแรงหรอื
ไม่สุภาพตอ่คนที่เรารกัมากที่สุด

นึกไดว้า่เรารูค้วามควรไมค่วร แตเ่รามกัไมท่าํตามส่ิงทีเ่รารู้

แสดงความเสียใจอย่างจรงิใจยิ่งตอ่ความอ่อนแอของเรา
และการไม่ละทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนของเรา

ตดัสินใจวางแบบแผนชีวติของเราตามพระผู้ช่วยให้รอด
มากยิ่งขึน้

วงิวอนขอความเขม้แข็งเพ่ิมขึน้เพือ่ทาํดกีวา่เดมิและเป็น 
คนดกีวา่เดมิ

คาํสวดอ้อนวอนเช่นน้ันเป็นส่วนสําคญัของการเตรยีมตวั
ทางวญิญาณสําหรบัวนัของเรา

ตลอดทัง้วัน เราสวดอ้อนวอนในใจเพื่อขอความช่วยเหลือ
และการนําทางตลอดเวลา—เหมือนกับที่แอลมาแนะนํา
วา่: “ขอให้ความคดิของลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้า” (แอลมา 
37:36)

เราสังเกตวา่ระหวา่งวนัท่ีทําแบบน้ีจะมีเหตุการณ์ซ่ึงโดย
ปกติเรามีแนวโน้มจะใช้คําพูดรนุแรงแต่เราไม่ทํา หรอืเรา
มีแนวโน้มที่จะโกรธแต่เราไม่ โกรธ  เราเห็นถึงความช่วย
เหลือและพลังจากสวรรคพ์รอ้มทัง้น้อมรบัคาํตอบจากการ 
สวดออ้นวอนของเรา  แม้ ในยามทีย่อมรบัเราก็สวดออ้นวอน 
ขอบพระทัยในใจ

ในตอนกลางคืน เราคุกเข่าอีกครัง้และรายงานพระบิดา
ของเรา  เราทบทวนเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในวนัน้ันและกล่าว
ขอบพระทัยอย่างจรงิใจสําหรบัพรและความช่วยเหลือที่เรา
ไดร้บั  เรากลับใจและดว้ยความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ
ของพระเจ้าเราหาวธิีที่เราสามารถทําไดด้กีวา่เดมิและเป็น
คนท่ีดีกว่าเดิมในวันรุ่งขึน้  ดังน้ัน การสวดอ้อนวอนใน
ตอนเย็นของเราจึงสรา้งอยู่บนและสืบเน่ืองมาจากการสวด
อ้อนวอนในตอนเช้าของเรา  การสวดอ้อนวอนในตอนเย็น
ของเราเป็นการเตรยีมสําหรบัการสวดอ้อนวอนในตอนเช้า
อย่างมีความหมาย

การสวดอ้อนวอนในตอนเช้าและตอนกลางคนื—และการ
สวดอ้อนวอนระหวา่งน้ันทัง้หมด—ใช่วา่จะเป็นเหตกุารณ์
ที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน ตรงกันข้ามเหตกุารณ์เหล่าน้ีเช่ือมโยง
กนัในแตล่ะวนั เช่ือมโยงกนัเป็นวนั เป็นสัปดาห ์เป็นเดอืน 
 และเป็นปี  น่ีเป็นส่วนหน่ึงที่เราจะทําให้คํากล่าวเตือน
ในพระคมัภีร์ ให้ “สวดอ้อนวอนเสมอ” มีสัมฤทธิผล (ลูกา 
21:36; 3 นีไฟ 18:15, 18; คพ. 31:12) การสวดอ้อนวอนที่ 
มีความหมายเช่นน้ีเป็นเครือ่งมือในการไดร้บัพรสูงสุดที่ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีไวสํ้าหรบัลูกๆ ผู้ซ่ือสัตย์ของพระองค์
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะทําให้ประจักษ์พยานเข้มแข็ง
ไดอ้ย่างไร
ประจักษ์พยานคอืพยานทางวญิญาณยืนยันความจรงิโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ใน
ฐานะสมาชิกของศาสนจักรเรามี โอกาสและความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ตอ่การได้
รบัประจักษ์พยานของเราเอง หากเราแสวงหาประจักษ์พยานผ่านการศึกษา การสวด
อ้อนวอน และการดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้เรารู้
ดว้ยตนเองวา่พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านพบอะไรทีจ่ะ
ดลใจเยาวชนชายให้ ไดร้บัประจักษ์พยาน

ยอห์น 7:16–17 (หากเราทําตามพระ
ประสงคข์องพระเจ้า เราจะไดร้บัประจักษ์
พยาน)

1 โครนิธ์ 2:9–13; แอลมา 5:45–46; คพ. 
8:2–3 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็น
พยานถึงความจรงิ)

ยากอบ 1:5; 1 นีไฟ 10:17–19; 15:11; 3 
นีไฟ 18:20; โมโรไน 10:3–5 (เพื่อให้ ได้
รบัประจักษ์พยาน เราตอ้งทูลขอและ
แสวงหา)

โมไซยาห์ 26:3; แอลมา 12:11 (อุปสรรค
ตอ่การไดร้บัประจักษ์พยาน)

คพ. 9:7–9 (เราตอ้งศึกษาดว้ยตวัเราเอง
ก่อนถาม)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การไดร้บั
ประจักษ์พยานถึงแสงสวา่งและความ
จรงิ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 20- 23

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ข้าพเจ้าเช่ือ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 93- 95

เควนทิน แอล. คกุ, “ท่านรูสึ้กเช่นน้ัน
ขณะน้ีไดห้รอืไม่?” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 
6- 9

เครก ซี. ครสิเต็นเซ็น, “ข้าพเจ้ารูเ้รือ่ง
เหล่าน้ีดว้ยตนเอง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
50- 52

“ประจักษ์พยาน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 161–164

วดีทิัศน์: การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส

ท่านไดร้บัประจักษ์พยาน
ของท่านเองอย่างไร ประจักษ์
พยานของท่านมีอิทธิพล
อย่างไรตอ่ชีวติท่านในฐานะ
สามี บิดา ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต 
และสานุศิษย์ของพระครสิต์

ท่านรูอ้ะไรเกี่ยวกับประจักษ์
พยานของเยาวชนชายในโค- 
วรมัของท่าน การมีประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งจะมีอิทธิพล
ตอ่ชีวติพวกเขาเวลาน้ีและ
ในอนาคตอย่างไร ท่านจะ
ทําอะไรไดบ้้างเพื่อกระตุน้
สมาชิก

โควรมัให้เสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของตน
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชือ้เยาวชนชายให้แบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขาไดป้ระยุกต์ ใช้
หลักธรรมจากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว 
ท่านอาจตอ้งการแบ่ง¸นประสบการณ์
หน่ึงเพื่อช่วยเริม่การสนทนา

• ให้ โควรมัอ่านการเปรยีบเทียบของ
เอ็ลเดอรเ์ครก ซี. ครสิเต็นเซ็นระหวา่ง

ประจักษ์พยานกับตน้เรดวดูในคาํพูด
ของท่านเรือ่ง “ข้าพเจ้ารูเ้รือ่งเหล่าน้ี
ดว้ยตนเอง” หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได้ ให้นํา
รปูตน้เรดวดูมาและอธิบายวา่ตน้น้ีโต
จากเมล็ดที่ยาวแค่ไม่กี่มิลลิเมตร ขอให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นวา่การเปรยีบเทียบ
น้ีสอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับการทําให้
ประจักษ์พยานของพวกเขาเข้มแข็ง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูว้ธิี ไดร้บัประจักษ์พยานของ
ตน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีน เขาอาจจะทําการสอน 
น้ีให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนหน้าที่ตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งการ 
สวดอ้อนวอนและการเปิดเผยส่วนตวั  
(ด ู“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, 
หรอื 66)

• ขอให้เยาวชนชายบางคนอ่าน 1 นีไฟ 
10:17- 19 และขอให้คนอื่นๆ อ่าน แอลมา 
6:45- 47 นีไฟและแอลมาทําอะไรเพื่อให้
ไดป้ระจักษ์พยานของตนเอง เยาวชนชาย
จะเรยีนรูอ้ะไรไดอ้ีกบ้างจากตวัอย่างเหล่า

น้ี พวกเขาจะพบตวัอย่างอะไรอีกบ้างใน
พระคมัภีร ์เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่ ไดท้ําให้ประจักษ์พยาน
ของพวกเขาเข้มแข็ง พวกเขาจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อแสวงหาประสบการณ์ทํานอง
น้ีมากขึน้

• มอบหมายให้เยาวชนชายศึกษาหัวข้อ
หลักคนละหน่ึงหัวข้อจากคาํพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“การไดร้บัประจักษ์พยานถึงแสงสวา่ง
และความจรงิ” เชือ้เชิญเยาวชนชาย
ให้มองหาส่ิงที่ประธานอุคท์ดอรฟ์สอน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“บทเรยีนมักจะมีเน้ือหามาก
เกินกวา่ที่ท่านจะสามารถ
สอนได้ ในเวลาที่กําหนด 
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านควร
คดัเลือกเน้ือหาที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่คนที่ท่านสอน
มากที่สุด” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
98)
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เกี่ยวกับการไดร้บัประจักษ์พยาน และ
ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบ เขียนบน
กระดานวา่ “การไดร้บัประจักษ์พยาน
เปรยีบเสมือน__________” เชิญ
เยาวชนชายสองสามคนมาที่กระดานและ
แบ่ง¸นวา่พวกเขาจะเตมิข้อความน้ีให้
สมบูรณ์อย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายอ่านพระคมัภีร์ ใน
โครงรา่งน้ีคนละหน่ึงข้อเพื่อหาวธิี ไดร้บั
และเสรมิสรา้งประจักษ์พยานหรอืส่ิงที่
กันเราไม่ ให้ ไดร้บัประจักษ์พยาน หลัง
จากพวกเขาแบ่ง¸นแนวคดิบางอย่างแล้ว 
ขอให้พวกเขาคดิวธิีที่พวกเขาสามารถ

ช่วยให้สมาชิกโควรมัคนอื่นๆ เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของตน พวกเขาจะช่วย
สมาชิกครอบครวัและเพื่อนๆ ที่ โรงเรยีน
ไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้เขียน
ส่ิงที่อาจทําให้ประจักษ์พยานของพวก
เขาอ่อนแอ และวธิีรกัษาประจักษ์พยาน
ให้เข้มแข็งขณะอ่านย่อหน้าที่ 9 และ 10 
จากคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. 
คกุเรือ่ง “ท่านรูสึ้กเช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอื
ไม่?” ขอให้เยาวชนชายยกตวัอย่างที่พวก
เขาเคยเห็นซ่ึงแสดงให้เห็นบางอย่างจาก
ส่ิงที่เขียน

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิี ไดร้บัประจักษ์
พยานของตนหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของตนถึง
ความสําคญัของการที่แตล่ะคนตอ้งไดร้บั
ประจักษ์พยานของตนเองเกี่ยวกับ 
พระกิตตคิณุ

• เชิญสมาชิกโควรมัคนอื่นๆ แบ่ง¸น
ประจักษ์พยานของพวกเขา

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้นึกถึงส่ิงที่
พวกเขาทําไดเ้พื่อเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของตน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
เหล่าสานุศิษย์ของพระองค์
ให้เป็นพยานถึงความจรงิ 
และขณะพวกเขาทําเช่น
น้ัน พระวญิญาณทรงสัมผัส
ใจพวกเขา นึกถึงเยาวชน
ชายในชัน้ของท่านและ
ประสบการณ์ชีวติของพวก
เขา ขณะที่ท่านสอน จงมอง
หาโอกาสให้เยาวชนชายแบ่ง
¸นประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ความจรงิพระกิตตคิณุ—ทัง้
อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์
กัน

วางแผนสหกิจกรรม ที่จะช่วย
ให้เยาวชนชายประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เครก ซี. ครสิเต็นเซ็น, “ข้าพเจ้ารู้
เรือ่งเหล่าน้ีดว้ยตนเอง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 51–52

บางคนพูดราวกับวา่ประจักษ์พยานคอืสวทิช์ ไฟ—อาจ
ปิดหรอืเปิดก็ ได ้ท่านอาจมีประจักษ์พยานหรอืไม่ก็ ได ้ใน
ความเป็นจรงิ ประจักษ์พยานเปรยีบไดด้งัตน้ไม้ที่ผ่าน
การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการมาหลากหลายขัน้ตอน 
ตน้ไม้สูงที่สุดอยู่ ในอุทยานแห่งชาตเิรดวดูทางตะวนัตก
ของสหรฐั ขณะท่านยืนอยู่ท่ามกลางตน้ไม้ที่ขึน้อยู่หนา
แน่นเหล่าน้ี ช่างน่าพิศวงเมื่อคดิวา่แตล่ะตน้งอกงาม
ขึน้มาจากเมล็ดพืชเล็กๆ เมล็ดเดยีว เปรยีบดงัประจักษ์
พยานของเรา แม้จะเริม่ตน้จากประสบการณ์ทางวญิญาณ
เพียงครัง้เดยีว เมื่อเวลาผ่านไปย่อมเตบิโตและพัฒนาจาก
การบํารงุเลีย้งที่ตอ่เน่ืองและการประสบเหตทุางวญิญาณ
บ่อยครัง้

ไม่แปลกที่ศาสดาพยากรณ์แอลมาอธิบายวธิีที่เราจะ
พัฒนาประจักษ์พยานโดยพูดถึงเมล็ดที่เตบิโตเป็นตน้
ไม้ “หากท่านให้ที่,” ท่านกล่าว “เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจ
ท่าน, ดเูถิด, หากเป็นเมล็ดจรงิ, หรอืเมล็ดด,ี หากท่านไม่
โยนมันทิง้โดยความไม่เช่ือของท่าน, ทําให้ท่านจะตอ่ตา้น
พระวญิญาณของพระเจ้า, ดเูถิด, มันจะเริม่พองอยู่ ในอก
ท่าน; และเมื่อท่านรูสึ้กถึงการพองน้ี, ท่านจะกล่าวในใจ
วา่—มันจําตอ้งเป็นวา่น่ีคอืเมล็ดด,ี หรอืวา่พระวจนะด,ี 
เพราะมันเริม่ทําให้จิตวญิญาณข้าพเจ้าขยาย; แท้จรงิแล้ว, 
มันเริม่ให้ความสวา่งแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้า, แท้จรงิ
แล้ว, มันเริม่มีรสเลิศสําหรบัข้าพเจ้า” [แอลมา 32:28]

บ่อยครัง้น่ีคอืวธิีเริม่ตน้ประจักษ์พยาน ดว้ยความรูสึ้กที่
ศักดิสิ์ทธิ์ สวา่งไสว มั่นใจซ่ึงแสดงให้เราเห็นวา่พระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความจรงิ อย่างไรก็ตาม แม้ความ
รูสึ้กน้ันจะเลิศเลอเพียงใดก็เป็นเพียงการเริม่ตน้เท่าน้ัน 
งานแห่งการเตบิโตของประจักษ์พยานยังไม่เสรจ็—งาน
น้ีตอ้งทํามากกวา่การปลูกตน้เรดวดูซ่ึงเสรจ็สิน้เมื่อตน้
อ่อนแทงยอดออกมาจากพืน้ดนิ หากเราละเลยไม่ ใส่ ใจ
ตอ่การกระตุน้เตอืนทางวญิญาณในช่วงแรก ไม่บํารงุ
เลีย้งตน้อ่อนเหล่าน้ีดว้ยการศึกษาพระคมัภีรแ์ละสวด
อ้อนวอนอย่างตอ่เน่ืองเพื่อแสวงหาประสบการณ์กับพระ
วญิญาณเพิ่มขึน้ ความรูสึ้กจะอ่อนล้าและประจักษ์พยาน
จะเหี่ยวแห้งลง

ดงัที่แอลมาเปรยีบไว ้“แตห่ากท่านละเลยตน้ไม้, และไม่
คดิถึงการบํารงุเลีย้งมัน, ดเูถิดมันจะไม่แตกราก; และ
เมื่อความรอ้นของดวงอาทิตย์มาถึงและแผดเผามัน, 
เน่ืองจากมันไม่มีรากมันย่อมเหี่ยวแห้งไป, และท่านก็ถอน
มันขึน้และโยนมันทิง้” [แอลมา 32:38]

ส่วนมากประจักษ์พยานของเราจะเตบิโตเหมือนตน้ไม้ 
น่ันคอื คอ่ยเป็นคอ่ยไป แทบรบัรู้ ไม่ ได ้ซ่ึงจะเป็นไปตาม
ผลแห่งความเอาใจใส่อย่างตอ่เน่ืองและความพากเพียร
ของเรา “แตห่ากท่านจะบํารงุเลีย้งพระวจนะ,” แอลมา
สัญญา “แท้จรงิแล้ว, บํารงุเลีย้งตน้ไม้เมื่อเริม่เตบิโต, โดย
ศรทัธาของท่านดว้ยความขยันหมั่นเพียรยิ่ง, และดว้ย
ความอดทน, โดยตัง้ตารอผลจากตน้ไม้, มันจะแตกราก; 
และดเูถิดมันจะเป็นตน้ไม้ที่งอกงามไปสู่ชีวติอันเป็นนิจ” 
[แอลมา 32:41]
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ประธานมอนสันสอนผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนวา่อย่างไร
คาํปฏิญาณและพันธสัญญาส่วนหน่ึงของเราเหล่าผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตคอืรบัผู้รบัใช้ของ
พระเจ้า รวมไปถึงศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ และดาํเนินชีวติตามพระคาํทุกคาํที่ออกจาก
โอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 84:36, 44) ประธานโธมัส เอส. มอนสันเคยสอนผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตให้เต็มใจและมีคา่ควรทําหน้าที่ของตน ท่านกระตุน้เราให้สนับสนุนหลัก
ธรรมที่ชอบธรรม แม้เราตอ้งยืนคนเดยีว ท่านตอ้งการให้เราเข้าใจวา่จะใช้ฐานะปุโรหิต
เป็นพรและรบัใช้คนรอบข้างอย่างไร

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาคาํปราศรยัล่าสุดตอ่ไปน้ีของประธานมอนสันตอ่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน:

“หน้าที่รบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 85

“ฐานะปุโรหิต—ของประทานอัน
ศักดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 88–90

“รกัษาพระบัญญัต,ิ” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
83–85

“นําทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 67- 69

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014

วดีทิัศน์: “งานเผยแผ่ศาสนา: หน้าที่
ฐานะปุโรหิต,”“กล้ายืนคนเดยีว”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดเ้รยีนรูอ้ะไรจาก
ประธานมอนสันเกี่ยวกับการ
รบัใช้ของฐานะปุโรหิต ท่าน
ไดป้ระยุกต์ ใช้คาํสอนและ
แบบอย่างของประธาน 
มอนสันอย่างไร

เยาวชนชายในโควรมัของ
ท่านรูห้รอืไม่วา่ประธานมอน
สันพูดอะไรกับพวกเขาผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตในการประชุม
ใหญ่ครัง้ล่าสุด ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายเห็นวธิีประยุกต์
ใช้ข่าวสารของประธานมอน
สันกับชีวติพวกเขาไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• แบ่งเยาวชนชายออกเป็นคู่ๆ  ขอให้พวก
เขาแบ่ง¸นกันบางอย่างที่พวกเขาจําได้
จากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

• ให้ โควรมัทบทวนหัวข้อ “หน้าที่ฐานะ
ปุโรหิต” ของหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า และเขียนหน้าที่ตา่งๆ ไวบ้นกระดาน 

(ด ูหน้า 23, 46–47, หรอื 70–71) ประธาน
มอนสันอะไรเกี่ยวกับหน้าที่เหล่าน้ี ใน
ระหวา่งบทเรยีนให้เยาวชนชายเขียนส่ิงที่
พวกเขาพบวา่ประธานมอนสันเคยสอน
เกี่ยวกับหน้าที่ฐานะปุโรหิตของพวกเขา
เพิ่มบนกระดาน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัศกึษาข่าวสารล่าสุดจากประธาน
โธมัส เอส. มอนสันถึงผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่
จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แจกสําเนาคาํปราศรยัล่าสุดของ
ประธานมอนสันตอ่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตให้
เยาวชนชายคนละหน่ึงเรือ่ง (ดคูาํปราศรยั
ที่ระบุในโครงรา่งน้ี) เชิญเยาวชนชาย
ให้หาเรือ่งหน่ึงในน้ันมาเล่าให้ โควรมัÃง
ดว้ยคาํพูดของพวกเขาเอง และแบ่ง¸น
ส่ิงที่เรือ่งน้ันสอนเกี่ยวกับการรบัใช้ของ
ฐานะปุโรหิต

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านคาํปราศรยั
เรือ่งหน่ึงของประธานมอนสันและหา
ข้อความที่พวกเขาพึงจดจํา แจกการด์ใบ
เล็กให้เยาวชนชายแตล่ะคนและให้พวก
เขาเขียนข้อความน้ันไวบ้นการด์ ขอให้
สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นข้อความและอธิบาย
วา่เหตใุดจึงเลือกข้อความน้ัน

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่ง
น้ีหน่ึงเรือ่งหรอืทัง้สองเรือ่ง และให้เวลา
เยาวชนชายแตล่ะคนเขียนสรปุคาวมคดิ
และความประทับใจของพวกเขาสัน้ๆ เชือ้
เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นส่ิงที่เขียนกับ

โควรมั การทําตามคาํแนะนําของประธาน
มอนสันในวดีทิัศน์สามารถช่วยเราให้เป็น
ผู้รบัใช้ที่ดขีึน้ของฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายหาข้อพระคมัภีรท์ี่
ประธานมอนสันใช้สอนเรือ่งการรบัใช้
ของฐานะปุโรหิต เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง
¸นส่ิงที่เรยีนรูจ้ากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้ ใช้เชิงอรรถเพื่อหาพระ
คมัภีรข์้ออื่นที่สอนเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต 
พวกเขาจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พบขณะทํา
หน้าที่ฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผลได้
อย่างไร

• เชือ้เชิญโควรมัครึง่ชัน้ให้คน้ควา้คาํ
ปราศรยัเรือ่งหน่ึงของประธานมอนสัน
และมองหาส่ิงที่ท่านขอให้ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตทํา ขอให้อีกครึง่ชัน้คน้ควา้เรือ่ง
เดยีวกันโดยมองหาพรที่ท่านสัญญา ขอให้
สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิงที่พบ พวกเขาจะ
ประยุกต์ ใช้คาํแนะนําน้ีกับการรบัใช้ของ
ฐานะปุโรหิตอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่าพยายามสอนทัง้หมด
ที่พูดไวเ้กี่ยวกับเรือ่งใดเรือ่ง
หน่ึง คนที่ท่านสอนอาจมี
ความเข้าใจบางอย่างในเรือ่ง
น้ันอยู่แล้ว จําไวว้า่เขาจะ
เรยีนรูเ้รือ่งน้ันไม่เฉพาะใน
บทเรยีนของท่านเท่าน้ัน” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 99)
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจข่าวสารทีป่ระธาน 

มอนสันให้กับพวกเขาหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกเล่าความรูสึ้กของพวกเขาเกี่ยวกับ
ประธานมอนสัน

• เชิญสมาชิกโควรมัคนอื่นๆ ให้บอก
ความประทับใจเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รู้

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้วางแผน
หรอืปรบัปรงุแผนในหมวด “หน้าที่ฐานะ
ปุโรหิต” ของหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า โดยยึดส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ีเป็น
หลัก

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและพี่เลีย้ง พระองค์
ทรงสอนเหล่าสานุศิษย์ ให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รกัและรบั
ใช้ตามแบบที่พระองคท์รงรกั
และรบัใช้พวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอน
พระกิตตคิณุตามแบบที่
พระองคท์รงสอน ท่านผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตจะเป็นแบบ
อย่างและพี่เลีย้งของเยาวชน
ชายในโควรมัของท่านอย่างไร

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์
กัน

วางแผนสหกิจกรรม ที่จะช่วย
ให้เยาวชนชายประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบทน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 67

ขณะประจําการในกองทัพเรอืสหรฐัสมัยสงครามโลก
ครัง้ที่สอง ข้าพเจ้าเรยีนรูเ้กี่ยวกับวรีกรรม อุทาหรณ์ของ
ความองอาจ และตวัอย่างของความกล้าหาญ ตวัอย่างหน่ึง
ที่ข้าพเจ้าไม่มีวนัลืมคอืความกล้าหาญแบบเงียบๆ ของ
กะลาสีวยั 18 ปีคนหน่ึง—ซ่ึงอยู่นอกศาสนจักร—และไม่
จองหองเกินกวา่จะสวดอ้อนวอน จาก 250 คนในกอง เขา
เป็นเพียงคนเดยีวที่คกุเข่าลงข้างเตยีงในแตล่ะคนื บาง
ครัง้ท่ามกลางเสียงเย้ยหยันจากพวกอันธพาลและคาํพูด
ตลกคะนองจากพวกที่ ไม่เช่ือ เขาก้มศีรษะสวดอ้อนวอน
พระผู้เป็นเจ้า เขาไม่เคยหวัน่ไหว ไม่เคยลังเล เขากล้า
หาญ

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าไดย้ินตวัอย่างของคนที่คล้ายจะ
ขาดความกล้าหาญภายในดงักล่าว เพื่อนคนหน่ึงเล่าถึง
การประชุมศีลระลึกที่กระตุน้จิตวญิญาณและส่งเสรมิ
ศรทัธาซ่ึงเธอกับสามีเข้ารว่มในวอรด์ เยาวชนชายคนหน่ึง
ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสัมผัส
ใจทุกคนในที่ประชุมเมื่อเขาพูดถึงความจรงิของพระ
กิตตคิณุและปีตทิี่ ไดจ้ากการรกัษาพระบัญญัต ิเขาแสดง
ประจักษ์พยานอันแรงกล้าไดอ้ย่างจับใจขณะยืนอยู่บน
แท่นพูดในภาพลักษณ์สะอาดเรยีบรอ้ยดว้ยเสือ้เชิต้สีขาว
ผูกเนคไท

ตอ่มาในวนัเดยีวกัน ขณะที่สตรผีู้น้ีกับสามีขับรถผ่าน
ละแวกบ้านเด็กหนุ่มคนน้ัน พวกเขาเห็นเด็กหนุ่มคน
เดยีวกันกับคนที่สรา้งแรงบันดาลใจให้อย่างมากเมื่อไม่
กี่ช่ัวโมงที่ผ่านมา แตเ่วลาน้ีภาพของเขากลับกลายเป็น
คนละคนขณะเดนิไปตามทางเท้าดว้ยเสือ้ผ้าโทรมๆ—
และสูบบุหรี ่เพื่อนข้าพเจ้ากับสามี ไม่เพียงผิดหวงัและ

เสียใจอย่างมากเท่าน้ัน แตย่ังสับสนดว้ยวา่เขาทําอย่างไร
จึงดเูหมือนเป็นคนน่าเช่ือถือในการประชุมศีลระลึก และ
ดเูหมือนจะเป็นอีกคนหน่ึงโดยสิน้เชิงไดอ้ย่างรวดเรว็

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัส เอส. มอนสัน, “นําทางกลับ
บ้านอย่างปลอดภัย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 68

ในฐานะผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต พระเจ้าทรงวางเราไวบ้น
แผ่นดนิโลกในช่วงเวลาที่ยุ่งยาก เราอยู่ ในโลกที่ซับ
ซ้อน พบกระแสขัดแย้งทั่วสารทิศ กลการเมืองทําลาย
เสถียรภาพของประเทศ ทรราชไขวค่วา้อํานาจ และดู
เหมือนสังคมทุกภาคส่วนถูกบดขยี ้สูญเสียโอกาสและถูก
ทิง้ให้อยู่กับความรูสึ้กล้มเหลว ปรชัญาของมนุษย์ดงัก้อง
ในหูเรา และบาปห้อมล้อมเรา

ความรบัผิดชอบของเราคอืมีคา่ควรรบัพรอันน่ายินดี
ทัง้หมดที่พระบิดาในสวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้เรา ไม่วา่ไป
ที่ ใด ฐานะปุโรหิตไปกับเราดว้ย เรากําลังยืนอยู่ ในสถาน
ที่ศักดิสิ์ทธิ์หรอืไม่ โปรดหยุดคดิพิจารณาผลที่จะเกิดขึน้
ก่อนทําให้ตวัท่านและฐานะปุโรหิตอยู่ ในอันตรายโดย
เส่ียงเข้าไปในสถานที่หรอืมีส่วนรว่มในกิจกรรมซ่ึงไม่
คูค่วรกับท่านหรอืกับฐานะปุโรหิตน้ัน

เราผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า
สรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษได ้เมื่อเรารกัษาความบรสุิทธิ์ส่วนตวั
และให้เกียรตฐิานะปุโรหิต เรากลายเป็นแบบอย่างที่ชอบ
ธรรมให้ผู้อื่นทําตาม อัครสาวกเปาโลเตอืนดงัน้ี “จงเป็น
แบบอย่างแกบ่รรดาผู้เชื่อทัง้ในดา้นวาจาและการประพฤต ิ
ทัง้ในดา้นความรกั ความเช่ือ และความบรสุิทธิ์” [1 ทิโมธี 
4:12] เขาเขียนเช่นกันวา่ผู้ตดิตามพระครสิตค์วรเป็น 
“ดวงสวา่งตา่งๆ ในโลก” [ฟีลิปปี 2:15] การเป็นแบบอย่าง
ของความชอบธรรมจะช่วยทําให้ โลกที่มืดมิดสวา่งขึน้
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ปิตพุรจะช่วยฉันไดอ้ย่างไร
ปิตพุรคอืการเปิดเผยส่วนตวัสําหรบัชีวติเรา ช่วยให้เราเข้าใจศักยภาพของเราและพร
ที่เราจะไดร้บัหากเราซ่ือสัตย์ ปิตพุรอาจจะมีคาํสัญญา คาํตกัเตอืน หรอืคาํเตอืนเพื่อ
นําทางชีวติเรา อีกทัง้ช่วยให้เรารูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักและทรงห่วงใยเราเป็น
ส่วนตวั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านพบอะไรซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชนชายทีท่่านสอนมากทีสุ่ด

แอลมา 16:16–17; 3 นีไฟ 17:2–3 (เรา
ควรเตรยีมใจเราให้พรอ้มรบัการสอนจาก
พระเจ้า)

3 นีไฟ 20:25–27 (เชือ้สายแห่งอิสราเอล
เป็นพรแก่ครอบครวัของแผ่นดนิโลก)

คพ. 82:10; 130:20–21 (พรมีเงื่อนไขขึน้
อยู่กับการเช่ือÃง)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “จงช่วยพวกเขาเล็งให้
สูง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 60–67

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “คาํแนะนําสําหรบั
เยาวชน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 19–22

คารล์อส เอ. โกดอย, “พระเจ้าทรงมีแผน
สําหรบัเรา!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 96- 98

“ปิตพุร,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
164–166

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ถ้าท่านไดร้บัปิตพุรแล้ว ปิตุ
พรนําทางชีวติท่านอย่างไร 
ปิตพุรไดช่้วยท่านอย่างไรใน
ยามลําบาก ปิตพุรสรา้งแรง
บันดาลใจให้ ท่านอย่างไร

ปิตพุรจะเป็นเครือ่งนําทางใน
ชีวติของเยาวชนชายที่ท่าน
สอนในดา้นใดไดบ้้าง เหตใุด
จึงสําคญัที่พวกเขาจะรูเ้ชือ้
สายของตนในเชือ้สายแห่ง
อิสราเอล ท่านจะช่วยพวกเขา
เตรยีมรบัปิตพุรไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เอาของส่ิงหน่ึงและรปูภาพรปูหน่ึงให้
เยาวชนชายดเูพื่อเตอืนพวกเขาให้นึกถึง
บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขามี
ประสบการณ์อะไรบ้างจากการประยุกต์ ใช้
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้ถามพวกเขาวา่พวก
เขามีคาํถามหรอืความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
หรอืไม่เกี่ยวกับหัวข้อของบทน้ี

• เขียนบนกระดานวา่ “ปิตพุรจะช่วย
ฉันไดอ้ย่างไร” ขอให้เยาวชนชายเสนอคาํ
ตอบของคาํถามน้ี ย้อนกลับมาที่คาํถาม
น้ีตลอดบทเรยีน ในส่วนหน่ึงของการ
สนทนา ท่านอาจแบ่ง¸นเรือ่งราวของ
เอ็ลเดอรค์ารล์อส เอ. โกดอยที่วา่ปิตพุร
ไดช่้วยทําการตดัสินใจครัง้สําคญัในชีวติ
ของท่านอย่างไร (ด ู“พระเจ้าทรงมีแผน
สําหรบัเรา!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 96- 98)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับปิตพุร เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของ 

พระวญิญาณ:

• เชิญเยาวชนชายหน่ึงคนหรอืมากกวา่
น้ันแบ่ง¸นประสบการณ์การไดร้บัปิตพุร 
(หรอืแบ่ง¸นประสบการณ์ของท่านเอง) 
ปิตพุรของพวกเขาช่วยพวกเขาอย่างไร 
(เตอืนโควรมัวา่เน้ือหาบางอย่างในปิตพุร
เป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์และไม่ควรเปิดเผย) 
ตดัสําเนาบทความ “เกี่ยวกับปิตพุร” ออก
เป็นชิน้ๆ หน่ึงชิน้ตอ่หน่ึงคาํถามและ
คาํตอบ เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงเลือก
บทความหน่ึงชิน้แล้วแบ่ง¸นคาํถามและ
คาํตอบกับโควรมั เยาวชนชายมีคาํถาม
อะไรอีกบ้าง

• ท่านอาจจะขออนุญาตอธิการเชิญผู้ประ
สาทพรสเตคมาพูดคยุกับโควรมัเกี่ยวกับ
ปิตพุร กระตุน้เยาวชนชายให้ถามคาํถาม
ที่พวกเขามี

• ขอให้เยาวชนชายจดคาํถามที่พวกเขา
มีเกี่ยวกับปิตพุร ให้ โควรมัมองหาคาํตอบ
ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา,หน้า 164–166 

• ให้ โควรมัอ่านความเห็นของประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอรเ์กี่ยวกับปิตพุรของ
ท่านใน “คาํแนะนําสําหรบัเยาวชน” หรอื
เรือ่งราวของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
เกี่ยวกับการไดร้บัพรของท่านใน “จงช่วย
พวกเขาเล็งให้สูง” ขอให้เยาวชนชายระบุ
ดา้นตา่งๆ ที่ปิตพุรจะช่วยพวกเขาและ
แบ่ง¸นส่ิงที่พบ

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านข้อพระ
คมัภีรท์ี่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีและแบ่ง
¸นวา่พวกเขารูสึ้กวา่แตล่ะข้อสอนอะไร
พวกเขาเกี่ยวกับปิตพุร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อคนหน่ึงถามคาํถาม 
ขอให้เชิญคนอื่นตอบแทน
ที่จะตอบเสียเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ ‘น่ันเป็น
คาํถามที่น่าสนใจมากครบั 
คนอื่นที่เหลือคดิอย่างไรครบั’ 
หรอื ‘ ใครช่วยตอบคาํถาม
น้ีไดบ้้างครบั’” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
(1999), 64)
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจเรือ่งปิตพุรดขีึน้หรอืไม่ 
พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การ
ใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัที่ยังไม่ไดร้บัปิตุ
พรให้ทําบางส่ิงเพื่อเตรยีมรบั

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัที่รบัปิตพุรแล้ว
ให้ศึกษาปิตพุรเป็นประจํา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
เยาวชนชายใน

โควรมัของท่าน และทรงรูว้า่
พวกเขาจะสามารถเป็นใคร 
พระองคท์รงมีงานให้พวกเขา
แตล่ะคนทํา และทรงตอ้งการ
ช่วยให้พวกเขาทํางานน้ัน
สําเรจ็ ท่านจะสอนเยาวชน
ชายเกี่ยวกับความรกัที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงมีตอ่พวกเขา
ไดอ้ย่างไรขณะที่ท่านพูดเรือ่ง
ปิตพุร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจาก “About Patriarchal Blessings,” 
New Era, Mar. 2004, 32–35; หรอื Liahona, Mar. 2004, 
18–21

ปิตุพรคืออะไร

ปิตพุรมีจุดประสงคห์ลักสองประการ  หน่ึง ผู้ประสาทพร
จะไดร้บัการดลใจให้ประกาศเชือ้สายของท่าน—เผ่าของ
อิสราเอลที่ท่านเป็นส่วนหน่ึง  สอง ผู้ประสาทไดร้บัการนํา
ทางโดยวญิญาณแห่งการพยากรณ์ให้ประกาศพรและอาจ
จะให้คาํสัญญา ข้อควรระวงั หรอืคาํตกัเตอืนที่ ใช้เฉพาะกับ
ท่านเท่าน้ัน  ปิตพุรของท่านอาจชี ้ให้เห็นบางอย่างที่ท่าน
สามารถบรรลุไดแ้ละพรที่ท่านจะไดร้บัถ้าท่านใช้ศรทัธา
และดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม

เหตุใดเชือ้สายจึงสาํคัญ

สมาชิกทุกคนของศาสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของเผ่าหน่ึงใน
อสิราเอลสิบสองเผา่  คนที่ ไม่ไดเ้ป็นผูสื้บตระกลูโดยตรงถกู 
“รบัเป็นบุตรบุญธรรม” ในเชือ้สายอิสราเอลผ่านบัพตศิมา  
การรูเ้ชือ้สายของท่านจะเป็นเครือ่งช่วยนําทางในชีวติท่าน 
เพราะการเป็นส่วนหน่ึงของหน่ึงในสิบสองเผ่านํามาซ่ึงพร 

และพนัธกิจเฉพาะของเผา่น้ัน  พรทีย่าโคบใหบ้ตุรชายของ 
เขา (หัวหน้าของแตล่ะเผ่า) มีอยู่ ในปฐมกาล 49

ใครจะได้รบัปิตุพร

สมาชิกที่มีค่าควรทุกคนของศาสนจักรมีสิทธิ์รับและควร
ไดร้บัปิตพุรไม่วา่พวกเขาจะเป็นสมาชิกนานเท่าใด

ฉันต้องรบัปิตุพรตอนอายุเท่าใด

ไม่กําหนดอายุ  ท่านควรมีอายุมากพอจะเห็นคณุคา่ความ
ศักดิสิ์ทธิ์ของพรน้ัน

ผู้ประสาทพรให้พรอย่างไร

ผู้ประสาทพรจะวางมือบนศีรษะท่านและให้พรผ่านการ
ดลใจ  น่ันจะเป็นคาํแนะนําที่เปิดเผยให้ท่าน  จากน้ันจะ

ถอดเทปออกมาเพื่อให้ท่านมีสําเนาเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ศึกษาตลอดชีวิตท่าน  ศาสนจักรจะเก็บสําเนาพรฉบับ
หน่ึงไวเ้ช่นกันในกรณีที่ท่านทําหาย

ฉันจะรบัปิตุพรอย่างไร

ทํานัดสัมภาษณ์กับอธิการของท่าน  เขาจะพิจารณาความ
พร้อมและความมีค่าควรของท่านและมอบใบรับรองให้
ท่านหรือช่วยท่านเตรียมรับปิตุพร  หลังจากได้ ใบรับรอง
แล้วท่านจะตดิตอ่ผู้ประสาทพรเพื่อทํานัด  ถามอธิการหรอื
ผู้ประสาทพรวา่ใครจะไปกับท่านไดบ้้าง เช่น พ่อแม่ของ
ท่าน และนําใบรบัรองไปตามนัด

ฉันรู้ ได้อย่างไรวา่ฉันพรอ้มหรอืไม่

ความปรารถนาจะรับปิตุพรควรเกิดจากความปรารถนา
จะรู้และดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
สําหรับท่าน  ความอยากรู้หรือแรงกดดันจากผู้อื่นไม่ ใช่
เหตผุลที่ถูกตอ้งของการรบัปิตพุร  อธิการจะช่วยพิจารณา
วา่ท่านพรอ้มรบัพรหรอืไม่

ฉันจะเตรยีมตัวอย่างไร

ท่านควรทําทุกอย่างที่ทําไดเ้พื่อให้ ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้  
การสวดอ้อนวอน การอดอาหาร การศึกษาพระคมัภีร ์การ
ตรกึตรอง และการกลับใจสามารถช่วยได ้ ความห่วงกังวล
กับส่ิงทางโลกควรทิง้ไวเ้บือ้งหลังเพื่อรบัโอกาสศักดิสิ์ทธิ์
เช่นน้ัน

คําสญัญาในพรของฉันจะเกิดสมัฤทธิผลเม่ือใด

บางครัง้ปิตุพรเปิดเผยสภาพตัง้แต่ โลกก่อนเกิดของเรา  
แตส่่วนใหญ่จะเป็นเครือ่งนําทางสําหรบัการดาํเนินชีวติใน
©จจุบันและอนาคต  เพราะพรเป็นนิรนัดร ์ดว้ยเหตน้ีุจึง
อาจจะพูดถึงความเป็นไปไดห้ลังชีวติมรรตยัดว้ย
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“กุญแจทัง้หลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ ให้มนุษย์บนแผ่นดนิโลก” (คพ. 65:2)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคน “เรยีนรูห้น้าที่ของตน, และกระทําใน
ตาํแหน่งซ่ึงตนไดร้บัการกําหนดไว,้ ดว้ยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ” (คพ. 
107:99) ในหน่วยน้ี ท่านสามารถช่วยให้สมาชิกในโควรมัของท่านเห็นวา่พวกเขาจะสามารถ
เป็นพรแก่ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรคผ์่านการใช้ฐานะปุโรหิตอย่างมีคา่ควรไดอ้ย่างไร

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครง
รา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ความมีคา่ควรส่งผลอย่างไรตอ่พลังฐานะปุโรหิต (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
ฐานะปุโรหิตคอือะไร
กุญแจของฐานะปุโรหิตคอือะไร
ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างฉันมีหน้าทีอ่ะไรบ้าง
เหตใุดฉันจึงควรรบัใช้งานเผยแผ่
การสนับสนุนผู้นําศาสนจักรของฉันหมายความวา่อย่างไร

มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งเหล่า
น้ีอาจใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่าย
ประธานโควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสม
เสรมิส่ิงที่เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“ดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร” หน้า 16–17, 40–41, 64–65

“เข้าใจหลักคาํสอน” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

“หน้าที่ฐานะปุโรหิต,” หน้า 22–29, 46–53, 70–77
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ความมีคา่ควรส่งผลอย่างไรตอ่ 
พลังฐานะปุโรหิต
สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตผ่านมาทางการวางมือแตง่ตัง้ แตพ่ลังฐานะปุโรหิตเรยีกรอ้ง
ความชอบธรรมส่วนตวั ความซ่ือสัตย์ การเช่ือÃง และความขยันหมั่นเพียร ถึงแม้เราได้
รบัสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตโดยการวางมือ แตเ่ราจะไม่มีพลังฐานะปุโรหิตถ้าเราไม่เช่ือ
Ãง ไม่มีคา่ควร หรอืไม่เต็มใจรบัใช้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

คพ. 38:42 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตไดร้บั
บัญชาให้สะอาด)

คพ. 121:34–46 (พลังอํานาจฐานะปุโรหิต
ขึน้อยู่กับความชอบธรรมของบุคคลน้ัน)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความมีคา่ควร
ในพลังฐานะปุโรหิต,”   เลียโฮนา, พ.ค. 
2016, 66–69

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พลังอํานาจใน
ฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “อํานาจแห่งสวรรค,์” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 48–51

“ดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร,” สัมฤทธิผลใน
หน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็นเจ้า (2010), 
16–17 (มัคนายก), 40–41 (ผู้สอน), 
64–65 (ปุโรหิต)

วดีทิัศน์: “ชําระตวัท่านให้บรสุิทธิ์”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

อะไรคอืความแตกตา่ง
ระหวา่งสิทธิอํานาจฐานะ
ปุโรหิตกับพลังอํานาจฐานะ
ปุโรหิต เหตใุดความมีคา่ควร
จึงเป็นเงื่อนไขอันดบัแรก
ของการไดพ้ลังอํานาจฐานะ
ปุโรหิต

ท่านจะช่วยให้ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหวา่งความ
มีคา่ควรกับพลังอํานาจฐานะ
ปุโรหิตไดอ้ย่างไร เยาวชน
ชายเผชิญการล่อลวงอะไร
บ้างที่อาจเป็นเหตใุห้พวกเขา
สูญเสียพลังอํานาจในฐานะ
ปุโรหิต
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ในระหวา่งสัปดาห์ ให้เชิญเยาวชนชาย
หลายคนเตรยีมมาการประชุมโควรมัเพื่อ
แบ่ง¸นประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับบทเรยีน
ของสัปดาห์ที่แล้ว

• ให้เยาวชนชายคนหน่ึงปิดไฟใน
ห้องเรยีน หลอดไฟมีประโยชน์อย่างไรถ้า

ไม่มีพลังงานไฟฟ้า น่ีเกี่ยวข้องกับผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตอย่างไร อ่าน หลักคาํสอน
และพันธสัญญา 121:36–37ดว้ยกัน และ
ขอให้เยาวชนชายสนทนาวา่ความชอบ
ธรรมส่งผลอย่างไรตอ่พลังฐานะปุโรหิต

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืเพือ่ช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนเข้าใจวา่ความมีคา่ควรส่ง
ผลตอ่พลังฐานะปุโรหิตอย่างไร ส่วนหน่ึงของบทเรยีนน้ีคอืสมาชิกโควรมัควรวางแผน
ในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า เพือ่ศกึษาและดาํเนินชีวติตามมาตรฐานในเพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน ก่อนการประชุมโควรมั ขอให้เยาวชนนําหนังสือ หน้าที่ตอ่
พระผู้เป็นเจ้ามาโบสถ์ดว้ย ในการประชุมโควรมัครัง้ตอ่ๆ ไปให้เชิญพวกเขาแบ่ง£น
ประสบการณ์ทีม่ีขณะทําให้แผนของพวกเขาเกิดสัมฤทธิผล

• เพื่อช่วยเยาวชนชายเรยีนรูว้า่จะตอ้ง
จ่ายราคาใดเพื่อมีพลังฐานะปุโรหิต ท่าน
อาจนําส่ิงของหลายๆ อย่างมาและถาม
เยาวชนชายวา่ส่ิงของแตล่ะอย่างมีคา่แค่
ไหน ทําไมส่ิงของบางอย่างจึงมีคา่มากกวา่
อย่างอื่น ส่ิงใดมีคา่มากที่สุดในชีวติเรา 
และเราตอ้ง “จ่าย” ราคาเท่าไรเพื่อให้ ได้
มา ท่านอาจเชิญเยาวชนชายให้คน้หาใน
คาํพูดของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เรือ่ง “ความมีคา่ควรในพลังฐานะปุโรหิต” 
มองหาราคาที่ท่านบอกวา่เราตอ้งจ่ายเพื่อ
ใช้ฐานะปุโรหิต ท่านกลัวส่ิงใดแทนผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิต ท่านขอให้เราเต็มใจทํา
ส่ิงใด 

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 38:42; 121:34–46 
และตอบคาํถามตอ่ไปน้ี: บาปส่งผลอย่าง
ไรตอ่พลังอํานาจฐานะปุโรหิต หลักธรรม
อะไรปกครองการใช้ฐานะปุโรหิต

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายพูดถึงผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตที่พวกเขารูจ้ักผู้เป็นแบบ
อย่างที่ ใช้หลักธรรมปกครองพลังอํานาจ
ฐานะปุโรหิต (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า) 
ขอให้พวกเขาเปิดไปที่หมวด “กระทํา” 
ของหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
(หน้า 17, 41, หรอื 65) และวางแผน
ดาํเนินชีวติให้คูค่วรกับฐานะปุโรหิตมาก
ขึน้โดยศึกษาและทําตามมาตรฐานใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงเล่าเรือ่งโย
เซฟขัดขืนภรรยาของโปทิฟาร ์(ด ูปฐม
กาล 39, 41) และอีกคนหน่ึงเล่าเรือ่งดาวดิ
ตอ่ตา้นการล่อลวง (ด ู2 ซามูเอล 11–12) 
ให้ โควรมัสนทนาวา่เรือ่งเหล่าน้ีสอนอะไร
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งพลังฐานะ
ปุโรหิตกับความมีคา่ควรส่วนตวั โยเซฟ
ไดร้บัพรเพราะความซ่ือสัตย์ของเขา
อย่างไร อะไรที่เดวดิน่าจะทําเพ่ือหลีกเลี่ยง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านสอนจากพระคมัภีร ์
บ่อยครัง้การให้ผู้เรยีนหาหรอื
Ãงบางส่ิงที่กําหนดจะช่วยได้
มาก” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 55)
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เรือ่งเศรา้สลดของเขา (ดหูน้าทีต่อ่พระผู้
เป็นเจ้า, 64) เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเปิด
ไปที่หมวด “กระทํา” ของหนังสือ หน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 17, หรอื 65) และ
วางแผนดาํเนินชีวติให้คูค่วรกับฐานะ
ปุโรหิตมากขึน้

• เขียนบนกระดานวา่ “ความมีคา่ควรส่ง
ผลตอ่พลังฐานะปุโรหิตอย่างไร” และเชือ้
เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นคาํตอบของ
คาํถามน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขาตรกึตรอง
คาํถามน้ีขณะอ่านเจ็ดย่อหน้าจากคาํพูด
ของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น
เรือ่ง “พลังอํานาจในฐานะปุโรหิต” เริม่
ตัง้แตป่ระโยค “เรารูว้า่พลังอํานาจของ

ฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์” เยาวชนชายมี
ความคดิเพิ่มเตมิอะไรบ้างเกี่ยวกับผลของ
ความมีคา่ควรส่วนตวัตอ่พลังอํานาจฐานะ
ปุโรหิต มีส่ิงใดที่สามารถจํากัดพลังอํานาจ
ฐานะปุโรหิตของเรา เราจะทําอะไรไดบ้้าง
เพื่อให้มีพลังอํานาจฐานะปุโรหิตมากขึน้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้คาํ
พูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง 
“อํานาจแห่งสวรรค”์ หรอืดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“พลังอํานาจฐานะปุโรหิตและสิทธิอํานาจ
ฐานะปุโรหิต”โดยมองหาคาํกล่าวที่สอน
พวกเขาเกี่ยวกับความมีคา่ควรและพลัง
อํานาจฐานะปุโรหิต จากน้ันให้พวกเขา
แบ่ง¸นส่ิงที่พบกับโควรมั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ความมีคา่
ควรส่งผลตอ่พลังฐานะปุโรหิตอย่างไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะแบ่ง£นแผนทีเ่ขาวางไวเ้พือ่
ศกึษาและประยุกต์ ใช้มาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชนกับโควรมั เขาจะ
อธิบายเช่นกันวา่เขาจะขอให้สมาชิกโควรมัแบ่ง£นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตดิตอ่กัน
วา่การทําให้แผนเกิดสัมฤทธิผลกําลังช่วยให้พวกเขาดาํเนินชีวติคูค่วรกับการใช้ฐานะ
ปุโรหิตอย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
โดยพระวจนะและโดยแบบ
อย่างและทรงเชือ้เชิญให้
เราทําตามพระองค ์ขณะที่
ท่านหมายมั่นทําตามแบบ
อย่างของพระเยซูครสิตแ์ละ
ดาํเนินชีวติคูค่วรกับฐานะ
ปุโรหิตที่ท่านดาํรงอยู่ ท่าน
จะสามารถสอนไดด้ว้ยพลัง
อํานาจและสิทธิอํานาจ
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ข้อความทีค่ัดมาจากเดวิด เอ. เบดนาร์, “อํานาจแห่ง
สวรรค,์”  Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 48–51

ฐานะปุโรหิตคอืสิทธิอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบ
หมายให้ผู้ชายบนแผ่นดนิโลกเพื่อกระทําทุกส่ิงเพื่อความ
รอดของมวลมนุษย์ (ดู Spencer W. Kimball, “The 
Example of Abraham,” Ensign, June 1975, 3)  ฐานะ
ปุโรหิตคอืวธิีที่พระเจ้าทรงกระทําผ่านผู้ชายเพื่อช่วยจิต
วิญญาณให้รอด  องค์ประกอบที่เฉพาะอย่างหน่ึงของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์  ทัง้ในสมัยโบราณและ
¹จจุบันคือสิทธิอํานาจของพระองค์  ไม่มีศาสนจักรที่ 
แท้จรงิใดที่ ไม่มีสิทธิอํานาจจากสวรรค์

ผู้ชายทั่วไปไดร้บัสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิต  ความมีคา่ควร
และความเต็มใจ—ไม่ ใช่ประสบการณ์ ทักษะความรู ้หรอื
การศึกษา—เป็นคณุสมบัตสํิาหรบัการวางมือแตง่ตัง้ฐานะ
ปุโรหิต

แบบแผนในการไดร้บัสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตอธิบายอยู่
ในหลักแห่งความเช่ือข้อห้า “เราเช่ือว่ามนุษย์ต้องได้รับ
การเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดย
การวางมือโดยผู้มีสิทธิอํานาจ, เพื่อส่ังสอนพระกิตติคุณ
และปฏิบัตศิาสนพิธีของพระกิตตคิณุน้ัน”  ดงัน้ัน เด็ก
ชายหรอืผู้ชายไดร้บัสิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตและไดร้บัแตง่
ตัง้การแตง่ตัง้เข้าสู่ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงโดยผู้ที่ดาํรง
ฐานะปุโรหิตและไดร้บัอนุญาตจากผู้นําที่มีกุญแจฐานะ
ปุโรหิตที่จําเป็น

ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตไดร้บัการคาดหมายให้ ใช้สิทธิอํานาจ
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี ให้สอดคล้องกับพระดาํร ิพระประสงค ์และจุด
ประสงคอ์ันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า  ฐานะปุโรหิตไม่ ใช่การ
เอาตนเองเป็นที่ตัง้  ฐานะปุโรหิตมักจะใช้ ในการรบัใช้ ให้
พร และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ผู้อื่น . . .

เมื่อเราทําให้ความรับผิดชอบฐานะปุ โรหิตของเราเกิด 
สัมฤทธิผลอย่างสุดความสามารถ เราจะไดร้บัพรโดยพลัง
อํานาจฐานะปุโรหิต  พลังอํานาจของฐานะปุโรหิตคอืพลัง
อํานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ดําเนินการผ่านเด็กชายและ
ผู้ชายเช่นเรา และเรยีกรอ้งความชอบธรรมส่วนตวั ความ
ซ่ือสัตย์ การเช่ือ¿ง  และความพากเพียร  เด็กชายหรือ
ผู้ชายคนหน่ึงจะไดร้บัอํานาจฐานะปุโรหิตโดยการวางมือ 
แตจ่ะไม่มีพลังอํานาจฐานะปุโรหิตถ้าเขาไม่เช่ือ¿ง ไม่มี 
คา่ควร หรอืไม่เต็มใจรบัใช้

“สิทธิของฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอํานาจแห่งสวรรคอ์ย่าง
แยกจากกันไม่ได,้ และ . . .อํานาจ แห่งสวรรคจ์ะถูกบังคบั
หรือควบคุมไม่ ได้นอกจากตามหลักธรรมแห่งความชอบ-
ธรรมเท่าน้ัน

“วา่สิทธิเหล่าน้ันจะประสาทบนเราทัง้หลายก็จรงิอยู่; แต่
เมื่อเราพยายามปกปิดบาปของเรา, และสนองความพอใจ
ให้แก่ความจองหองของเรา, ความทะเยอทะยานอันถือดี
ของเรา, หรอืใช้การควบคมุหรอือํานาจการปกครอง หรอื
การบังคบัจิตวญิญาณของลูกหลานมนุษย์,  ในความไม่
ชอบธรรมระดบัใดก็ตาม, ดเูถิด, สวรรคย์่อมถอนตวั; พระ-
วญิญาณของพระเจา้เศรา้โศก; และเมือ่ถอนตวั, ยอ่มเอเมน 
กับฐานะปุโรหิตหรอืสิทธิอํานาจของชายผู้น้ัน” (คพ. 121: 
36–37; เน้นตวัเอน)

พี่น้องชายทัง้หลาย หากเด็กชายหรือผู้ชายคนหน่ึงได้รับ
สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตแตล่ะเลยในการทําส่ิงจําเป็นเพื่อ
ให้มีคณุสมบัตติอ่การมีพลังอํานาจฐานะปุโรหิตเป็นส่ิงที่
ยอมรบัไม่ไดต้อ่พระเจ้า  ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตทัง้หนุ่มและ
สูงวยัตอ้งการสิทธิอํานาจและพลังอํานาจ—คาํอนุญาตที่
จําเป็นและความสามารถทางวญิญาณในการเป็นตวัแทน
ของพระผู้เป็นเจ้าในงานแห่งความรอด
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ขอ้ความทีค่ดัมาจาก  นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พลงัอํานาจ 
ในฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เรารูว้า่พลังอํานาจของฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ทํางานโดย
ขึน้อยู่กับศรทัธา  พระวญิญาณบรสุิทธิ์และของประทาน
ฝ่ายวญิญาณ พระคมัภรีเ์ตอืนวา่ “ ไม่ ใหป้ฏเิสธของประทาน 
ของพระผู้เป็นเจ้า,  เพราะมีอยู่หลายอย่าง . . . และมีวธิี
ตา่งๆ กันที่จะให้ของประทานเหล่าน้ี;  แตเ่ป็นพระผู้เป็น
เจ้าเดยีวกันทรงทํางานในทุกส่ิงและใน [พวกเขา] ทุกคน” 
[ โมโรไน 10:8] 

ความมีค่าควร

เรารูว้า่ความมีค่าควรเป็นศูนย์กลางในการประกอบและ
รบัศาสนพิธีฐานะปุโรหิตเสมอ  ซิสเตอรล์ินดา เค. เบอร์
ตัน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าววา่ “ความชอบ
ธรรมคือส่ิงที่บ่งบอกคุณสมบัติเหมาะสม . . . ที่จะเปิด
ทางให้อํานาจฐานะปุโรหิตเข้ามาในชีวติเรา” (Brigham 
Young University Women’s Conference address, May 
3, 2013)]

ตัวอย่างเช่น เม่ือพิจารณาการแพร่ระบาดของส่ือลามกที่ 

 

ลุกลามไปทั่วโลก  มาตรฐานแห่งความมีคา่ควรของพระเจ้า
ไม่เปิดโอกาสให้ส่ือลามกเข้ามาในหมู่ผู้คนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต  พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่

“จงกลับใจจาก . . . ความน่าชิงชังลับๆ ของเจ้า” [3 นีไฟ 
30:2]

“ตาเป็นประทีปของรา่งกาย . . . ถ้าตาของท่านผิดปกต ิ ทัง้
ตวัของท่านก็พลอยมืดไปดว้ย” [มัทธิว 6:22–23]

“[เพราะ] ใครมองผู้หญิงดว้ยใจกําหนัดในหญิงน้ัน  คนน้ัน
ไดล้่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงคนน้ันแล้ว” [มัทธิว 
5:28; ด ูแอลมา 39:9 ดว้ย]

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารก์ล่าววา่การปฏิบัตหิรอืส่งผ่าน
ศีลระลึก  การให้พรผู้ป่วยหรอืมีส่วนรว่มในศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิตอื่นๆ โดยไม่มีคา่ควรเป็นการใช้พระนามของพระ-
ผู้เป็นเจ้าโดยไม่สมควร [see David A. Bednar, Act in 
Doctrine (2012), 53] ถ้าคนใดไม่มีคา่ควรเขาพึงถอนตวั
จากการปฏิบัตหิน้าที่ ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและเข้าพบ
อธิการร่วมกับการสวดอ้อนวอนเป็นขัน้ตอนแรกของการ 
กลับใจและกลับสู่พระบัญญัติ
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฐานะปุโรหิตคอือะไร
ฐานะปุโรหิตคอืพลังและสิทธิอํานาจนิรนัดรข์องพระบิดาบนสวรรค ์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสรา้งและปกครองฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกผ่านฐานะปุโรหิต พระองคท์รงไถ่
และทําให้ลูกๆ ของพระองคสู์งส่งผ่านอํานาจน้ี พระองคป์ระทานสิทธิอํานาจให้ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควรเพื่อปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งความรอด ลูกทุกคนของพระบิดาบน
สวรรคส์ามารถมีคณุสมบัตคิูค่วรไดร้บัศาสนพิธีเหล่าน้ีและเข้าถึงพลังและพรของฐานะ
ปุโรหิต

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้แบ่ง£นอะไรกับโควรมั

มัทธิว 3:1–6; 28:19; ยอห์น 15:16 (ผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตส่ังสอนพระกิตตคิณุ)

กิจการ 3:1–8; ยากอบ 5:14–15 (ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตให้พรเพื่อรกัษาคนป่วยและ
คนเป็นทุกข์)

ฮีบร ู5:4 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตไดร้บัเรยีก
จากพระผู้เป็นเจ้า)

3 นีไฟ 11:12; 18:1–5; คพ. 107:20 (ผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตปฏิบัตศิาสนพิธี)

คพ. 20:38–67 (หน้าที่ของผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิต)

คพ. 65:2; 124:123 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
ช่วยปกครองศาสนจักร)

คพ. 121:34–46 (พลังและสิทธิอํานาจ
ของฐานะปุโรหิตมีผลเฉพาะตามหลัก
ธรรมแห่งความชอบธรรมเท่าน้ัน)

โธมัส เอส. มอนสัน, “ฐานะปุโรหิต—ของ
ประทานอันศักดิสิ์ทธิ์,” Ensign หรอื  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 88–90

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ปีตแิห่งฐานะ
ปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 57–60

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “น่ีคอืงานของ
เราและรศัมีภาพของเรา,”เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 18–21

“ฐานะปุโรหิต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 144–149

วดีทิัศน์: “เดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้า,”“พรแห่งฐานะปุโรหิต”

ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ชีวติ
ท่านในดา้นใดบ้าง ท่านเคยมี
ประสบการณ์ที่มีความหมาย
อะไรบ้างกับฐานะปุโรหิต
ที่ท่านสามารถแบ่ง¸นกับ
เยาวชนชายได้

ท่านจะทําอะไรก่อนการประ
ชุมโควรมัเพื่อให้รูว้า่เยาวชน
ชายแตล่ะคนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิต พวกเขาเคย
มีประสบการณ์อะไรบ้างกับ
การใช้ฐานะปุโรหิต น่ีจะมี
อิทธิพลอย่างไรตอ่ส่ิงที่ท่าน
ตดัสินใจจะสอน
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายคนหน่ึงเตรยีมมา
แบ่ง¸นในการประชุมโควรมัวา่เขาเรยีน
รูอ้ะไรจากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว 
กระตุน้เขาให้แบ่ง¸นความรูสึ้กและ
ประจักษ์พยาน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแสดงบทบาท
สมมตขิองสถานการณ์ซ่ึงเพื่อนตา่ง

ศาสนาถามวา่ “ฐานะปุโรหิตคอือะไร” 
พวกเขาจะอธิบายเรือ่งฐานะปุโรหิต
อย่างไร พวกเขาจะแบ่ง¸นประสบการณ์
อะไรไดบ้้าง แบ่ง¸นกับเยาวชนชายเกี่ยว
กับนิยามของฐานะปุโรหิตที่ ให้ ไว้ ในตอน
ตน้โครงรา่งน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจเรือ่งฐานะปุโรหิต เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจ
ของพระวญิญาณ:

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่ม และมอบ
หมายให้แตล่ะกลุ่มอ่านหน่ึงเรือ่งในคาํ
พูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
เรือ่ง “ฐานะปุโรหิต—ของประทานอัน
ศักดิสิ์ทธิ์” ขอให้แตล่ะกลุ่มสรปุเรือ่ง
ให้ โควรมัÃงและแบ่ง¸นส่ิงที่ประธาน
มอนสันเรยีนรูเ้กี่ยวกับฐานะปุโรหิตจาก
ประสบการณ์ของท่าน เยาวชนชายเคย
มีประสบการณ์อะไรบ้างที่เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิต

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งฐานะปุโรหิต
และกุญแจฐานะปุโรหิต (ด ู“เข้าใจหลัก
คาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มเล็กๆ มอบ
หมายพระคมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ีให้
กลุ่มละหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน และขอ
ให้พวกเขามองหาหน้าที่ของผู้ดาํรงฐานะ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เป็นพยานเมื่อใดก็ตามที่
พระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้
ท่านทําเช่นน้ัน ไม่เฉพาะแค่
ตอนจบบทเรยีนเท่าน้ัน เปิด
โอกาสให้คนที่ท่านสอนแสดง
ประจักษ์พยานดว้ย” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 45)
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ปุโรหิตในข้อเหล่าน้ัน เชือ้เชิญพวกเขา
ให้หารปูบุคคลกําลังปฏิบัตหิน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตใน หนังสือภาพพระกิตตคิณุ และ
ขอให้พวกเขาอธิบายวา่คนอื่นๆ ไดร้บัพร
ผ่านการรบัใช้ของพวกเขาอย่างไร เชือ้
เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นประสบการณ์
การทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิ
ผลและอธิบายวา่การรบัใช้ของพวกเขาส่ง
ผลตอ่ผู้อื่นอย่างไร

• เขียนบนกระดานวา่ “พรใดเข้ามาใน
ชีวติท่านเพราะฐานะปุโรหิต” เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้ ไตรต่รองคาํถามน้ีและแบ่ง
¸นคาํตอบ ฉาย

• วดีทิัศน์ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่ง หรอือ่านคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. 
รสัเซลล์ บัลลารด์เรือ่ง “น่ีคอืงานของเรา
และรศัมีภาพของเรา” เก้าย่อหน้าแรก
ดว้ยกัน เชือ้เชิญเยาวชนชายให้มองหา
คาํตอบของคาํถามเช่น “ฐานะปุโรหิต

คอือะไร” และ “ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่
เราอย่างไร” กระตุน้เยาวชนชายให้บันทึก
เรือ่งราวไว้ ในบันทึกส่วนตวัหรอืในหนังสือ 
ครอบครวัของฉัน วา่ฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่ครอบครวัพวกเขาอย่างไร พวกเขาอาจ
จะขอให้พ่อแม่หรอืสมาชิกครอบครวัช่วย

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาตวัอย่างใน
พระคมัภีรข์องคนที่ ไดร้บัพรจากฐานะ
ปุโรหิต (ดแูนวคดิบางประการไดจ้ากข้อ
พระคมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี ) ขอ
ให้พวกเขายกตวัอย่างที่พบและแบ่ง¸น
ประสบการณ์การไดเ้ห็นพลังของฐานะ
ปุโรหิต ขณะที่ โควรมัอ่านส่ีย่อหน้า
แรกของหัวข้อสุดท้ายในคาํปราศรยัของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“ปีตแิห่งฐานะปุโรหิต” ประธานอุคท์ด
อรฟ์รูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นความรูสึ้กของ
พวกเขาวา่การดาํรงฐานะปุโรหิตมีความ
หมายวา่อย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจเรือ่งฐานะปุโรหิตดขีึน้
หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิตและฐานะปุโรหิตมีความหมายใน
ชีวติเขาอย่างไร

• ท้าทายสมาชิกโควรมัให้แบ่ง¸นกับ
สมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนวา่พวกเขา
เรยีนรูแ้ละรูสึ้กอะไรเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต
ในชัน้เรยีนวนัน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสาวกของพระองค ์ทรง
เตรยีมพวกเขา และทรงมอบ
ความรบัผิดชอบสําคญัๆ ให้
พวกเขาสอน ให้พร และรบัใช้
ผู้อื่น ท่านจะช่วยให้เยาวชน
ชายเปลี่ยนใจเลื่อมใสหลัก
คาํสอนของฐานะปุโรหิตเพื่อ
ให้การรบัใช้ผู้อื่นกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวติพวกเขาได้
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัลอกมาจาก “ฐานะปุโรหิต” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 145–149

โควรมัฐานะปุโรหิต

โควรมัฐานะปุโรหิตคอืกลุ่มพี่น้องชายที่ดาํรงตาํแหน่งเดยีว 
กันในฐานะปุโรหิต จุดประสงคเ์บือ้งตน้ของโควรมัคอื รบัใช้ 
ผู้อื่น สรา้งความเป็นหน่ึงและภราดรภาพ สอนหลักคําสอน 
หลักธรรม และหน้าที่ตา่งๆ ให้แก่กัน

โควรมัมีอยู่ ในทุกระดบัขององคก์รศาสนจักร  ประธานของ
ศาสนจักรและท่ีปรึกษาของท่านประกอบเป็นโควรัมฝ่าย
ประธานสูงสุด  อัครสาวกสิบสองประกอบเป็นโควรัมด้วย  
สาวกเจ็ดสิบ ทัง้เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และเจ้าหน้าที่ภาค ได้
รบัการจัดระเบียบเป็นโควรมั ประธานสเตคแตล่ะคนเป็น
ประธานโควรมัมหาปุโรหิต ซ่ึงประกอบดว้ยมหาปุโรหิตทุก
คนในสเตค  โดยปรกตแิล้วแตล่ะวอรด์หรอืสาขาจะมีโควรมั
ของเอ็ลเดอร ์ปุ โรหิต ผู้สอน และมัคนายก  มหาปุโรหิตได้
รบัการจัดระเบียบในวอรด์ดว้ยโดยรบัใช้ ในกลุ่มมหาปุโรหิต
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

กุญแจของฐานะปุโรหิตคอือะไร
กุญแจฐานะปุโรหิตคอืสิทธิอํานาจที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานให้ผู้นําฐานะปุโรหิต
เพื่อกํากับการใช้ฐานะปุโรหิตของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก พระเยซูครสิตท์รงถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิตทัง้หมด พระองคท์รงประสาท “กุญแจทัง้หลายของสมัยการประทานน้ี” 
ซ่ึงจําเป็นตอ่การนําศาสนจักร ให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ด ูคพ. 110:16) ¸จจุบัน
สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองถือกุญแจเหล่าน้ี กุญแจฐานะ
ปุโรหิตมอบให้ฝ่ายประธานแห่งสาวกเจ็ดสิบ ประธานพระวหิาร ประธานคณะเผยแผ่ 
ประธานสเตค ประธานท้องถิ่น อธิการ ประธานสาขา และประธานโควรมัเช่นกัน—รวม
ทัง้ประธานโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจเรือ่งกุญแจฐานะปุโรหิต

มัทธิว 16:18–19 (เปโตรไดร้บัสัญญาเกี่ยว
กับกุญแจแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า)

โมไซยาห์ 25:19 ( โมไซยาห์มอบอํานาจให้
แอลมาสถาปนาศาสนจักร)

คพ. 65:2 (กุญแจฐานะปุโรหิตจําเป็นตอ่
การให้พระกิตตคิณุรดุไปข้างหน้า)

คพ. 124:123, 142–143 (เหล่าประธานถือ
กุญแจฐานะปุโรหิตเพื่อปกครองงานแห่ง
การปฏิบัตศิาสนกิจ)

คพ. 132:7 (ประธานศาสนจักรเป็นเพียง
บุคคลเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่ ไดร้บัมอบ
อํานาจให้ ใช้กุญแจฐานะปุโรหิตทัง้หมด)

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “กุญแจและสิทธิ
อํานาจของฐานะปุโรหิตอยู่ที่ ไหน”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 29–32

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “กุญแจและสิทธิ
อํานาจของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2014

“กุญแจฐานะปุโรหิต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004) 147–

วดีทิัศน์: “เรยีนรูห้น้าที่ของท่าน”;

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

นึกถึงผู้นําฐานะปุโรหิตใน
ชีวติท่าน เหตใุดจึงสําคญั
ที่ท่านตอ้งสนับสนุนผู้ถือ
กุญแจฐานะปุโรหิต ท่านเคย
มีประสบการณ์ใดบ้างจาก
การสนับสนุนผู้นําศาสนจักร
ที่ท่านสามารถแบ่ง¸นกับ
เยาวชนชายได้

ท่านสามารถทําอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจ
นัยสําคญัของกุญแจฐานะ
ปุโรหิตในศาสนจักร ท่าน
จะช่วยให้ประธานโควรมัใช้
กุญแจฐานะปุโรหิตของเขา
เป็นพรแก่ชีวติของสมาชิก 
โควรมัไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชิญเยาวชนชายสองคนแบ่ง¸นบาง
อย่างที่จําไดจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ที่
แล้วและน่ันมีอิทธิพลอย่างไรตอ่การ 
กระทําของพวกเขาในระหวา่งสัปดาห์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายไตรต่รองและ
ตอบคาํถามอย่างเช่น: หากท่านอยู่ ในช่วง

พักรอ้นและอยู่ ไกลโบสถ์ ท่านสามารถ
ปฏิบัตศีิลระลึกให้ครอบครวัไดห้รอืไม่ 
กระตุน้พวกเขาให้หาคาํตอบใน “กุญแจ
ฐานะปุโรหิต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, หน้า 
147

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจเรือ่งกุญแจฐานะปุโรหิต 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• ในการเตรยีมการประชุมโควรมั ให้
เชิญประธานโควรมัทบทวนวดีทิัศน์เรือ่ง 
“ฐานะปุโรหิต โอกาสในการรบัใช้” ขอให้
เขาแบ่ง¸นในช่วงการประชุมโควรมัวา่
พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับความหมาย
ของการถือกุญแจฐานะปุโรหิต เขาอาจจะ
ทําให้ส่ิงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนหน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเรือ่ง
ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต (ด ู
“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 
66)

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดาน: มัทธิว 16:18–19; คพ. 124:123, 
142–143; คพ. 132:7 เชือ้เชิญสมาชิกโค
วรมัให้อ่านพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อและเขียน
สรปุหน่ึงประโยคจากส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
เกี่ยวกับกุญแจฐานะปุโรหิตในข้อเหล่าน้ัน 
ให้เยาวชนชายแตล่ะคนอ่านออกเสียง
ข้อความสรปุของตน และขอให้เยาวชน

ชายคนอื่นๆ ระบุวา่เขากําลังสรปุพระ
คมัภีรข์้อใด ถามสมาชิกโควรมัวา่เหตใุด
จึงสําคญัตอ่พวกเขาที่กุญแจฐานะปุโรหิต
ตอ้งอยู่บนแผ่นดนิโลกเวลาน้ี

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “เรยีนรูห้น้าที่ของ
ท่าน” บราเดอรก์ิบสันเชือ้เชิญฝ่าย
ประธานโควรมัให้ทําอะไร ท่านเชือ้เชิญ
สมาชิกโควรมัและผู้ ให้คาํปรกึษาให้ทํา
อะไร เราจะทําอะไรเพื่อกระทําตามคาํเชือ้
เชิญของท่าน ท่านอาจจะเชิญประธาน 
โควรมันําการสนทนาเรือ่งน้ี

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัแตล่ะคนให้อ่าน
หัวข้อ 3 ในคาํพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน 
เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “กุญแจและสิทธิอํานาจ
ของฐานะปุโรหิต” และเขียนย่อหน้าสัน้ๆ 
สรปุดว้ยคาํพูดของเขาเองวา่เขาเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต ให้เวลาเยาวชน
ชายแบ่ง¸นส่ิงที่เขียนหรอืถามคาํถามที่
พวกเขามีเกี่ยวกับกุญแจฐานะปุโรหิต

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคาํถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาคาํตอบในพระคมัภีร์
และคาํสอนของศาสดายุค
สุดท้าย” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 62)
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจเรือ่งกุญแจของฐานะ
ปุโรหิตดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับความ
รบัผิดชอบของการถือกุญแจฐานะปุโรหิต

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้แบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ีกับครอบครวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีก
และทรงมอบหน้าที่ ให้ผู้นํา
กํากับดแูลและปกครอง
ศาสนจักรของพระองค ์(ด ู
มัทธิว 10:1–5) ท่านจะช่วยให้
สมาชิกโควรมัรูสึ้กกตญัญูตอ่
ผู้ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้และช่วย
เหลือพวกเขาไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ดลัลิน เอช . โอ๊คส์, “กุญแจและสิทธิ
อํานาจของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 49–50

ขณะกําลังพูดในการประชุมสตร ีลินดา เค. เบอรต์นั 
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าววา่ “เราหวงัที่จะ
ปลูกÚงในใจเราแตล่ะคนถึงความปรารถนาจะเข้าใจฐานะ
ปุโรหิตมากขึน้” [ลินดา เค. เบอรต์นั, “Priesthood: 
‘A Sacred Trust to Be Used for the Bene÷t of Men, 
Women, and Children’” (Brigham Young University 
Women’s Conference address, May 3, 2013), 1; 
ce.byu.edu/cw/womensconference/transcripts. php] 
ส่ิงที่เธอพูดน้ันประยุกต์ ใช้ ไดก้ับเราทุกคน ข้าพเจ้าจะ
ดาํเนินตามโดยการพูดถึงกุญแจและสิทธิอํานาจของ
ฐานะปุโรหิต . . .

ความเข้าใจที่เราแสวงหาเริม่จากความเข้าใจเรือ่งกุญแจ
ของฐานะปุโรหิต “กุญแจฐานะปุโรหิตคอืสิทธิอํานาจที่
พระผู้เป็นเจ้า ประทานแก่ [ผู้ดาํรง] ฐานะปุโรหิตเพื่อ
กํากับดแูล ควบคมุ และ ปกครองการใช้ฐานะปุโรหิตของ
พระองคบ์นแผ่นดนิโลก” [คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงาน
ศาสนจักร [2001], 2.1.1] ทุกการกระทําหรอืศาสนพิธีที่
ทําในศาสนจักรล้วนทําภายใตสิ้ทธิอํานาจโดยตรงหรอืโดย
อ้อมของผู้ถือกุญแจสําหรบัหน้าที่น้ัน ตามที่เอ็ลเดอรเ์อ็ม. 
รสัเซลล์ บัลลารด์อธิบาย “ผู้ที่มีกุญแจฐานะปุโรหิต . . . 
ทําให้ทุกคนที่รบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ภายใตก้ารกํากับดแูลของ
เขามีโอกาสใช้สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตและเข้าถึงพลัง
อํานาจฐานะปุโรหิต’ [“Men and Women in the Work 
of the Lord,”New Era,Apr. 2014, 4; เลียโฮนา, เม.ย. 
2014, 48’ ด ูDaughters in My Kingdom: Ëe History 
and Work of Relief Society(2011), 138 ดว้ย]

ในการควบคมุการใช้สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตน้ัน หน้าที่
ของกุญแจฐานะปุโรหิตทัง้ขยายและจํากัด ขยายโดยทําให้
สิทธิอํานาจและพรฐานะปุโรหิตมีผลตอ่บุตรธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าทุกคน และจํากัดโดยการกํากับดแูลวา่ใครจะ
ไดร้บัสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิต ใครจะดาํรงตาํแหน่ง
ของฐานะปุโรหิต และจะประสาทสิทธิและพลังอํานาจน้ัน
อย่างไร ตวัอย่างเช่น คนที่ดาํรงฐานะปุโรหิตไม่สามารถ
ประสาทตาํแหน่งหรอืสิทธิอํานาจของเขาให้ผู้อื่นไดเ้วน้

แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากผู้ถือกุญแจ หากไม่ไดร้บัอนุญาต 
การแตง่ตัง้ก็จะไม่เป็นผล เรือ่งน้ีอธิบายวา่เหตใุดผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิต—ไม่วา่ตาํแหน่งใดก็ตาม—จึงไม่สามารถ
แตง่ตัง้สมาชิกครอบครวัหรอืประกอบศาสนพิธีศีลระลึก
ในบ้านของตนเองไดห้ากไม่ไดร้บัอนุญาตจากผู้ถือกุญแจ
ที่เหมาะสม

ยกเวน้งานศักดิสิ์ทธิ์ที่พี่น้องสตรทีําในพระวหิารภายใต้
กุญแจซ่ึงถือโดยประธานพระวหิาร ซ่ึงข้าพเจ้าจะอธิบาย
หลังจากน้ี มีเพียงผู้ดาํรงตาํแหน่งฐานะปุโรหิตเท่าน้ันที่
สามารถทําหน้าที่ ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตได ้และศาสน-
พิธีฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัอนุญาตทัง้หมดไดร้บัการบันทึกไว้
ในบันทึกของศาสนจักร

ท้ายที่สุด กุญแจทัง้หมดของฐานะปุโรหิตถือโดยพระเจ้า
พระเยซูครสิตเ์จ้าของฐานะปุโรหิตน้ัน พระองคท์รง
เป็นผู้กําหนดวา่จะมอบหมายกุญแจใดให้มนุษย์และจะ
ใช้กุญแจเหล่าน้ันอย่างไร เรามักจะคดิวา่โจเซฟ สมิธได้
รบัการประสาทกุญแจทัง้หมดของฐานะปุโรหิตในพระวิ
หารเคริท์แลนด ์แตพ่ระคมัภีรก์ล่าววา่กุญแจทัง้หมดที่
ไดร้บัการประสาทที่น่ันคอื “กุญแจทัง้หลายของสมัยการ
ประทานน้ี” (คพ. 110:16) ในการประชุมใหญ่สามัญหลาย
ปีมาแล้ว ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์เตอืนเรา
วา่มีกุญแจฐานะปุโรหิตอื่นๆ อีกที่ ไม่ ไดม้อบให้มนุษย์บน
แผ่นดนิโลก รวมถึงกุญแจแห่งการสรา้งและการฟ้ืนคนื
ชีวติ

ความศักดิสิ์ทธิ์ของข้อจํากัดในการใช้กุญแจฐานะปุโรหิต
อธิบายความแตกตา่งที่สําคญัระหวา่งการตดัสินใจเรือ่ง
การบรหิารงานศาสนจักรกับการตดัสินใจที่ส่งผลตอ่
ฐานะปุโรหิต ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาฝ่ายประธาน
สูงสุดตลอดจนโควรมัอัครสาวกสิบสอง ผู้ควบคมุดแูล
ศาสนจักร ไดร้บัมอบอํานาจให้ทําการตดัสินใจหลายเรือ่งที่
ส่งผลตอ่นโยบายและระเบียบปฏิบัตขิองศาสนจักร—เช่น
สถานที่ตัง้อาคารศาสนจักรและอายุของผู้สอนศาสนา แต่
ถึงแม้เจ้าหน้าที่ควบคมุเหล่าน้ีจะถือและใช้กุญแจทัง้หมด
ที่มอบให้มนุษย์ ในสมัยการประทานน้ี แตพ่วกท่านไม่มี
อิสระที่จะเปลี่ยนแบบแผนซ่ึงประกาศิตไวแ้ล้ววา่ผู้ชาย
เท่าน้ันที่จะดาํรงตาํแหน่งในฐานะปุโรหิต
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอย่าง
ฉันมีหน้าที่อะไรบ้าง
พระเจ้าตรสัไวว้า่ชายทุกคนที่ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิตควร “เรยีนรูห้น้าที่ของตน” 
และ “กระทํา … ดว้ยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ” (คพ. 107:99) เราผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตจะประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิต รบัใช้ผู้อื่น และเชือ้เชิญให้คนทัง้
ปวงมาหาพระครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านสามารถ
แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชายเพือ่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจหน้าทีข่องตน

คพ. 20:46–59; 84:111 (ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนปฏิบัตศิาสนพิธีและ
เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต)์

คพ. 84:33–34; 107:99 (ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตควรเรยีนรูห้น้าที่ของตนและ
ซ่ือสัตย์ ในการทําหน้าที่เหล่าน้ันให้เกิด
สัมฤทธิผล)

คพ. 107:68 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอา
โรนรบัใช้ผู้อื่นขณะช่วยเหลืออธิการในการ
บรหิารเรือ่งฝ่ายโลก)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ครอบครวั 
นิรนัดร,์”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 81–84

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ท่านไม่ไดอ้ยู่ ในงาน
ตามลําพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 80–83

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ชายแห่งฐานะ
ปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 23, 46–47, 70–71

วดีทิัศน์: “สัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่านตอ่
พระผู้เป็นเจ้า,”“ศรทัธาในฐานะปุโรหิต”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ตรกึตรองวา่ท่านรูสึ้กอย่างไร
เมื่อท่านไดร้บัฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนครัง้แรก การมีสิทธิ
อํานาจน้ีมีความหมายอะไรตอ่
ท่าน การดาํรงฐานะปุโรหิต
มีอิทธิพลอย่างไรตอ่ความคดิ
และการกระทําของท่าน

ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอา-
โรนส่วนใหญ่ตระหนักวา่พวก
เขามีหน้าที่ปฏิบัตศีิลระลึก
แตอ่าจไม่ตระหนักวา่พวกเขา
มีหน้าที่รบัใช้ผู้อื่นและเชือ้
เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิต ์
ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนชายตระหนัก
และทําหน้าที่ฐานะปุโรหิต
ทัง้หมดของพวกเขาให้เกิด
สัมฤทธิผล
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นบางอย่างที่
พวกเขาจําไดจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ที่
แล้ว พวกเขายังมีคาํถามอะไรอีกบ้าง พวก
เขาดาํเนินชีวติตามส่ิงที่เรยีนรูเ้มื่อสัปดาห์
ที่แล้วอย่างไร

• เขียนหน้าที่ฐานะปุโรหิตสามประเภท
ไวบ้นกระดานตามที่เสนอไว้ ใน หน้าที่

ตอ่พระผู้เป็นเจ้า: “ปฏิบัตศิาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิต” “รบัใช้ผู้อื่น” และ “เชือ้เชิญให้
คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต”์ ขอให้เยาวชน
ชายเขียนหน้าที่ฐานะปุโรหิตของพวกเขา
ให้มากเท่าที่จะมากได้ ในประเภทตา่งๆ ไว้
บนกระดาน กลับมาอ้างรายการน้ีตลอด
บทเรยีน และเพิ่มเข้าไปเมื่อเยาวชนชาย
คน้พบหน้าที่อื่นๆ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจหน้าทีผู่้ดาํรงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนของตน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนบน
กระดาษถึงประสบการณ์เมื่อพวกเขาได้
รบัความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค ์
ใส่กระดาษในภาชนะและขอให้เยาวชน
ชายหยิบกระดาษและอ่านให้ชัน้เรยีนÃง 
ท่านอาจใส่เรือ่งราวจากคําพดูของประธาน
อายรงิก์เรือ่ง “ท่านไม่ไดอ้ยู่ ในงานตาม
ลําพัง” ลงไปในภาชนะดว้ย เรือ่งราวและ
ประสบการณ์เหล่าน้ีสอนเยาวชนชายอะไร
เกี่ยวกับวธิีที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาใน
การรบัใช้ฐานะปุโรหิต 

• สมาชิกโควรมับางคนอาจจะกําลัง
ทํางานในหมวด “หน้าที่ฐานะปุโรหิต” 
ของแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า, 
หน้า 23–29, 46–53, 70–77) เชิญสมาชิก
โควรมัหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันแบ่ง¸น
ประสบการณ์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านเกี่ยวกับ
หน้าที่ฐานะปุโรหิตของพวกเขาใน คพ. 

20:46–59 และ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
(หน้า 23, 46–47, หรอื 70–71) ขอให้พวก
เขาระบุหน้าที่ฐานะปุโรหิตและเขียน
เป็นข้อๆ ไวบ้นกระดาน ถามเยาวชนชาย
วา่พวกเขาเรยีนรูห้น้าที่อะไรบ้างที่ ไม่รูว้า่
มี พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อทําหน้าที่
เหล่าน้ีให้เกิดสัมฤทธิผล

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้พระ
คมัภีรแ์ละยกตวัอย่างบุคคลผู้ทําหน้าที่
ฐานะปุโรหิตของตนจนเกิดสัมฤทธิผล 
(ตวัอย่างเช่น มัทธิว 3:1–6, 13–17;  
เจคอบ 1:18–19; แอลมา 15:16–18; 3 
นีไฟ 18:1–5) ขอให้พวกเขายกตวัอย่าง
และระบุวา่ตวัอย่างน้ันจัดอยู่ ในประเภท
ใดจากหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า (“ปฏิบัติ
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต” “รบัใช้ผู้อื่น” หรอื 
“เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต”์) 
ผู้คนในข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีไดร้บัพรผ่าน
การรบัใช้ ในฐานะปุโรหิตอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน … ท่าน
อาจไดร้บัการนําให้เน้นหลัก
ธรรมข้อใดข้อหน่ึง ท่านอาจ
ไดร้บัความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีที่
ดทีี่สุดในการนําเสนอแนวคดิ
บางอย่าง ท่านอาจคน้พบ
ตวัอย่าง บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ 
และเรือ่งเล่าที่ ให้แรงบันดาล
ใจจากกิจกรรมที่เรยีบง่าย
ของชีวติ ท่านอาจรูสึ้กวา่ตอ้ง
เชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบท
เรยีน ท่านอาจนึกขึน้ไดถ้ึง
ประสบการณ์ส่วนตวัที่จะ
แบ่ง¸น” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 48)
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• ขอให้เยาวชนชายอ่านคาํพูดหลายๆ 
ส่วนของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง 
“ครอบครวันิรนัดร”์ หรอื “ชายแห่งฐานะ
ปุโรหิต” (หรอืดวูดีทิัศน์เรือ่ง“ศรทัธาใน
ฐานะปุโรหิต”) และแบ่ง¸นส่ิงที่ดลใจ
พวกเขาให้ทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตจน
เกิดสัมฤทธิผลในครอบครวัพวกเขา

หรอืที่อื่นๆ เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียน
ประสบการณ์ที่เคยมีเมื่อพวกเขาใช้ฐานะ
ปุโรหิตหรอืเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตอีกคนหน่ึง การดาํรง
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เยาวชนชายและ
ครอบครวัของพวกเขาอย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหน้าทีฐ่านะปุโรหิต
ของตนดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

สมาชิกฝ่ายประธานโควรมัทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายวางแผนหมวด
หน่ึงในหมวด “หน้าที่ฐานะปุโรหิต” ของ
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า และแบ่ง
¸นกันวา่พวกเขาวางแผนจะทําอะไร

• ท้าทายสมาชิกโควรมัให้แบ่ง¸นบาง
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตกับสมาชิกครอบครวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและครพูี่เลีย้งสําหรบั
เหล่าสาวกของพระองค ์
พระองคท์รงสอนพวกเขาให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รกัและ
รบัใช้ โดยวธิีที่พระองคท์รง
รกัและรบัใช้ พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอนพระ
กิตตคิณุโดยวธิีที่พระองค์
ทรงสอน จงช่วยให้เยาวชน
ชายทําหน้าที่ของพวกเขาให้
เกิดสัมฤทธิผลโดยสอนพระ
กิตตคิณุเฉกเช่นพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอน
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดฉันจึงควรรบัใช้งานเผยแผ่
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไวว้า่: “ชายหนุ่มที่สามารถและมีคา่ควรทุกคนควร
เตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ การรบัใช้งานเผยแผ่เป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิตข้อผูกมัดที่
พระเจ้าทรงคาดหวงัจากเราผู้ ไดร้บัมากมาย เยาวชนชายทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอเตอืน
ท่านให้เตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา” (“เมื่อเราพบกันอีก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 
5–6)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไร
จะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนชายเตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

มัทธิว 28:19–20; คพ. 50:13–14; 88:81 
(เรามีหน้าที่แบ่ง¸นพระกิตตคิณุ)

คพ. 4 (คณุลักษณะที่ทําให้เรามี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัใช้พระเจ้า)

คพ. 18:9–16 (คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า)

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “จงเตรยีมโลก
ไว้ ให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 62–66; ด ู 
วดีทิัศน์เรือ่ง “หน้าที่ของท่านสําหรบังาน
เผยแผ่” ดว้ย

ดบัเบิลยู. ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์, “ โอกาส
พิเศษครัง้หน่ึงในชีวติ” เลียโฮนา, พ.ย. 
2011, หน้า 64–67

วดีทิัศน์: “งานเผยแผ่ศาสนา: หน้าที่
ฐานะปุโรหิต”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมัดาํเนินการประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายใน
การหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอนหน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน 
(จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอื 
สมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุม
โควรมัในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

นึกถึงปีตทิี่ท่านหรอืคนที่ท่าน
รูจ้ักประสบขณะรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลา พรใดมาสู่
ชีวติท่านเพราะงานเผยแผ่
ศาสนา

เยาวชนชายเคยมี
ประสบการณ์อะไรบ้างในการ
แบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับผู้
อื่น ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเพิ่มพูนความ
ปรารถนาในการรบัใช้งาน
เผยแผ่
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายใช้เวลาสักหน่ึงนาที
เขียนส่ิงตา่งๆ จากบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้วให้มากที่สุดเท่าที่จําได ้เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่เขียน

• แบ่งเยาวชนชายออกเป็นกลุ่มๆ และ
เชือ้เชิญให้พวกเขาสนทนาคาํตอบที่เป็น
ไปไดข้องคาํถามวา่ “เหตใุดฉันจึงควรรบั
ใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา” เชิญเยาวชนชาย
กลุ่มละหน่ึงคนออกมาเขียนคาํตอบของ
พวกเขาบนกระดาน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่เหตใุดพวกเขาจึงควรรบัใช้
งานเผยแผ่ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 18:9–16 เป็นส่วน
ตวัและมองหาคาํตอบของคาํถามวา่ “เหตุ
ใดพระเจ้าจึงทรงมอบหน้าที่แบ่ง¸นพระ
กิตตคิณุให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต” เชิญให้
พวกเขาสองสามคนแบ่ง¸นคาํตอบกับ
โควรมั เหตใุดคา่ของจิตวญิญาณจึงยิ่ง
ใหญ่ ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า 
เยาวชนชายมีประสบการณ์ใดบ้างในการ
แบ่ง¸นพระกิตตคิณุที่พวกเขาน่าจะแบ่ง
¸นกับโควรมัได้

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “งานเผยแผ่ศาสนา: 
หน้าที่ฐานะปุโรหิต” เชิญเยาวชนชาย
หลายๆ คนให้แบ่ง¸นความรูสึ้กของพวก
เขาเกี่ยวกับคาํพูดของประธานมอนสัน 
กระตุน้เยาวชนชายให้จดวา่เหตใุดพวก
เขาจึงอยากรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
และเชือ้เชิญให้พวกเขาตดิส่ิงที่เขียนไว้
ในที่ที่จะเตอืนพวกเขาถึงความปรารถนา
ที่จะรบัใช้

• อ่านข้อพระคมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครงรา่ง
น้ีดว้ยกันสักหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน แล้ว
ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาคดิวา่โลกจะ
ตา่งไปอย่างไรถ้าทุกคนรูจ้ักและดาํเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ ¸ญหาหรอืการ
ท้าทายใดในโลกทุกวนัน้ีไดร้บัการแก้ ไข
เมื่อเราดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ ชีวติ
ท่านตา่งไปอย่างไรเพราะพระกิตตคิณุ

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “วนัของท่าน
สําหรบังานเผยแผ่” (หรอืให้ โควรมั
อ่านประสบการณ์ของซิด โกอิงก์ ในคาํ
ปราศรยัของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอร์
เซ็นเรือ่ง “จงเตรยีมโลกไว้ ให้พรอ้มรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง”) ขอให้สมาชิกโควรมั
เขียนบางอย่างที่อาจจะขัดขวางเยาวชน
ชายไม่ ให้ ไปเป็นผู้สอนศาสนา ช่วยพวก
เขาเปรยีบเทียบรายการน้ีกับพรมากมาย
ที่มาจากการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ชํานาญจะไม่คดิวา่ ‘วนั
น้ีฉันจะทําอะไรในชัน้เรยีน’ 
แตถ่ามวา่ ‘วนัน้ีจะให้นักเรยีน
ของฉันทําอะไร’ ไม่ถามวา่ 
‘วนัน้ีฉันจะสอนอะไร’ แต่
ถามวา่ ‘ฉันจะช่วยให้นักเรยีน
คน้พบส่ิงที่เขาตอ้งการรู้ ได้
อย่างไร’” (เวอรจ์ิเนีย เอช. 
เพียรซ์, ใน ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 61)
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• เขียนคาํถามจากโครงรา่งน้ีบนกระดาน 
เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัมองหาคาํตอบ
ของคาํถามน้ีขณะที่พวกเขาอ่าน หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 4:2–4 หรอืคาํพูด
ตอ่ไปน้ีจากประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนล- 
สัน: “การตดัสินใจรบัใช้งานเผยแผ่จะส่ง
ผลตอ่จุดหมายปลายทางในทางวญิญาณ
ของผู้สอนศาสนา คูส่มรสของเขา และ
ลูกหลานของพวกเขาในช่ัวอายุที่จะมา

ถึง ความปรารถนารบัใช้เป็นผลที่เกิดโดย
ธรรมชาตจิากการเปลี่ยนใจเลื่อมใส การ
มีคา่ควร และการเตรยีมของคนๆ หน่ึง” 
(“ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วย
ท่านได!้”   เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 18) โดย
ไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญอดตีผู้สอน
ศาสนาให้แบ่ง¸นกับโควรมัวา่การรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนาเป็นพรแก่ชีวติเขา
อย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดพวก
เขาจึงควรรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นส่ิงที่เขาทําอยู่ขณะน้ีเพื่อ
เตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา

• เชือ้เชิญโควรมัให้ตัง้เป้าหมายวา่จะ
ท่องจํา หลักคาํสอนและพันธสัญญาภาคที่ 
4 ตลอดช่วงหลายเดอืนตอ่จากน้ี

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้ทํากิจกรรม
หน่ึงอย่างในหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า (หน้า 87–88)เพื่อเตรยีมรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้ 
เชิญเหล่าสาวกของพระองค์
ให้กระทําในศรทัธาและ
ดาํเนินชีวติตามความจรงิที่
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทางหาโอกาสให้พวกเขาเรยีน
รูผ้่านประสบการณ์ (ด ูลูกา  
5:1–11) เยาวชนชายจะทํา
อะไรไดบ้้างในขณะน้ีซ่ึงจะ
สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเขา
ปรารถนาจะรบัใช้งานเผยแผ่
เต็มเวลา
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ข้อความทีค่ดัมาจากนีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “จงเตรยีม
โลกไว้ ให้พร้อมรับการเสด็จมาครัง้ทีส่อง,” Ensign หรือ 
เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 62–66

ผู้ติดตามเกมรักบีรู้้ว่าทีมนิวซีแลนด์ออลแบล็ค  ใช้ช่ือน้ี
เพราะสีของชุดนักกีฬา เป็นทีมรกับี ้โดง่ดงัที่สุดเท่าที่เคย
มีมา  การไดร้บัคดัเลือกให้อยู่ทีมออลแบล็คของนิวซีแลนด์
เทียบได้กับการเล่นในทีมซุปเปอร์ โบลหรือทีมฟุตบอล 
เวริล์คพั

ในปี 1961 ดว้ยวยั 18 ปีและดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ซิดนีย์ โกอิงเป็นดาวเดน่ในรกับีนิ้วซีแลนด ์ เพราะความ
สามารถอันโดดเดน่ของเขา คนส่วนมากจึงคดิวา่เขาจะได้
รบัเลือกในปีถัดไปให้อยู่ ในทีมรกับีอ้อลแบล็คระดบัชาติ

เมื่ออายุ 19 ในช่วงหัวเลีย้วหัวตอ่ของอาชีพรกับีข้าขึน้ของ
เขา ซิดประกาศวา่เขาจะทิง้รกับี ้ไปรบัใช้งานเผยแผ่  บาง
คนบอกวา่เขา “เสียสต”ิ หลายคนบอกวา่เขา “ โง”่ [see Bob 
Howitt, Super Sid: The Story of a Great All Black 
(1978), 27.]  คนเหล่าน้ันท้วงวา่โอกาสเล่นรกับีข้องเขา 
จะไม่มาอีก

สําหรบัซิดแล้ว น่ันไม่ ใช่ส่ิงที่เขาทิง้ไวเ้บือ้งหลัง—แต่คือ
โอกาสและความรบัผิดชอบเบือ้งหน้า  เขามีหน้าท่ีฐานะ
ปุโรหิตต้องมอบสองปีในชีวติเพื่อประกาศความเป็นจรงิ
ของพระเจ้าพระเยซูครสิต์และพระกิตติคุณที่ ได้รบัการ
ฟ้ืนฟู  ไม่มีส่ิงใด—ไม่แม้แต่ โอกาสได้เล่นในทีมชาติและ
ช่ือเสียงที่เขาจะได—้ขัดขวางไม่ ให้เขาทําหน้าที่น้ันไดเ้ลย 
[การสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานแม็กซ์เวลล์ ฮอรส์- 
ฟอรด์, สเตคคาอิโคเฮ นิวซีแลนด ์มีนาคม 2011]

เขาไดร้บัเรยีกโดยศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้รบั 
ใช้ ในคณะเผยแผ่แคนาดาตะวนัตก  เดอืนน้ีเมื่อส่ีสิบแปด 

ปีก่อน เอ็ลเดอร์ซิดนีย์ โกอิงวัย 19 ปีออกจากนิวซีแลนด ์
ไปรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาของศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต ์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ซิดเล่าประสบการณ์ที่เขามี ในสนามเผยแผ่ ให้ข้าพเจ้า³ง  
เย็นวนัหน่ึงเขากับคูก่ําลังกลับอพารต์เม้นตแ์ตต่ดัสินใจไป 
เยี่ยมอีกครอบครวัหน่ึง ผู้เป็นพ่อยอมให้เข้าบ้าน เอ็ลเดอร ์
โกอิงกับคูเ่ป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด  ครอบครวัน้ียอม 
รบัพระคมัภีรม์อรมอน  ผู้เป็นพ่ออ่านทัง้คนื  สัปดาห์ครึง่ 
ต่อมาเขาอ่านพระคัมภีร์มอรมอน หลักคําสอนและพันธ- 
สัญญา และไข่มุกอันลํา้คา่จนจบ ไม่กี่สัปดาห์หลังจากน้ัน
ครอบครวัก็รบับัพตศิมา [การสนทนาทางโทรศัพท์กับเอ็ล-
เดอรซิ์ดนีย์ โกอิง, มีนาคม 2011]

งานเผยแผ่ศาสนาแทนท่ีตําแหน่งในทีมออลแบล็คของ
นิวซีแลนด์ ไดห้รอืไม่  ซิดตอบวา่ “พรของการ [นําผู้อื่น] 
มาสู่พระกิตตคิณุสําคญัยิ่งกวา่ส่ิงใดที่ [ท่าน] จะยอมเสีย 
สละ” [การตอบอีเมลจากเอ็ลเดอรซิ์ดนีย ์โกอิง, ม.ีค. 2011]

ท่านอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึน้กับซิดหลังจากงานเผยแผ่
ของเขา  สําคัญที่สุดคือการแต่งงานนิรันดร์กับคอลลีน
คูร่กัของเขา บุตรธิดาที่ลํา้คา่ห้าคน และคนรุน่หลาน  เขา
ดาํเนินชีวติโดยวางใจพระบิดาในสวรรค ์รกัษาพระบัญญัต ิ
และรบัใช้ผู้อื่น

แล้วรกับีล้่ะ  หลังจบงานเผยแผ่ ซิด โอกิงกลายเป็นกอง
หลังเก่งที่สุดคนหน่ึงในประวตัศิาสตรอ์อลแบล็ค โดยแข่ง 
11 ฤดกูาลและเป็นกัปตนัทีมอยู่หลายปี [ด ูstats.allblacks.
com/asp/profile.asp?ABID=324]

ซิด โกอิงเก่งแค่ ไหน  เขาเก่งมากถึงขนาดต้องเปลี่ยน
ตารางการฝึกและการแขง่ขันเพราะเขาจะไม่แขง่วนัอาทติย ์
[การสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานแม็กซ์เวลล์  ฮอรส์- 
ฟอรด์, สเตคคาอิโคเฮ นิวซีแลนด ์มีนาคม 2011] ซิดเก่ง
มากถึงขนาดพระราชินีแห่งอังกฤษยอมรบัผลงานรกับีข้อง
เขา [ซิด โกอิงได้รบัรางวลัเอ็มบีอี (MBE = Member of 
the Order of the British Empire) ในปี 1978 สําหรบัผล
งานของเขาในกีฬารกับี ้(ด ูHowitt, Super Sid, 265)] เขา
เก่งมากถึงขนาดมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเขาช่ือวา่ซุป-
เปอรซิ์ด



165

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

174

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

จะเป็นอย่างไรถ้าเกียรตเิหล่าน้ันไม่ไดม้าถึงซิดหลังจากเขา
จบงานเผยแผ่  ปาฏิหารยิ์สําคญัยิ่งอย่างหน่ึงของการรบัใช้
งานเผยแผ่ ในศาสนจักรน้ีคือ ซิด โกอิงและคนแบบเขา
หลายคนไม่ไดถ้ามวา่ “ผมจะไดอ้ะไรจากงานเผยแผ่” แต่
ถามวา่ “ผมจะให้อะไรไดบ้้าง”

งานเผยแผ่ของท่านจะเป็นโอกาสศักดิสิ์ทธิ์ ให้นําผู้อื่นมา
สู่พระครสิตแ์ละช่วยเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระผู้ช่วยให้รอด
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

การสนับสนุนผู้นําศาสนจักรของ
ฉันหมายความวา่อย่างไร
ในฐานะสมาชิกของศาสนจักรเรามี โอกาสสนับสนุนคนที่พระเจ้าทรงเรยีกให้รบัใช้ เรา
ยกมือเพื่อแสดงวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ เจ้าหน้าที่สามัญคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักร ผู้นําแตล่ะคนในวอรด์และสเตคของเรา —รวมถึงฝ่ายประธานโควรมั
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน การสนับสนุนผู้นําเกี่ยวข้องมากกวา่การเพียงแคย่กมือ—แต่
หมายความวา่เราสนับสนุนพวกท่าน สวดอ้อนวอนให้พวกท่าน ยอมรบังานมอบหมาย
และการเรยีกจากพวกท่าน เช่ือÃงคาํแนะนําของพวกท่าน และไม่วพิากษ์วจิารณ์พวก
ท่าน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะดลใจให้
สมาชิกโควรมัสนับสนุนผู้นําศาสนจักรของพวกเขา

อพยพ 17:8–12 (อาโรนและเฮอรป์ระคอง
มือของโมเสส)

คพ. 21:1–6; 124:45–46 (คนที่สดบัÃง
เสียงผู้รบัใช้ของพระเจ้าจะไดร้บัพร)

1 นีไฟ 18:9- 14; คพ. 84:23–25 (ตวัอย่าง
ของคนที่ปฏิเสธผู้นําของพวกเขา)

1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:8- 16; 2 พงศ์กษัตรยิ์ 
5:8- 14 (ตวัอย่างของคนที่สนับสนุนผู้นํา
ของพวกเขา)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ไดร้บัเรยีกจากพระผู้
เป็นเจ้าและสนับสนุนโดยสมาชิก,”  
เลียโฮนา, มิ.ย.2012, 4–5

เจมส์ อี. เฟาสท์, “ ไดร้บัเรยีกและเลือก,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 63–65

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
74–77 

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านทําอะไรเพื่อสนับสนุน
ผู้นําศาสนจักร ท่านไดร้บัพร
จากการทําเช่นน้ันอย่างไร

ท่านเห็นผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนสนับสนุนผู้นํา
ศาสนจักร—รวมถึงอธิการ
หรอืสมาชิกในฝ่ายประธาน 
โควรมัของพวกเขาเมื่อ
ใด พวกเขาจะแบ่ง¸น
ประสบการณ์อะไรให้กันได้
บ้าง
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาไดท้ําอะไร
เพื่อประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูสั้ปดาห์ก่อน 
พวกเขามีคาํถามหรอืข้อคดิเพิ่มเตมิเกี่ยว
กับส่ิงที่เรยีนรูห้รอืไม่

• เขียนช่ือของบทเรยีนน้ีไวบ้นกระดาน 
และขอให้สมาชิกโควรมันึกถึงคาํอื่นที่มี

ความหมายเหมือนกับ สนับสนุน จากน้ัน
เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนรายช่ือผู้นําใน
วอรด์ไวบ้นกระดาน รวมทัง้ฝ่ายประธาน
โควรมัของพวกเขา เยาวชนชายกําลังทํา
อะไรเพื่อสนับสนุนคนเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่การสนับสนุนผู้นํา
ศาสนจักรหมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ก่อนการประชุมโควรมั ให้เชิญเยาวชน
ชายอ่านคาํพูดของประธาน รสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “การสนับสนุนศาสดา
พยากรณ์” และเตรยีมมาแบ่ง¸นบางอย่าง
จากคาํพูดที่สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเขา
สนับสนุนประธานโธมัส เอส. มอนสัน  

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มและมอบ
หมายคาํพูดของประธานเจมส์ อี. เฟาสท์
เรือ่ง “ดร้บัเรยีกและเลือก” หรอื หลักคาํ
สอนและพันธ- สัญญา 124:45- 46ให้กลุ่ม
ละหน่ึงหัวข้อหรอืหน่ึงข้อ ขอให้พวกเขา
มองหาพรที่สัญญาไวก้ับคนที่สนับสนุน
ผู้นําของพวกเขาและคาํเตอืนถึงคนที่ ไม่
สนับสนุน เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิง
ที่พบและเล่าเรือ่งจากคาํพูดที่แสดงให้
เห็นพรและคาํเตอืนเหล่าน้ี

• ขอให้เยาวชนชาย อพยพ 17:8- 12 
เป็นการส่วนตวัและเชิญคนหน่ึงสรปุเรือ่ง

ดว้ยคาํพูดของเขาเอง เรือ่งน้ีเกี่ยวข้อง
กับเราอย่างไรขณะที่เราสนับสนุนผู้นํา
ศาสนจักร เราเหมือนอาโรนกับเฮอร์
อย่างไรเมื่อเราสนับสนุนประธานโควรมั
และผู้นําคนอื่นๆ ของเรา

• เชิญเยาวชนชายบางคนหาตวัอย่างของ
คนในพระคมัภีรท์ี่ ไม่ยอมรบัผู้นําของพวก
เขา เช่น เลมันกับเลมิวเอล (ด ู1 นีไฟ 
18:9- 14) หรอืลูกหลานของอิสราเอล (ด ู
คพ. 84:23- 25) ขอให้เยาวชนชายที่เหลือ
หาตวัอย่างของคนที่ทําตามผู้นําของพวก
เขา เช่น หญิงม่ายชาวศาเรÃท (ด ู1  
พงศ์กษัตรยิ์ 17:8- 16) หรอื นาอามาน (2 
พงศ์กษัตรยิ์ 5:8- 14) ขอให้พวกเขาเล่า
เรือ่งของตนและอธิบายวา่เรือ่งน้ันสอน
อะไรเกี่ยวกับผลของการไม่ยอมรบัหรอื
การให้เกียรตผิู้นําศาสนจักร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ ในการช่วยให้ผู้เรยีนเตรยีม
ตอบคาํถาม ท่านอาจตอ้งการ
บอกเขาก่อนจะอ่านหรอืนํา
เสนอบางส่ิงที่ท่านกําลังจะ
ขอคาํตอบจากเขา ...ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ ‘ขอให้Ãง
ผมอ่านข้อความตอ่ไปน้ีเพื่อ
ท่านจะบอกไดว้า่ท่านสนใจ
อะไรมากที่สุดจากข้อความ
ที่ผมอ่าน’ หรอื ‘ขณะที่อ่าน
พระคมัภีรข์้อน้ี ให้ดวูา่ท่าน
เข้าใจหรอืไม่วา่พระเจ้าทรง
บอกอะไรเราเกี่ยวกับศรทัธา’” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 69)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านบทความ
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “ด้
รบัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าและสนับสนุน
โดยสมาชิก” โดยมองหาตวัอย่างในดา้น
ตา่งๆ ที่เราสนับสนุนผู้นําศาสนจักรของ
เรา นํานิตยสารศาสนจักรมาและขอให้
เยาวชนชายหาและแบ่ง¸นรปูในนิตยสาร

ที่แสดงให้เห็นวธิีสนับสนุนผู้นําศาสนจักร 
เยาวชนชายทําอะไรเพื่อสนับสนุนผู้นํา
ของพวกเขา รวมทัง้ฝ่ายประธานโควรมั
ของพวกเขา พวกเขาจะพูดอะไรถ้าพวก
เขาไดย้ินบางคนวพิากษ์วจิารณ์ผู้นําคน
หน่ึงของพวกเขา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี ท่านเข้าใจหรอืไม่วา่การสนับสนุน
ผู้นําศาสนจักรหมายความวา่อะไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะเป็นประโยชน์
หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับผู้นํา
ที่ ไดร้บัเรยีกให้เป็นประธานเวลาน้ี

• นําการสนทนาพอสังเขปวา่สมาชิก 
โควรมัจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อสนับสนุน
ผู้นําศาสนจักรของพวกเขาอย่างเต็มที่
มากขึน้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสานุศิษย์ ทรงเตรยีม
พวกเขา และประทานความ
รบัผิดชอบสําคญัให้พวก
เขาสอน และรบัใช้ผู้อื่น 
พระองคท์รงช่วยพวกเขา
ในวธิีน้ีให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระกิตตคิณุของพระองคล์ึก
ซึง้ขึน้ ท่านจะทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
ไดอ้ย่างไรในฐานะผู้ ให้คาํ
ปรกึษาผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน
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ข้อความทีค่ดัลอกมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ไดร้บัเรยีกจาก
พระผู้เป็นเจ้าและสนับสนุนโดยสมาชิก,” เลียโฮนา, มิ.ย. 
2012, 4–5

หลายปีก่อนนักศึกษาวัย 18 ปีแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการ
สนับสนุนผู้รบัใช้ของพระเจ้าหมายความวา่อย่างไร  ข้าพเจ้า
ยังคงไดร้บัพรจากแบบอย่างอันนอบน้อมของเขา

เขาเพ่ิงเริม่เรยีนวทิยาลัยปีหน่ึง เขารบับัพติศมายังไม่ถึงปี 
กอ่นออกจากบา้นไปศึกษาทีม่หาวทิยาลยัขนาดใหญแ่หง่หน่ึง 

ที่น่ันข้าพเจ้ารบัใช้เป็นอธิการของเขา

เขาขอพบข้าพเจ้าในห้องทํางาน  ข้าพเจ้าแปลกใจเมื่อเขา
ถามวา่ “เราจะสวดอ้อนวอนดว้ยกันได้ ไหมครบั ผมขอเป็น 
ผู้สวด” . . .

เขาเริม่คาํสวดอ้อนวอนดว้ยประจักษ์พยานวา่เขารูว้า่อธิการ
ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  เขาทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้
ทรงบอกข้าพเจ้าว่าเขาควรทําอย่างไรในเรื่องที่ส่งผลอย่าง
มากทางวญิญาณ  ชายหนุ่มทูลพระผู้เป็นเจ้าวา่เขามั่นใจวา่
อธิการทราบความตอ้งการของเขาแล้ว และจะให้คาํแนะนํา
ที่เขาจําเป็นตอ้งไดย้ิน

ขณะที่เขาพูด อันตรายบางอย่างที่เขาจะพบเจอเข้ามาใน
ความคดิข้าพเจ้า  คาํแนะนําที่ ให้เรยีบง่ายแตชั่ดเจนมาก 
น่ันคอื สวดอ้อนวอนเสมอ เช่ือ�งพระบัญญัต ิและไม่ตอ้ง
กลัว

ชายหนุ่มผูเ้ป็นสมาชิกหน่ึงปีในศาสนจกัรสอนโดยแบบอยา่ง 
ถึงส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทํากับผู้นําไดเ้มื่อเขาไดร้บัการ
สนับสนุนโดยศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของผู้คนท่ีเขา
ไดร้บัเรยีกให้นํา  ชายหนุ่มคนน้ันแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นพลัง
ของกฎแห่งความเห็นชอบรว่มกันในศาสนจักร (ด ูคพ. 26:2)  
ถึงแม้พระเจ้าทรงเรยีกผู้รบัใช้ของพระองค์ โดยการเปิดเผย 
แตพ่วกเขาจะปฏิบัตหิน้าที่ ไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัการสนับสนุน
จากผู้คนที่พวกเขาไดร้บัเรยีกให้รบัใช้

โดยเสียงสนับสนุนของเรา เราทําสัญญาศักดิสิ์ทธิ์  เราสัญญา
วา่จะสวดอ้อนวอนให้ผู้รบัใช้ของพระเจ้าและขอให้พระองค์
ทรงนําและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหพ้วกเขา (ด ูคพ. 93:51) 
เราปฏิญาณว่าเราจะเฝ้าคอยและคาดหวังว่าจะรูสึ้กถึงการ
ดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าในคาํแนะนําของพวกเขาและเมื่อใด
ก็ตามที่พวกเขาทําหน้าที่ ในการเรยีกของตน (ด ูคพ. 1:38) 

สัญญาดังกล่าวจะต้องต่อใหม่ ในใจเราบ่อยๆ  ครูโรงเรียน
วันอาทิตย์ของท่านจะพยายามสอนโดยพระวิญญาณ แต่
เช่นเดยีวกับที่ท่านจะทํา ครขูองท่านอาจทําผิดพลาดหน้า
ห้องเรยีน  อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตดัสินใจ�งและมอง
หาช่วงเวลาที่ท่านจะรูสึ้กไดว้า่การดลใจเกิดขึน้  ในที่สุดท่าน
จะสังเกตเห็นความผดิพลาดน้อยลงและเห็นพยานหลกัฐาน 
บ่อยขึน้วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงสนับสนุนครคูนน้ัน

เมื่อเรายกมือสนับสนุนบุคคลหน่ึง เราให้คาํมั่นวา่จะทํางาน
เพื่อจุดประสงค์ ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเรยีกบุคคลน้ันมาทํา 
ให้ลุล่วง  เมื่อลูกๆ ของเรายังเล็กภรรยาข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกให้ 
สอนเด็กเล็กในวอรด์ของเรา ขา้พเจา้ไมเ่พยีงยกมอืสนับสนุน 
เธอเท่าน้ัน แตส่วดอ้อนวอนให้เธอดว้ยและขออนุญาตช่วย
เธอ  บทเรยีนที่ข้าพเจ้าไดร้บัเกี่ยวกับความสํานึกในส่ิงที่สตรี
ทํา และความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเด็กๆ ยังคงเป็นพรแก่
ครอบครวัและชีวติข้าพเจ้า

เมือ่เรว็ๆ น้ีขา้พเจา้พดูกบัชายหนุ่มคนน้ันทีส่นับสนุนอธกิาร 

ของเขาเมือ่หลายปีกอ่น ขา้พเจา้ไดท้ราบวา่พระเจา้และผูค้น 
สนับสนุนเขาเมื่อเขาได้รับการเรียกเป็นผู้สอนศาสนา เป็น
ประธานสเตค และเป็นบิดา  เขากล่าวเมื่อเราจบการสนทนา
ของเราวา่ “ผมยังคงสวดอ้อนวอนให้ท่านทุกวนั”

เราสามารถตกลงใจไดว้า่จะสวดอ้อนวอนทุกวนัให้คนที่พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกมารบัใช้เรา เราสามารถขอบคณุคนที่การ
รบัใช้ของเขาเป็นพรแก่เรา เราสามารถตดัสินใจก้าวออกมา
เมื่อคนที่เราสนับสนุนขออาสาสมัคร

คนที่สนับสนุนผู้รบัใช้ของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์
จะไดร้บัการคํา้จุนดว้ยเดชานุภาพอันหาใดเทียบไดข้อง
พระองค ์เราทุกคนตอ้งการพรน้ัน
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หัวข้อบทเรยีน

“ ในศาสนพิธี … พลังอํานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์”  
(คพ. 84:20)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจเรือ่งศาสนพิธีและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต 
ประสบการณ์ที่พวกเขามี ในหน่วยน้ีจะช่วยให้พวกเขาเห็นคณุคา่และให้เกียรตพิันธสัญญาที่
ทําไวแ้ล้วและตัง้ตารอศาสนพิธีที่พวกเขาจะไดร้บัในอนาคต รวมถึงการแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดคและศาสนพิธีของพระวหิาร นอกจากน้ี ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนยังตอ้ง
เข้าใจศาสนพิธีของพระกิตตคิณุดว้ย เพราะพวกเขาไดร้บัเรยีกให้ปฏิบัตศิาสนพิธีของศีลระลึก 
บัพตศิมา และการแตง่ตัง้ผู้อื่นสู่ตาํแหน่งตา่งๆ ในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะช่วยให้ผู้อืน่ไดร้บัประสบการณ์ทีม่ีความหมายกับศลีระลึกไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
เหตใุดศาสนพิธีจึงสําคญัในชีวติฉัน
เหตใุดพันธสัญญาจึงสําคญัในชีวติฉัน
ฉันทาํพันธสัญญาอะไรบ้างเมือ่รบับัพตศิมา
ฉันไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร
เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึงสําคญั
คาํปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตคอือะไร
การรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับฉันหมายความวา่อะไร

กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“ปฏิบัตศิาสนพิธีฐานะปุโรหิต,” หน้า 24–25, 48–49, 72–73

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68
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หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นไดร้บั
ประสบการณ์ที่มีความหมายกับ 
ศีลระลึกไดอ้ย่างไร
พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตัง้ศีลระลึกเพื่อให้ผู้ตดิตามพระองคร์ะลึกถึงพระองคแ์ละ
ตอ่พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ของพวกเขาทุกสัปดาห์ ศีลระลึกเป็นสัญลักษณ์ของการพลี
พระชนม์ดว้ยพระมังสะและพระโลหิตของพระเยซูครสิตผ์่านการชดใช้ของพระองคท์ี่
ทําในนามของเรา ดว้ยเหตผุลเหล่าน้ีการประชุมศีลระลึกจึงเป็นการประชุมที่ศักดิสิ์ทธิ์
ที่สุดและควรเป็นเวลาของการใครค่รวญดว้ยความคารวะและการฟ้ืนฟูพลังทาง
วญิญาณ เราเหล่าผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีโอกาสช่วยให้สมาชิกในที่ประชุมได้
รบัประสบการณ์ทางวญิญาณที่มีความหมายกับศีลระลึก ความมีคา่ควร แบบอย่าง และ
ประจักษ์พยานของเราสามารถมีอิทธิพลตอ่ประสบการณ์ของพวกเขา

เตรยีมทางวญิญาณ

หลายวนัก่อนการประชุมโควรมั เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเตรยีมโครงรา่งสัน้ๆ ทีพ่วก
เขาจะใช้สอนคนอืน่ๆ เกีย่วกับศลีระลึกและเชือ้เชิญพวกเขาให้นําโครงรา่งมาการประ
ชุมโควรมั (สมาชิกโควรมัอาจจะรวมส่ิงน้ีไว้ ในแผนหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา
เพือ่เรยีนรูแ้ละสอนเรือ่งพันธสัญญาและศาสนพิธี; ด ูสัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันตอ่
พระผู้เป็นเจ้า, หน้า 18, 42 หรอื 66)

ขอให้พวกเขาอ่าน มัทธิว 26:26–28 รวมทัง้งานแปลของโจเซฟ สมิธในเชิงอรรถที่
สัมพันธ์กันและใน Bible appendix และ 3 นีไฟ 18:1–12 โดยมองหาจุดประสงคท์ีพ่ระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงให้ ไวเ้มือ่ครัง้ทรงจัดตัง้ศลีระลึก

พวกเขาอาจจะพิจารณาคาํถามตอ่ไปน้ีขณะเตรยีมโครงรา่ง:

• จุดประสงคข์องศีลระลึกคอืะไร ศีล
ระลึกเป็นสัญลักษณ์ของอะไร

• เราจะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอด
เวลาไดอ้ย่างไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดการรบัส่วนศีลระลึก
ทุกสัปดาห์จึงสําคญั

• เราจะเตรยีมตนเองให้พรอ้มรบัศีล
ระลึกมากขึน้ไดอ้ย่างไร

• ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะ
เป็นตวัแทนของพระผู้ช่วยให้รอดในการ
ปฏิบัตศีิลระลึกไดอ้ย่างไร

กระตุน้สมาชิกโควรมัให้
เตรยีมตนเองทางวญิญาณ
สําหรบับทเรยีนน้ีโดยเรยีน
รูเ้กี่ยวกับศีลระลึก ไตรต่รอง
วา่ศีลระลึกมีความหมายตอ่
พวกเขาอย่างไร และวางแผน
วธิีที่พวกเขาจะสอนส่ิงที่เรยีน
รู้ ให้กับผู้อื่น น่ีจะไดผ้ลที่สุด
หากท่านเชิญชวนให้เตรยีม
อย่างน้อยหน่ึงสัปดาห์ล่วง
หน้าแล้วตดิตอ่สมาชิกโคว
รมัระหวา่งสัปดาห์เพื่อเตอืน
พวกเขา

โครงรา่งโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
“ฉันจะทําให้ศีลระลึกมี
ความหมายตอ่ฉันมากขึน้
ไดอ้ย่างไร” ให้การเตรยีมที่ดี
สําหรบับทเรยีนน้ี ท่านอาจ
ตอ้งการประสานงานกับครู
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ของสมา-
ชิกโควรมัและวางแผนให้มี
การสนทนาเรือ่งศีลระลึกหลัง
จากพวกเขาไดเ้รยีนเรือ่งน้ีใน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์
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ดําเนินการประชุมโควรมั

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั การเตรยีม วาระการประชุมโควรมัล่วงหน้าจะช่วยได้

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้ ใช้เวลาสอง
สามนาทีตอนเริม่การประชุมอ่านคาํสวด
อ้อนวอนศีลระลึกในใจ (ด ูคพ. 20:77, 79) 
และตรกึตรองเน้ือรอ้งเพลงสวดศีลระลึก
เพลงหน่ึงที่ชอบเป็นพิเศษ

• ให้ โควรมัทบทวนหลักธรรมของการ
สอนเหมือนอย่างพระครสิตพ์อสังเขป
โดยทบทวนพระคมัภีรเ์ช่น หลําคาํสอน
และพันธสัญญา 11:21; 12:8; 42:14 
กระตุน้สมาชิกโควรมัให้นึกถึงหลักธรรม
เหล่าน้ีขณะแบ่ง¸นความรูสึ้กเกี่ยวกับ 

ศีลระลึกวนัน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัสอนกันเกีย่วกับศลีระลึก ( ในกลุ่มเล็กหรอืทัง้โควรมั) จาก
โครงรา่งทีพ่วกเขาเตรยีมไว ้หลังจากสอนเสรจ็แล้วให้พวกเขาพูดถึงประสบการณ์ของ
ตนขณะพวกเขาแบ่ง£นประจักษ์พยาน เหตใุดการแบ่ง£นส่ิงทีเ่ราเรยีนรูจ้ึงสําคญั

ถ้าเยาวชนชายบางคนไม่ไดเ้ตรยีมโครงรา่งท่านจะให้เวลาพวกเขาเตรยีมในช่วงการประ
ชุมโควรมั โดยทําตามคาํแนะนําใตห้ัวข้อ “เตรยีมทางวญิญาณ” ดา้นบน หากอยู่ ในวสัิย
ทีท่ําได ้ให้เวลาบางคนแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรู้
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวาง
พระทัยเหล่าสาวกของ
พระองคแ์ละประทานโอกาส
ให้พวกเขารบัใช้และสอนผู้
อื่น เยาวชนชายในโควรมัของ
ท่านจะไดร้บัพรอย่างไรเมื่อ
พวกเขาสอนผู้อื่นในส่ิงที่พวก
เขากําลังเรยีนรูเ้กี่ยวกับ 
ศีลระลึก

เชือ้เชิญให้กระทํา

พิจารณาแนวคดิตอ่ไปน้ีเพือ่กระตุน้ให้สมาชิกโควรมัแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรู:้

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคนระบุ
ช่ือคนที่เขาจะแบ่ง¸นความเข้าใจและ
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับหลักคาํสอนเรือ่ง
ศีลระลึก ตวัอย่างเช่น เขาอาจจะสอน
ครอบครวัของเขา สมาชิกโควรมัที่แข็งขัน
น้อย ชัน้เรยีนเยาวชนหญิงหรอืชัน้เรยีน
ปฐมวยั หรอืครอบครวัที่เขาไปเยี่ยมใน
ฐานะผู้สอนประจําบ้าน ขอให้สมาชิก 
โควรมัแตล่ะคนบอกโควรมัวา่เขาเลือก
ใคร ท่านอาจจะเสนอวา่นอกจากแบ่ง¸น
เป็นส่วนตวัแล้ว สมาชิกโควรมัอาจ 
แบ่ง¸นผ่านส่ือสังคมไดเ้ช่นกัน

• จัดเวลาให้สมาชิกโควรมัได้ ไปเยี่ยมสอง
สามครอบครวัในวอรด์และสอนคนเหล่า
น้ันเกี่ยวกับศีลระลึก (สมาชิกคนหน่ึงใน

ฝ่ายอธิการหรอืหัวหน้าเผยแผ่วอรด์อาจจะ
ช่วยเลือกครอบครวัผู้ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์
จากการเยี่ยมดงักล่าว อาทิ ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่ ครอบครวัที่มีบางคนเป็น
สมาชิก หรอืครอบครวัที่ ไม่เข้ารว่มการ
ประชุมศีลระลึกเป็นประจํา) ดว้ยความ
ช่วยเหลือจากประธานโควรมั จัดสมาชิก
โควรมัเป็นคูแ่ละมอบหมายให้แตล่ะคู่ ไป
เยี่ยมหน่ึงครอบครวัจากที่เลือกไว ้(หาก
อยู่ ในวสัิยที่ทําได ้พึงจัดตารางการเยี่ยม
เหล่าน้ีให้ตรงกับกิจกรรมโควรมัระหวา่ง
สัปดาห์; ด ู“การแบ่ง¸นส่ิงที่เราเรยีนรู”้ 
ในเวบ็ไซตก์ิจกรรมเยาวชน) หากการเดนิ
ทางมีข้อจํากัด ท่านอาจมอบหมายให้สมา
ชิกโควรมัสอนครอบครวัตนเอง

ในการประชุมโควรมัครัง้หน้า เชิญสมาชิกโควรมัแบ่ง£นประสบการณ์ของพวกเขา
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดศาสนพิธีจึงสําคญัในชีวติฉัน
ศาสนพิธีเป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ เป็นการปฏิบัตติามระเบียบแบบแผนที่มีความหมายทาง
วญิญาณ ศาสนพิธีประกอบภายใตผู้้มีสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิตและภายใตก้ารกํากับ
ดแูลของผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธีช่วยให้เราจดจําวา่เราเป็นใครและเตอืนเรา
ให้นึกถึงหน้าที่ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า อีกทัง้ช่วยให้เรามาหาพระครสิตแ์ละไดร้บัชีวติ
นิรนัดร์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชายเพือ่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความสําคญัของศาสนพิธี

มัทธิว 3:13–17 (บัพตศิมาของพระเยซู
ครสิต)์

กิจการ 19:1–6 (เปาโลให้บัพตศิมาอีกครัง้
แก่คนที่ ไม่ ไดร้บับัพตศิมาอย่างถูกตอ้ง)

3 นีไฟ 11:21–26 (พระเยซูครสิต์
ประทานสิทธิอํานาจในการให้บัพตศิมา
และสอนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตทิี่ถูก
ตอ้ง)

โมโรไน 8:10–12 (มอรมอนสอนเรือ่ง 
บัพตศิมา)

คพ. 84:19- 21 (พลังอํานาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ ใน
ศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต)

หลักแห่งความเช่ือ 1:3–5 (ศาสนพิธี
จําเป็นตอ่ความรอด)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การปลดบาปของ
ท่านจะมีอยู่เสมอ,”   

เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 59- 62

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ส่ีนาทีของท่าน,”     
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 84–86

“ศาสนพิธีและการให้พรฐานะปุโรหิต,” 
คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 
(2010), 20.1

“พิธีการ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
207–208

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยไดร้บัศาสนพิธีอะไร
ของพระกิตตคิณุ ศาสนพิธี
เหล่าน้ีเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร เหตใุดศาสนพิธีเหล่า
น้ีจึงสําคญัตอ่ท่าน

เยาวชนชายเคยไดร้บัศาสน-
พิธีอะไรบ้าง พวกเขากําลัง
เตรยีมรบัศาสนพิธีอะไร เหตุ
ใดพวกเขาจึงจําเป็นตอ้ง
เข้าใจความสําคญัของศาสน-
พิธีแห่งพระกิตตคิณุ
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้เยาวชนดรูปูหรอือุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้ว และขอให้
เยาวชนชายอธิบายวา่เกี่ยวข้องกับบท
เรยีนน้ันอย่างไร พวกเขาประยุกต์ ใช้ส่ิงที่
เรยีนรูอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายเขียนช่ือศาสนพิธี
พระกิตตคิณุให้มากเท่าที่พวกเขาจะนึก
ได ้จากน้ันช่วยพวกเขาระบุวา่ศาสนพิธี ใด
ในรายการน้ันจําเป็นสําหรบัความรอดเหตุ
ใดพระบิดาบนสวรรคจ์ึงประทาน

• ศาสนพิธีเหล่าน้ีแก่เรา เยาวชนชายจะ
ตอบคนที่พูดวา่ศาสนพิธี ไม่จําเป็นอย่างไร 
(หากเยาวชนชายตอ้งการแนวคดิ พวก
เขาสามารถดหูัวข้อ “พิธีการ” ในแน่วแน่
ตอ่ศรทัธาหรอืในหัวข้อ “พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และศาสนพิธีฐานะปุโรหิต” ใน
คาํปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบด
นารเ์รือ่ง“การปลดบาปของท่านจะมีอยู่
เสมอ”)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่เหตใุดศาสนพิธีพระวหิาร
จึงสําคญั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในคาํปราศัยของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารเ์รือ่ง “การปลดบาปของท่านจะ
มีอยู่เสมอ,” หมวดที่ช่ือ “การไดร้บัและ
คงไวซ่ึ้งการปลดบาปโดยผ่านศาสนพิธี” 
บรรยายถึงพรของศาสนพิธีแห่งการบัพ
ตศิมา การวางมือเพื่อของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ และศีลระลึก เพื่อ
ช่วยเยาวชนชายเรยีนรูว้า่ศาสนพิธีเหล่าน้ี
จะช่วยเราไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแตล่ะคนเลือกศาสนพิธีหน่ึงและ
เขียนทุกส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากหมวดน้ี 
จากน้ันเชือ้เชิญให้เยาวชนชายสอน

• โควรมัที่เหลือเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค—์อาจสอนโดยการ
ใช้ภาพหรอืเล่นเกม 

• เชือ้เชิญผู้พูดรบัเชิญหรอืเยาวชนชาย
คนหน่ึงที่ ไดท้ําส่ิงสําคญัสําเรจ็เพื่อแบ่ง
¸นวา่มีข้อกําหนดอะไรที่ตอ้งทําเพ่ือไดร้บั
ความสําเรจ็น้ันและเขาทําให้ข้อกําหนด
น้ันเกิดสัมฤทธิผลไดอ้ย่างไร (อาจเป็นการ
ที่เขาไดร้บัรางวลัลูกเสือ ไดร้บัความ
สําเรจ็ทางดา้นวชิาการ หรอืไดร้บัคดัเลือก
ให้แสดงละครเวที) จากน้ันเชือ้เชิญให้
เยาวชนชายอ่านย่อหน้าที่เริม่ตน้วา่ “ ใน
ทํานองเดยีวกัน” จากคาํปราศัยของ 
เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสันเรือ่ง “ส่ีนาที 

ของทา่น” ศาสนพธิเีป็นเหมอืนขอ้กาํหนด 
ที่ผู้พูดรบัเชิญหรอืเยาวชนชายคนน้ัน
แบ่ง¸นอย่างไรบ้าง ท่านอาจอ่านส่วนที่
เหลือของคาํปราศัยของเอ็ลเดอร ์
สตเีวนสัน โดยมองหาส่ิงที่ท่านสอนเกี่ยว
กับศาสนพิธี 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอน จง
แน่ใจวา่ท่านใช้วธิีสอนที่
หลากหลายจากบทเรยีน
หน่ึงไปอีกบทเรยีนหน่ึง น่ี
อาจหมายถึงการใช้บางส่ิงที่
เรยีบง่ายเช่น โปสเตอรสี์หรอื
แผนภูมิตดิผนังในบทเรยีน
หน่ึง และรายการคาํถามบน
กระดานในอีกบทเรยีนหน่ึง” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 89)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“ศรทัธาในพลังอํานาจฐานะปุโรหิต” ขอให้
พวกเขาเขียนช่ือศาสนพิธีที่กล่าวถึงไวบ้น
กระดานและพรที่เราไดร้บัจากการมีส่วน
รว่มในศาสนพิธีแตล่ะอย่าง เชือ้เชิญให้
เยาวชนแบ่ง¸นประสบการณ์เมื่อพวกเขา
ไดร้บัหรอืเป็นพยานในศาสนพิธี ใดศาสน-
พิธีหน่ึงเหล่าน้ี (หรอืศาสนพิธีอื่น เช่น 
การให้พรของบิดาหรอืพรของการรกัษา) 
ประสบการณ์เหล่าน้ีเป็นพรและเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้พวกเขาอย่างไร

• ให้ โควรมัทบทวนข้อกําหนดส่ีอย่าง
สําหรบัการประกอบศาสนพิธี ใน หมวด 
20.1 ของ คูม่ือเล่ม 2 เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายอ่าน 3 นีไฟ 11:21–26 และระบุวา่
จะบรรลุข้อกําหนดที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงพรรณนาถึงบัพตศิมาไดอ้ย่างไร การ
ปฏิบัตศีิลระลึกของพวกเขาเป็นการบรรลุ
ข้อกําหนดส่ีอย่างน้ีอย่างไร เกิดอะไรขึน้
ถ้าไม่ประกอบศาสนพิธีตามข้อกําหนด
เหล่าน้ี ถามเยาวชนชายวา่เหตใุดจึงสําคญั
ที่พวกเขาตอ้งรูเ้กี่ยวกับข้อกําหนดเหล่า
น้ีขณะพวกเขาเตรยีมสอนผู้อื่นเกี่ยวกับ
ศาสนพิธี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจินตนาการวา่
พวกเขากําลังสอนคนตา่งศาสนาเกี่ยวกับ

บัพตศิมา และเขาหรอืเธอพูดวา่ “ฉันรบั
บัพตศิมาในโบสถ์ของฉันแล้ว” เยาวชน
ชายจะช่วยให้บุคคลน้ีเข้าใจดว้ยวธิีที่นุ่ม
นวลอย่างไรวา่เหตใุดเขาหรอืเธอจึงตอ้ง
รบับัพตศิมาอีกครัง้ พวกเขาอยากแบ่ง¸น
ข้อพระคมัภีรห์รอืประสบการณ์อะไรบ้าง 
ท่านอาจให้พวกเขาดขู้อกําหนดใน หมวด 
20.1 ของ คูม่ือเล่ม 2; มัทธิว 3:13–17; 
กิจการ 19:1–6; 3 นีไฟ 11:21–26; โมโรไน 
8:10–12 หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได้ ให้เชิญผู้
สอนศาสนาเต็มเวลามาแบ่ง¸นกับโควรมั
วา่พวกเขาอธิบายให้ผู้สนใจรูค้วามสําคญั
ของศาสนพิธีอย่างไร (ขออนุญาตอธิการ
ก่อน)

• แบ่ง¸นคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน
สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์กับโควรมั: 
“ศาสนพิธีเป็นเครือ่งเตอืนใจ น่ันคอืจุด
ประสงคแ์ท้จรงิของศีลระลึก เพื่อไม่ ให้เรา
หลงลืม เพื่อช่วยให้เราจดจํา” (Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], 112) ขอให้เยาวชนชาย
เขียนรายช่ือศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ 
(เช่นศาสนพิธี ในหน้า 207–208 ของ แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา) และสนทนาวา่ศาสนพิธี
แตล่ะอย่างน้ีศาสนพิธี ใดช่วยให้เราจดจํา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของศาสน
พิธีหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กเกี่ยวกับศาสนพิธี
แห่งพระกิตตคิณุ

• นําการสนทนาพอสังเขปวา่พวกเขาควร
เตรยีมทางวญิญาณอย่างไรเพื่อให้พรอ้ม
ประกอบศาสนพิธีอันศักดิสิ์ทธิ์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั
และทรงสวดอ้อนวอนให้
คนที่พระองคท์รงสอน(ด ู
ยอห์น 17) ท่านจะแสดงให้
เห็นไดอ้ย่างไรวา่ท่านรกัและ
สนับสนุนเยาวชนชายในโคว
รมัของท่าน
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ข้อความทีค่ดัมาจาก “คาํแนะนําทั่วไป,” คูม่ือเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจักร (2010),  20.1

20.1 คําแนะนําท่ัวไป

ศาสนพิธีคือการกระทําอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น บัพติศมา ซ่ึง
ประกอบโดยสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิต  ศาสนพิธีแห่ง
บัพติศมา การยืนยัน การแต่งตัง้ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี-
เซเดค (สําหรับผู้ชาย) เอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร และการ
ผนึกในพระวิหารล้วนจําเป็นต่อความสูงส่งของทุกคนที่
รบัผิดชอบได ้ ศาสนพิธีเหล่าน้ีเรยีกวา่ศาสนพิธีแห่งความ
รอด  ส่วนหน่ึงของศาสนพิธีแห่งความรอดแตล่ะอย่างคอื
ผู้รบัทําพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

การประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดต้องได้รับการมอบ
อํานาจจากผู้นําฐานะปุโรหิตผู้ถือกุญแจที่เหมาะสมหรอืผู้
ปฏิบัตหิน้าที่ภายใตก้ารกํากับดแูลของบุคคลที่ถือกุญแจ
เหล่าน้ัน  การมอบอํานาจดงักล่าวจําเป็นตอ่การตัง้ช่ือและ
ใหพ้รเด็ก การอทุศิหลมุ�งศพ การใหปิ้ตพุร และการเตรยีม 
 ให้พร และส่งผ่านศีลระลึก  ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งเมล- 
คเีซเดคอาจทําให้น้ํามันศักดิสิ์ทธิ์ ปฏิบัตแิละให้พรผู้ป่วย 
ให้พรของบิดา และให้พรอื่นๆ แห่งการปลอบโยนและให้ 
คาํแนะนําโดยไมต่อ้งไดร้บัมอบอาํนาจจากผูนํ้าฐานะปุโรหติ 
ก่อน

พี่น้องชายผู้ประกอบศาสนพิธีและการให้พรควรเตรียม
ตัวโดยดําเนินชีวิตอย่างมีค่าควรและพยายามรับการนํา
ทางจากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์  พึงประกอบศาสนพิธีและ
การให้พรแตล่ะครัง้ดว้ยการให้เกียรต ิโดยเป็นไปตามข้อ
กําหนดดงัน้ี

 1. ตอ้งประกอบศาสนพิธีและการให้พรในพระนามของ
พระเยซูครสิต์

 2. ตอ้งประกอบศาสนพิธีและการให้พรโดยสิทธิอํานาจ
ของฐานะปุโรหิต

 3. ตอ้งประกอบศาสนพิธีและการให้พรตามระเบียบ
ปฏิบัตทิี่จําเป็นทุกอย่าง เช่น ใช้คาํที่กําหนดหรอืใช้น้ํามัน
ที่ทําให้ศักดิสิ์ทธิ์แล้ว

 4. ต้องได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจควบคุมที่ถือ
กุญแจถูกตอ้ง ( โดยปกตคิอือธิการหรอืประธานสเตค) 
หากจําเป็นตามคาํแนะนําในบทน้ี

ผู้นําฐานะปุโรหิตที่สอดส่องดูแลศาสนพิธีหรือการให้พร
ต้องแน่ใจว่าผู้ประกอบพิธีมีอํานาจฐานะปุโรหิตที่เหมาะ
สม มีค่าควร รู้และทําตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง  ผู้นํา
จะพยายามทําให้ศาสนพิธีหรอืการให้พรเป็นประสบการณ์
ทางวญิญาณที่เป่ียมดว้ยความคารวะ
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดพันธสัญญาจึงสําคญัใน 
ชีวติฉัน
เราทําพันธสัญญาเมื่อเรารบัศาสนพิธี เช่น บัพตศิมา การแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต และ
ศาสนพิธีพระวหิาร พันธสัญญาคอืข้อตกลงอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆ 
ของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดเงื่อนไขที่แน่ชัด และพระองคท์รงสัญญาจะ
ประทานพรเราเมื่อเราเช่ือÃงเงื่อนไขเหล่าน้ี การทําและรกัษาพันธสัญญาทําให้เรามี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว ้เมื่อเราเลือกไม่รกัษาพันธสัญญา 
เราไม่สามารถรบัพรได ้พันธสัญญาของเรานําทางการเลือกที่เราทําและช่วยเราตอ่ตา้น
การล่อลวง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายปรารถนาจะทําและรกัษาพันธสัญญาไดอ้ย่างไร

อพยพ 19:5; คพ. 35:24; 90:24 (พรเกิด
ขึน้เมื่อเรารกัษาพันธสัญญา)

โมไซยาห์ 5; แอลมา 46:10–37 (ตวัอย่าง
ในพระคมัภีรม์อรมอนของคนที่ทําและ
รกัษาพันธสัญญา)

คพ. 82:10 (พระเจ้าทรงถูกผูกมัดเมื่อเรา
เช่ือÃง)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พันธสัญญา,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 110–114

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “รกัษาพันธ
สัญญา: ข่าวสารสําหรบัคนที่จะรบัใช้งาน
ผยแผ่,” , –5; หรอื เลียโฮนา, ม.ค. 2012, 
48–51

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลัง
แห่งพันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 
23–27

“พันธสัญญา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
205

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยไดร้บัพรโดยการ
ทําและรกัษาพันธสัญญา
อย่างไร ท่านนึกออกหรอืไม่ถึง
ประสบการณ์ซ่ึงพันธสัญญา
นําทางการตดัสินใจที่ท่านทํา

ท่านจะช่วยให้เยาวชนชาย
เข้าใจพันธสัญญาที่พวกเขา
ทําไวแ้ละจะทําในอนาคตไดด้ี
ขึน้อย่างไร การเข้าใจลักษณะ
และความสําคญัของพันธ
สัญญาจะส่งผลให้เยาวชน
ดาํเนินชีวติชอบธรรมมากขึน้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงบทเรยีนก่อน
หน้าน้ีและผลัดกันแบ่ง¸นหน่ึงประโยค
เพื่อสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากบทน้ัน 
พวกเขาประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูอ้ย่างไร

• เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงออกมาหน้า
ห้อง สาธิตวา่พันธสัญญาคอือะไรโดยการ
ทําสัญญาเรยีบง่ายกับเขาเพื่อแลกกับการ
ที่เขาทําส่ิงเรยีบง่ายอย่างหน่ึง (ตวัอย่าง

เช่น ให้รางวลัเล็กน้อยถ้าเขาท่องหลักแห่ง
ความเช่ือ) ยอมให้เยาวชนชายทําให้เสรจ็
ถ้าเขาเลือกทําและท่านทําตามคาํสัญญา
ดว้ยเช่นกัน ช่วยเยาวชนชายนิยามคาํ
วา่ พันธสัญญา (ดยู่อหน้าที่สามในคาํพูด
ของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน “พันธ
สัญญา”), และขอให้พวกเขาอธิบายวา่
ตวัอย่างน้ีเหมือนหรอืแตกตา่งจากพันธ
สัญญาที่เราทํากับพระผู้เป็นเจ้า

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่เหตใุดเราจึงทําพันธสัญญา 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเกี่ยวกับพันธ
สัญญาและศาสนพิธี (ด ู“เข้าใจหลักคาํ
สอน,” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจินตนาการวา่
พวกเขากําลังพยายามช่วยให้เพื่อนตา่ง
ศาสนาเข้าใจเรือ่งพันธสัญญา เชือ้เชิญให้
พวกเขาศึกษา “พันธสัญญา” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา หรอืข้อพระคมัภีรท์ี่เขียนไว้ ใน
โครงรา่งน้ีและเตรยีมวธิีอธิบายเรือ่งพันธ
สัญญาให้เพื่อนÃง เชิญพวกเขาแสดง
บทบาทสมมตวิา่กําลังสอนกัน ขอให้พวก
เขาอธิบายครอบคลุมดว้ยวา่เหตใุดพันธ
สัญญาจึงสําคญัตอ่พวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้ โมไซ-
ยาห์ 5 เป็นส่วนตวั โดยทําเครือ่งหมายคาํ

หรอืวลีที่พวกเขาประทับใจเกี่ยวกับการทํา
และรกัษาพันธสัญญา ขอให้พวกเขาเขียน
ส่ิงที่พบไวบ้นกระดาน เขียนบนกระดาน
วา่ “การรกัษาพันธสัญญาสําคญัตอ่ฉัน
เพราะ _________” เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแตล่ะคนเตมิประโยคน้ีให้ครบถ้วน

• ให้ดรูปูแม่ทัพโมโรไนยกธง
แห่งเสรภีาพ (ด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ,79) ขอให้เยาวชนชายระบุราย
ละเอียดบางอย่างในรปูและเล่าเรือ่งพอ
สังเขป (ด ูแอลมา 46:10–37) ชาวนีไฟ
ทําพันธสัญญาอะไรบ้าง (ด ูข้อ 20–22) 
เหตใุดผู้คนจึงเลือกทําพันธสัญญาเหล่าน้ี
โดยไม่คาํนึงถึงอันตรายที่พวกเขาเผชิญ 
พันธสัญญาของพวกเขาส่งผลตอ่การสู้
รบอย่างไร ขอให้เยาวชนชายเขียนพันธ
สัญญาที่พวกเขาทําไว ้พันธสัญญาเหล่า
น้ีช่วยให้เราเอาชนะการท้าทายและการ
ล่อลวงอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านกําลังÃงโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยคาํ
แนะนําหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 66)
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• ให้ โควรมัอ่าน ด ูหรอืÃงเรือ่งที่อยู่ตน้
คาํพูดของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟ
เฟอรสั์นเรือ่ง “พลังแห่งพันธสัญญา” 
พันธสัญญาของพาเมลาช่วยเธอรบัมือกับ
เรือ่งเศรา้สลดที่เธอประสบอย่างไร มอบ
หมายให้เยาวชนชายอ่านหัวข้อที่เหลือ
ของคาํพูดน้ันคนละหน่ึงหัวข้อ โดยมอง
หาคาํตอบของคาํถามวา่ “พันธสัญญา
ของฉันสามารถเพิ่มพลังและคุม้ครอง
ฉันไดอ้ย่างไร” ขอให้เยาวชนชายแบ่ง
¸นส่ิงที่พบ เชือ้เชิญให้พวกเขาสนทนา
สถานการณ์บางอย่างที่พวกเขาอาจเผชิญ
ในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงซ่ึงพวกเขา
สามารถพบพลังหรอืความคุม้ครองใน
พันธสัญญาของพวกเขา

• เขียนคาํวา่ “พันธสัญญา” และ “งาน
เผยแผ่ศาสนา” ไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายอ่านตอนหน่ึงจากบทความ
ของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
เรือ่ง “รกัษาพันธสัญญา: ข่าวสารสําหรบั
คนที่จะรบัใช้งานเผยแผ่” ขอให้พวก
เขามองหาความสัมพันธ์ระหวา่งพันธ
สัญญากับงานผยแผ่ศาสนา เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นกันเกี่ยวกับส่ิงที่เรยีน
รูจ้ากข่าวสารของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์คาํ
แนะนําของท่านมีผลอย่างไรตอ่ส่ิงที่พวก
เขาจะทําขณะเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่
เต็มเวลา

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจพันธสัญญาดขีึน้หรอื
ไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นวา่การทําพันธสัญญามีความ
หมายตอ่เขาอย่างไร

• กระตุน้สมาชิกโควรมัคนอื่นๆ ให้แบ่ง
¸นความประทับใจในส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
กับสมาชิกครอบครวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ผู้ตดิตามพระองค์ ใช้
ศรทัธาและปฏิบัตติามความ
จรงิที่พระองคท์รงสอน (ด ู
ลูกา 18:18 - 25) ท่านจะช่วย
ให้เยาวชนชายเกิดความ
ปรารถนาจะมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีและพันธสัญญา
และให้เกียรตพิันธสัญญาของ
พวกเขาผ่านการปฏิบัตอิัน
ชอบธรรมไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลัง
แห่งพันธสัญญา,” Ensign หรือ เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 
23–27

วนัที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2007 เปรปูระสบแผ่นดนิไหวครัง้
รุนแรงที่ทําลายเมืองชาย�่งอย่างปิสโกและชินชาเกือบ
ราบคาบ  เช่นเดยีวกับผู้นําและสมาชิกศาสนจักรอีกหลาย
คน เวนเซสลาโอ คอนเดประธานสาขาบัลคอนกิโตใน
ชินชาเริม่ให้ความช่วยเหลือคนที่บ้านเรอืนไดร้บัความเสีย
หายทันที

ส่ีวันหลังเกิดแผ่นดินไหว เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนชแห่ง
สาวกเจ็ดสิบอยู่ ในชินชาเพื่อช่วยประสานงานบรรเทาทุกข์
ของศาสนจักรที่น่ันและพบประธานคอนเด  ขณะทัง้สอง
พูดคุยถึงความเสียหายที่เกิดขึน้และทําอะไรไปบ้างเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พาเมลาภรรยาประธานคอนเดอุ้ม
ลูกเล็กๆ คนหน่ึงเดินเข้ามา  เอ็ลเดอรแ์นชถามซิสเตอร์
คอนเดวา่ลูกๆ เป็นอย่างไรบ้าง เธอยิม้พลางตอบวา่โดย
พระกรณุาของพระผู้เป็นเจ้าลูกทุกคนปลอดภัยดี  ท่าน
ถามถึงเรือ่งบ้านของครอบครวัคอนเด

“ ไม่เหลือแล้วคะ่” เธอตอบเพียงเท่าน้ัน

“แล้วข้าวของอย่างอื่นละครบั” ท่านถาม

“ทกุอยา่ง�งอยู่ ในซากบา้นของเราคะ่” ซิสเตอรค์อนเด
ตอบ

“แตค่ณุยังยิม้ได”้ เอ็ลเดอรแ์นชกล่าว

“ค่ะ ดิฉันสวดอ้อนวอนและรู้สึกสงบ  เรามีทุกอย่างท่ีเรา
ตอ้งการ  เรามีกันและกัน  เรามีลูกๆ  เราผนึกในพระวหิาร  
เรามีศาสนจักรที่ยอดเย่ียมแห่งน้ี และเรามีพระเจ้า  เรา
สร้างใหม่ ได้ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า” เธอตอบ

 “พันธสัญญา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 205

พันธสัญญาคอืข้อตกลงอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งพระผู้เป็น
เจ้ากับบุคคลหรอืกลุ่มคน  พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนด
เงื่อนไขแบบเจาะจง และทรงสัญญาจะให้พรเราเมื่อเรา
ทําตามเงื่อนไขเหล่าน้ัน  เมื่อเราไม่เลือกรกัษาพันธสัญญา 
เราจะรับพรไม่ได้ และในบางกรณี เราจะได้รับโทษอัน
เป็นผลจากการไม่เช่ือ¦งของเรา

ศาสนพิธีแห่งความรอดทัง้หมดของฐานะปุโรหิตมีพันธ-
สัญญาติดมาด้วย  ตัวอย่างเช่น ท่านทําพันธสัญญาเมื่อ
ท่านรบับัพตศิมา และท่านตอ่พันธสัญญาน้ันทุกครัง้ที่
รบัส่วนศีลระลึก (ด ูโมไซยาห์ 18:8–10; คพ. 20:37, 77, 
79)  ถ้าท่านได้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแล้ว 
ท่านได้เข้าสู่คาํปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต 
(ด ูคพ. 84:33–44)  เอ็นดาวเม้นท์พระวหิารและศาสน
พิธีการผนึกมีพันธสัญญาศักดสิ์ทธิ์รวมอยู่ดว้ยเช่นกัน

จงระลึกถึงและให้เกียรตพิันธสัญญาที่ท่านทําไวก้ับ
พระเจ้าตลอดเวลาเพือ่พระองคจ์ะไมต่อ้งทรงบญัชาทา่น
ไปทกุเรือ่ง 
ที่ท่านทํา (ดู คพ. 58:26–28)  ท่านจะได้รับการดลใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และความประพฤติเยี่ยงพระคริสต์
จะเป็นส่วนหน่ึงของลักษณะนิสัยท่าน  ดังที่พระเจ้าทรง
สัญญา ท่านจะ “ ได้รับการเปิดเผยมาเติมการเปิดเผย, 
ความรู้มาเติมความรู้, เพื่อเจ้าจะรู้ความลีล้ับและส่ิงที่ส่ง
เสริมความสงบสุข—ส่ิงน้ันที่นํามาซ่ึงปีติ, ส่ิงน้ันที่นํามา
ซ่ึงนิรนัดรแห่งชีวติ” (คพ. 42:61)  ส่ิงที่ท่านควรหวงัมาก
ที่สุดคอื หวงัจะมีความสุขกับการชําระให้บรสุิทธิ์ซ่ึงเกิด
ขึน้ด้วยการนําทางจากสวรรค์ ส่ิงที่ท่านควรกลัวมากที่สุด
คือกลัวสูญเสียพรเหล่าน้ี

อ้างอิงเพิ่มเตมิ: เยเรมีย์ 31:31–34; โมไซยาห์ 5;  โมโรไน 
10:33; คพ. 82:10; 97:8; 98:13–15
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันทําพันธสัญญาอะไรบ้างเมื่อรบั
บัพตศิมา
เมื่อเรารบับัพตศิมา เราเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า เราสัญญาวา่จะรบัพระนาม
ของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรา รกัษาพระบัญญัต ิและรบัใช้พระองคจ์นกวา่ชีวติจะหาไม่ 
พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญาเราถึงการปลดบาปและของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ผ่านศาสนพิธีแห่งการยืนยัน เราตอ่พันธสัญญาน้ีทุกครัง้ที่เรารบัส่วนศีลระลึก

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายจดจําและรกัษาพันธสัญญา 
บัพตศิมาของพวกเขา

ยอห์น 3:5; 2 นีไฟ 31:4–13, 17 (บัพตศิ
มาจําเป็นตอ่ความรอดนิรนัดร)์

โมไซยาห์ 18:8–10; คพ. 20:37 (คาํมั่น
สัญญาที่เราทําเมื่อเรารบับัพตศิมา)

ฮิวโก มอนโทยา, “ถูกทดสอบและถูก
ล่อลวง—แต่ไดร้บัความช่วยเหลือ,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 53–55

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “พันธสัญญาแห่ง 
บัพตศิมา: อยู่ ในอาณาจักรและเป็นของ
อาณาจักร” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 6–10

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรามีเหตผุล
สําคญัที่จะช่ืนชมยินด,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013

“พันธสัญญาบัพตศิมาของท่าน,” “พร
ที่สัญญาไวข้องบัพตศิมา,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 157–159

วดีทิัศน์: “เสือ้ทีมเดยีวกัน”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านจําอะไรไดบ้้างเกี่ยวกับ
บัพตศิมาของท่าน พันธ
สัญญาบัพตศิมาของท่านมี
อิทธิพลตอ่ชีวติท่านอย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนชาย
เข้าใจพันธสัญญาบัพตศิมา
ของพวกเขาดขีึน้ไดอ้ย่างไร 
ท่านจะช่วยพวกเขาเพิ่มพลัง
ความมุ่งมั่นในการรกัษาพันธ
สัญญาเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร



185

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคนเตมิประโยค
ตอ่ไปน้ีให้ ได้ ใจความ: ส่ิงที่ฉันเรยีนรู้ ใน
ระหวา่งบทเรยีนครัง้ล่าสุดสําคญัตอ่ฉัน
เพราะ ________ พวกเขาประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่เรยีนรูอ้ย่างไร

• ให้ดรูปูบัพตศิมา (เช่น หนังสือภาพ
พระกิตตคิณุ, 103–104) แบ่ง¸นความ
ทรงจําบางอย่างในวนัที่ท่านรบับัพตศิมา 

รวมไปถึงความรูสึ้กของท่าน เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นประสบการณ์ที่พวก
เขาเคยมีส่วนรว่มหรอืเป็นพยานการบัพ-
ตศิมา ขอให้พวกเขาเขียนพันธสัญญา
ที่ทําไวเ้มื่อครัง้บัพตศิมาไวบ้นกระดาน 
เชือ้เชิญให้พวกเขาเพิ่มเข้าไปในรายการ
ตลอดบทเรยีนขณะเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยว
กับพันธสัญญาบัพตศิมาของพวกเขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจพันธสัญญาทีพ่วกเขาทําเมือ่
ครัง้บัพตศิมา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน โมไซยาห์ 
18:8–10 พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยววธิีที่ 
เราสัญญาวา่จะปฏิบัตติอ่ผู้อื่นเมื่อเรารบั
บัพตศิมา เพื่อช่วยให้เยาวชนชายเรยีนรู้
เกี่ยวกับวธิีที่เรายกภาระของกัน แบ่งพวก
เขาออกเป็นกลุ่มและมอบหมายให้แตล่ะ
กลุ่มศึกษาส่วนหน่ึงจากคาํพูดของเอ็ล- 
เดอรฮิ์วโก มอนโทยาเรือ่ง “ถูกทดสอบ
และถูกล่อลวง—แต่ไดร้บัความช่วย
เหลือ” เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูแ้ก่ชัน้เรยีน แตล่ะกลุ่มอาจ
ทําโปสเตอร์ ในส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้แบ่ง
¸นประสบการณ์ส่วนตวัตามความเหมาะ
สม หรอืเล่าเรือ่งราวในพระคมัภีรท์ี่ช่วย
สอนหลักธรรมเดยีวกัน 

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําเป็นส่วน
หน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเกี่ยวกับพันธ

สัญญาและศาสนพิธี (ด ู“เข้าใจหลักคาํ
สอน,” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้ข้อพระ
คมัภีรท์ี่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ี ขอให้
พวกเขาทําเครือ่งหมายสัญญาที่เราทํา
เมื่อครัง้บัพตศิมาและเขียนส่ิงที่พวกเขา
พบไวบ้นกระดาน เรารกัษาสัญญาเหล่าน้ี
อย่างไร ขอให้เยาวชนชายยกตวัอย่างของ
ผู้เป็นแบบอย่างของสัญญาที่เขียนไวบ้น
กระดาน (รวมถึงผู้คนในพระคมัภีร)์ การ
รกัษาสัญญาเหล่าน้ีเป็นพรแก่เยาวชนชาย
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน “พันธ
สัญญาบัพตศิมาของท่าน” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา และระบุสัญญาที่เราทําเมื่อครัง้
รบับัพตศิมาเชือ้เชิญให้เยาวชนชายดวูดีิ
ทัศน์เรือ่ง “เสือ้ทีมเดยีวกัน” หรอือ่าน
เรือ่งราวที่อยู่ตน้คาํพูดของแคโรล เอ็ม. 
สตเีฟนส์เรือ่ง “ We Have Great Reason 
to Rejoice.” ขอให้พวกเขามองหาตวัอย่าง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ยอดเยี่ยมไม่ตอ้งการคาํ
ชมเชยสําหรบัการเรยีนรูแ้ละ
การเตบิโตของคนที่เขาสอน 
เช่นเดยีวกับชาวสวนที่ปลูก
และดแูลพืชผล เขาพยายาม
สรา้งสภาพการเรยีนรูท้ี่ดทีี่สุด 
หลังจากน้ันก็ถวายความ
ขอบคณุพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ
เขาเห็นความเจรญิก้าวหน้า
ของคนที่เขาสอน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 62)
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ของคนให้เกียรตพิันธสัญญาบัพตศิมา
ของตน ให้เวลาสมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิงที่
เรยีนรู ้เชิญประธานโควรมันําการสนทนา
วา่พวกเขาจะสามารถรกัษาพันธสัญญา
บัพตศิมาอย่างครบถ้วนมากขึน้ทุกเวลา
และในทุกแห่งไดอ้ย่างไร

• ให้ดรูปูบัพตศิมาของพระผู้ช่วยให้ 
รอด (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,35) 
และขอให้สมาชิกโควรมัคนหน่ึงอ่าน 2  
นีไฟ 31:4–10 เชือ้เชิญให้เยาวชนชายยก
ตวัอย่างในพระคมัภีรท์ี่แสดงให้เห็นวา่
พระเยซูครสิตท์รงรกัษาพันธสัญญาของ
พระองคก์ับพระบิดาอย่างไร (พวกเขา
อาจจะดรูปูใน หนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 

36–48 เผื่อไดแ้นวคดิ) ขอให้พวกเขาแบ่ง
¸นประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาพยายามทํา
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านสามย่อหน้า
จากคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์
เรือ่ง “พันธสัญญาแห่งบัพตศิมา: อยู่ ใน
อาณาจักรและเป็นของอาณาจักร” เริม่
ตัง้แต ่“เมื่อบัพตศิมาเราทําพันธสัญญา
กับพระบิดาบนสวรรค”์ ขอให้พวกเขามอง
หาพันธสัญญาที่เราทําเมื่อเรารบับัพตศิมา 
และเชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พบไว้
บนกระดาน การรบับัพตศิมาเปลี่ยนชีวติ
เราในดา้นใดบ้าง น่ันเปลี่ยนชีวติเยาวชน
ชายอย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจพันธสัญญาบัพตศิมา
ของพวกเขาดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาวา่การรกัษา
พันธสัญญาบัพตศิมาช่วยเขาให้เกียรติ
ฐานะปุโรหิตอย่างไร

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัสํารวจชีวติ
ตนเองเพื่อพิจารณาวา่มีส่ิงใดที่พวกเขา
ตอ้งเลิกทําหรอืเริม่ทําเพ่ือจะซ่ือสัตย์ตอ่
พันธสัญญาบัพตศิมามากขึน้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองคเ์องให้พรอ้มสอนโดย
ทรงใช้เวลาตามลําพังในการ
สวดอ้อนวอนและอดอาหาร 
ในช่วงเวลาส่วนพระองค์
น้ัน พระองคท์รงแสวงหา
การนําทางของพระบิดา (ด ู
3 นีไฟ 19:19–23) ท่านจะ
ทําตามแบบอย่างของพระผู้
ช่วยให้รอดในการเตรยีมสอน
เยาวชนชายอย่างไร



187

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

192

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“บัพตศิมา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 156–157

เมื่อท่านรบับัพตศิมา ท่านเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็น
เจ้า  ท่านสัญญาวา่จะรบัพระนามของพระเยซูครสิต ์รกัษา
พระบัญญัติของพระองค์ และรับใช้พระองค์จนถึงที่สุด  
(ดู โมไซยาห์ 18:8–10; คพ. 20:37) ท่านต่อพันธสัญญา 
ดงักล่าวทุกครัง้ที่รบัส่วนศีลระลึก (ด ูคพ. 20:77, 79)

รับพระนามของพระเยซูคริสต์ เมื่อท่านรับพระนามของ
พระเยซูคริสต์ ท่านถือว่าตัวท่านเป็นของพระองค์  ท่าน
ให้พระองคแ์ละงานของพระองคม์าเป็นอันดบัแรกในชีวติ
ท่าน  ท่านแสวงหาส่ิงที่พระองค์ประสงค์มิ ใช่ส่ิงที่ท่าน
ตอ้งการหรอืส่ิงที่ โลกสอนให้ท่านตอ้งการ

ในพระคมัภีรม์อรมอน กษัตรยิ์เบ็นจามินอธิบายวา่เหตใุด
การรบัเอาพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดจึงเป็นเรือ่งสําคญั

“ ไม่มีช่ืออื่นใดให้ ไวซ่ึ้งความรอดจะมาได;้ ฉะน้ัน, ข้าพเจ้า
จึงอยากให้ท่านรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับท่าน, ท่าน
ทัง้หมดที่เข้ามาในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าวา่ท่านจะ
เช่ือ¢งไปจนที่สุดแห่งชีวติท่าน

“และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือผู้ ใดก็ตามที่ทําเช่นน้ีจะ
พบอยู่เบือ้งพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะเขาจะ
รู้จักช่ือซ่ึงจะเรียกเขาโดยช่ือน้ัน; เพราะจะเรียกเขาด้วย
พระนามของพระครสิต”์ 

“และบัดน้ีเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือ, ผู้ ใดก็ตามที่จะไม่
รับพระนามของพระคริสต์ ไว้กับเขาต้องเรียกเขาด้วยช่ือ
อื่น; ฉะน้ัน, เขาย่อมพบตนเองอยู่เบือ้งพระหัตถ์ซ้ายของ
พระผู้เป็นเจ้า” ( โมไซยาห์ 5:8–10)

รกัษาพระบัญญัต ิพันธสัญญาบัพตศิมาของท่านคอืการ 
ให้คาํมั่นสัญญาวา่จะมาสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า โดย 
แยกตวัจากโลกและยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า “ทุก
เวลาและในทกุส่ิง, และในทกุแหง่” ( โมไซยาห ์18:9) ความ 
พยายามของท่านท่ีจะยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า
ครอบคลุมทุกส่ิงที่ท่านทําและพูด  จงพยายามระลึกถึง
และรักษาบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา รักษาความ
นึกคดิ คาํพูด และการกระทําของท่านให้บรสุิทธิ์  เมือ่ท่าน 
แสวงหาความบันเทิงเช่น ภาพยนตร ์โทรทัศน์ อินเทอร-์
เน็ต ดนตร ีหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ พึงด ู¢ง 
และอ่านแตส่ิ่งที่ยกระดบัจิตใจเท่าน้ัน  จงแตง่กายสุภาพ 
เลือกเพื่อนที่สนับสนุนท่านให้ ไปถึงเป้าหมายนิรนัดรข์อง
ท่าน  อยู่ห่างจากการผิดศีลธรรม ความลามก การพนัน 
ยาสูบ แอลกอฮอล์ และยาตอ้งห้าม  จงรกัษาตวัให้มีคา่ควร
แก่การเข้าพระวหิาร

รับใช้พระเจ้า พระบัญชาให้แยกตัวจากส่ิงทางโลกมิได้
หมายความว่าท่านควรปลีกตัวจากผู้อื่น  ส่วนหน่ึงของ
พันธสัญญาบัพติศมาคือ รับใช้พระเจ้า และท่านรับใช้
พระองค์ ได้ดีที่สุดเมื่อท่านรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน  
เมื่อศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนเรือ่งพันธสัญญาบัพตศิมา 
เขากล่าวว่าเราควร “เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, 
เพื่อมันจะได้เบา” และ “เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่ 

โศกเศรา้ . . . และปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน” 
( โมไซยาห์ 18:8–9)  จงมีเมตตาและเคารพทุกคนโดย 
ทําตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ ในวธิีที่ท่านปฏิบัติ
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ข้อความทีค่ดัมาจาก  แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรามีเหตผุล
สําคญัทีจ่ะชืน่ชมยินด,ี”  เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เมื่อพ่อสามีของดิฉันสิน้ชีวิต ครอบครัวเรามารวมกันเพื่อ
ทักทายผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัย ตลอดเย็นวันน้ันเมื่อ
ดิฉันพบปะสนทนากับครอบครัวและเพื่อนๆ ดิฉันมักจะ
สังเกตเห็นพอร์เทอร์ หลานชายวัย 10 ขวบของเรายืนอยู่
ใกล้แม่สามีดิฉัน—“คุณยายทวด” ของเขา  บางครัง้เขา
ยืนอยู่ข้างหลังเธอ เฝ้ามองเธอ  ครัง้หน่ึงดิฉันสังเกตเห็น
เขาคล้องแขนกับเธอ  ดฉัินมองเขาลูบมือเธอ กอดเธอเล็ก
น้อย และยืนเคยีงข้างเธอ

หลายวันหลังจากน้ัน ดิฉันดึงภาพน้ีออกไปจากความคิด
ไม่ได ้ ดฉัินไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ส่งข้อความไปหาพอร์
เทอร ์บอกเขาถึงส่ิงที่ดฉัินสังเกตเห็น  ดฉัินส่งอีเมลไปหา
เขา บอกเขาว่าดิฉันเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร ดิฉันเตือน
พอร์เทอร์ถึงพันธสัญญาที่เขาทําเมื่อรับบัพติศมา โดยยก
คาํพูดของแอลมาในโมไซยาห์บทที่ 18:

“และบัดน้ี, เมื่อท่านปรารถนาจะเข้ามาสู่คอกของพระผู้-
เป็นเจ้า, และเรยีกวา่เป็นผู้คนของพระองค,์ และเต็มใจจะ
แบกภาระของกันและกัน, เพื่อมันจะไดเ้บา;

“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่ โศกเศร้า; 
แท้จริงแล้ว, และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, 
และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุก
ส่ิง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย,. . .เพื่อ
ท่านจะมีชีวตินิรนัดร—์

“. . . หากน่ีเป็นความปรารถนาของใจท่านแล้ว, ท่านมีอะไร 
ขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมาในพระนามของพระเจ้า, เพื่อ 

เป็นพยานตอ่พระพกัตรพ์ระองคว์า่ทา่นเขา้มาในพนัธสัญญา 
กบัพระองค,์ วา่ทา่นจะรบัใช้พระองคแ์ละรกัษาพระบญัญตั ิ
ของพระองค,์ เพื่อพระองคจ์ะเทพระวญิญาณของพระองค์
ลงมาให้ท่านให้มากมายยิ่งขึน้ ?” [ โมไซยาห์ 18:8–10]

ดฉัินอธิบายกับพอรเ์ทอรว์า่แอลมาสอนไวว้า่ผู้ที่ตอ้งการรบั
บัพติศมาต้องเต็มใจรบัใช้พระเจ้าโดยการรบัใช้ผู้อื่น—ช่ัว
ชีวิต!  ดิฉันบอกว่า “ยายไม่ทราบว่าหลานรู้หรือไม่ แต่ที่
หลานแสดงความรักความห่วงใยคุณยายทวดน่ันคือการ
รักษาพันธสัญญาของหลาน  เรารักษาพันธสัญญาทุกวัน
เมื่อเรามีเมตตา แสดงความรกั และดแูลกัน  ยายแคอ่ยาก
จะบอกวา่ภูมิ ใจในตวัหลานที่เป็นผู้รกัษาพันธสัญญา! เมื่อ
หลานรกัษาพันธสัญญาซ่ึงทําไวเ้มื่อรบับัพตศิมา หลานจะ
พรอ้มรบัการแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต  พันธสัญญาเพิ่มเตมิ
น้ีจะให้ โอกาสหลานมากขึน้ในการเป็นพรและรับใช้ผู้อื่น 
ทัง้ยังช่วยเตรียมหลานให้พร้อมรับพันธสัญญาที่จะทําใน
พระวิหาร  ขอบใจหลานที่ป็นแบบอย่างที่ดีเช่นน้ันให้กับ
ยาย!  ขอบใจที่แสดงให้ยายเห็นวา่ผู้รกัษาพันธสัญญาเป็น
อย่างไร!”!

พอร์เทอร์ตอบกลับมา “คุณยายครับ ขอบคุณสําหรับข้อ 
ความ  ทุกครัง้เมื่อผมกอดคุณยายทวด ผมไม่ทราบว่าผม
กาํลงัรกัษาพันธสัญญาของผมอยู ่แตผ่มรูสึ้กอบอุ่นในใจและ 
รูสึ้กดมีาก  ผมทราบวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่ ในใจผม”

ดิฉันรู้สึกอบอุ่นในใจเช่นกันเมื่อตระหนักว่าพอร์เทอร์
เช่ือมโยงการรกัษาพันธสัญญาของเขากับสัญญาที่จะ “มี
พระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา” [หลัก
คาํสอนและพันธสัญญา 20:77]—สัญญาน้ีเกิดขึน้ได้ โดย
การรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันไดร้บัของประทานแห่ง 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร
หลังจากเรารบับัพตศิมา เราไดร้บัศาสนพิธีแห่งการยืนยัน ส่วนหน่ึงของศาสนพิธีน้ีจะ
บอกเราให้ “รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” น่ีหมายความวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถ
เป็นเพื่อนอันยั่งยืนของเราไดถ้้าเราปรารถนาและทูลเชิญพระองค์ ให้อยู่ ในชีวติเราและ
รกัษาพระบัญญัตอิย่างซ่ือสัตย์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละคาํพูดใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจวา่ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะช่วยพวกเขาและเป็นพรแก่พวกเขาตลอดชีวติ

กิจการ 8:14–17; คพ. 33:15; หลักแห่ง
ความเช่ือ 1:4 (ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์มอบให้ โดยการวางมือ)

1 นีไฟ 2:9–20 (แบบอย่างการรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ของนีไฟ)

1 นีไฟ 15:1–11 (การไม่เช่ือÃงพระ
บัญญัตขิัดขวางเราไม่ ให้ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์)

1 นีไฟ 16:14–29; 18:8–22; แอลมา 
37:38–46 (ตวัอย่างของเลียโฮนา)

คพ. 20:77 ( โดยการรบัส่วนศีลระลึก เรา
ตอ่พันธสัญญาของเราและสามารถมีพระ
วญิญาณอยู่กับเราตลอดเวลา)

คพ. 121:45–46 (หากเรามีคณุธรรมและ
มีจิตกุศล พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเป็น
เพื่อนอันยั่งยืนของเรา)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นเพื่อนของท่าน,”   เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 104–107

เดวดิ เอ. เบดนาร ์“ ไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 119–123

“ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์,” 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 198

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ปลอบโยน
หรอืช่วยท่านเป็นส่วน
ตวัอย่างไร ท่านรูสึ้กใกล้ชิด
พระวญิญาณเมื่อใด ท่าน
สามารถแบ่ง¸นประสบการณ์
อะไรกับเยาวชนชายไดบ้้าง

เยาวชนชายเคยมี
ประสบการณ์กับของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอื
ไม่ พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่
พวกเขาตอ้งทําอะไรจึงจะมี
คา่ควรรบัความเป็นเพื่อนของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์จากสัปดาห์ที่ผ่านมาซ่ึง
เกี่ยวข้องกับบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงครัง้สุดท้ายที่
พวกเขาเห็นคนบางคนไดร้บัการยืนยัน

เป็นสมาชิกของศาสนจักร ส่วนหน่ึงของ
ศาสนพิธีน้ีกล่าววา่อะไร “รบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” หมายความวา่อะไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายนึกถึงคาํถามน้ีตลอดบทเรยีน
น้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวธิีรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้คาํพูด
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนของท่าน,” มอง
หาคาํพูดที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่พวก
เขาสามารถมีพระวญิญาณอยู่เป็นเพื่อนได้
บ่อยขึน้ไดอ้ย่างไร กระตุน้ให้พวกเขานึก
วา่เหตใุดเราจําตอ้งมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นเพื่อนและวธิีที่เราตอบสนองเมื่อเรา
รูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนของพระองค ์ส่ิง
ที่เยาวชนชายเห็น คดิ และทําในแตล่ะ
วนัมีผลตอ่ความสามารถของพวกเขาใน
การรูสึ้กถึงพระวญิญาณอย่างไร ขอให้พวก
เขาไตรต่รองถึงการเปลี่ยนแปลงใดที่พวก
เขาตอ้งทําในชีวติ เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง
¸นความคดิหากพวกเขาสะดวกใจจะทํา
เช่นน้ัน

• ขอให้เยาวชนชายอ่าน 1 นีไฟ 2:9–19 
และ 1 นีไฟ 15:1–11 เป็นส่วนตวั เชิญโค
วรมัครึง่ห้องหาและสนทนาส่ิงที่นีไฟทํา
เพื่อรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เชิญอีกครึง่
ห้องหาและสนทนาส่ิงที่เลมันกับเลมิวเอล
ทําซ่ึงกันพวกเขาออกจากการไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้พวกเขาเขียนส่ิงที่

พบไวบ้นกระดาน เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไร
จากตวัอย่างเหล่าน้ีที่จะช่วยให้พวกเขาได้
รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติ

• พึงแน่ใจวา่เยาวชนชายแตล่ะคนมี
สําเนา เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนเลือกหัวข้อ
หน่ึงใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
อ่าน และทําเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาตอ้ง
ทําและไม่ทําเพ่ือให้ ไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นวา่
เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์
จากส่ิงที่พวกเขาอ่าน น่ีจะช่วยให้พวกเขา
ไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติอย่างไร

• เมื่อโควรมัอ่านสามย่อหน้าสุดท้าย
ของหัวข้อช่ือวา่ “ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ” ในคาํพดูของเอ็ลเด
อร ์เดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” ขอให้สมาชิกโควรมัคน
หน่ึงสรปุประเด็นหลักของเอ็ลเดอรเ์บด- 
นาร ์มอบหมายให้เยาวชนชายแตล่ะคน
อ่านสามหัวข้อถัดไปคนละหน่ึงหัวข้อ 
โดยมองหาคาํตอบของคาํถามทํานอง
น้ี: เราทําอย่างไรเพื่อให้มีคณุสมบัตริบั

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“พระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจ
กระตุน้เตอืนคนที่ท่านสอน
หน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันให้
เสนอความคดิที่ผู้อื่นตอ้งการ
ไดย้ิน จงเปิดรบัการกระตุน้
เตอืนที่ ให้เชิญคนน้ัน ท่าน
อาจรูสึ้กอย่างแรงกล้าวา่ตอ้ง
ถามบุคคลหน่ึงที่ ไม่ ไดอ้าสา
แสดงความคดิเห็นส่วนตวั
ของเขาหรอืเธอ” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 63)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญา
กับอัครสาวกสมัยโบราณวา่: 
“เราจะไม่ละทิง้พวกท่านไว้
ให้เป็นลูกกําพรา้” (ยอห์น 
14:18) พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถสอน นําทาง และ
ปลอบโยนท่านในการเรยีก
ของท่าน ท่านจะทําอะไรได้
บ้างเพื่อแสวงหาอิทธิพลของ
พระองค์ ในชีวติท่าน

ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
อะไรสามารถขัดขวางเราไม่ ให้ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิง
ที่พบและพวกเขาวางแผนจะทําอะไรตาม
คาํแนะนําของเอ็ลเดอรเ์บดนาร์

• ให้ดรูปูลี ไฮกับเลียโฮนา (ด ูหนังสือ
ภาพพระกิตตคิณุ,68) และขอให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นส่ิงที่รูเ้กี่ยวกับเลียโฮนา เชิญ
โควรมัครึง่ห้องอ่าน 1 นีไฟ 16:14–29 

และอีกครึง่ห้องอ่าน 1 นีไฟ 18:8–22 ขอ
ให้พวกเขามองหาคาํตอบของคาํถามน้ี: 
“เลียโฮนาเหมือนพระวญิญาณบรสุิทธิ์
อย่างไร” เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸น
ความคดิ เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประสบการณ์ของครอบครวัลี ไฮที่สามารถ
ช่วยให้พวกเขาไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีคอื อ่านแอลมา 
37:38–46 ดว้ยกัน

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์หมายความวา่อะไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัอ่าน หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 121:45–46 ในการ
ศึกษาส่วนตวัและแบ่ง¸นในการประชุม
โควรมัคราวหน้าวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร
จากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับการรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

• ท้าทายสมาชิกโควรมัให้นึกถึงส่ิงหน่ึงที่
พวกเขาจะทําสัปดาห์น้ีเพื่อให้มีคา่ควรกับ
ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
มากขึน้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 120

ศาสนพิธีของการยืนยันสมาชิกใหม่ของศาสนจักรและ
การมอบของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์น้ันทัง้
เรยีบง่ายและลึกซึง้ ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ที่มีคา่ควรวางมือบนศีรษะของบุคคลน้ันและเอ่ยช่ือเขา 
จากน้ันโดยสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์และใน
พระนามของพระผู้ช่วยให้รอด บุคคลน้ีไดร้บัการยืนยัน
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายและกล่าวประโยคสําคญัน้ี “จงรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์”

ความเรยีบง่ายของศาสนพิธีอาจทําให้เรามองข้ามความ
หมายสําคญั คาํพูดส่ีคาํ—“จงรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์”—
ไม่ ใช่การออกเสียงไปอย่างน้ัน มากกวา่น้ัน คาํพูดเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยคาํส่ังฐานะปุโรหิต— เป็นการตกัเตอืนดว้ย
สิทธิอํานาจให้กระทําและมิถูกกระทํา (ด ู2 นีไฟ 2:26) 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดม้ีอิทธิพลในชีวติเราเพียง

เพราะมีมือวางบนศีรษะและกล่าวถ้อยคาํสําคญัเหล่าน้ัน 
เมื่อเรารบัศาสนพิธีน้ี เราแตล่ะคนยอมรบัความรบัผิด
ชอบอันศักดิสิ์ทธิ์และตอ่เน่ืองวา่เราจะปรารถนา แสวงหา 
ทํางาน และดาํเนินชีวติคูค่วรแก่การ “รบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” และของประทานฝ่ายวญิญาณที่ควบคูม่ากับ
ส่ิงน้ีอย่างแท้จรงิ “เพราะมนุษย์จะไดป้ระโยชน์อะไรเล่า
หากของประทานประสาทให้แก่เขา, และเขาหารบัของ
ประทานน้ันไม่ ? ดเูถิด, เขาหาช่ืนชมยินดีไม่ ในส่ิงซ่ึงให้
แก่เขา, ทัง้ไม่ช่ืนชมยินดี ในผู้ที่เป็นคนให้ของประทาน
น้ัน”(คพ. 88:33)

เราควรทําส่ิงใดเพื่อทําให้คาํตกัเตอืนที่ ไดร้บัอํานาจน้ีใน
การแสวงหาความเป็นเพื่อนของสมาชิกองคท์ี่สามของ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคเ์ป็นความจรงิอย่างตอ่เน่ือง 
ข้าพเจ้าขอแนะนําวา่เราควรทําดงัน้ี (1) ปรารถนาอย่าง
จรงิใจที่จะรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
(2) อัญเชิญอย่างเหมาะสมให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้าสู่
ชีวติเรา (3) เช่ือÃงพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
ซ่ือสัตย์
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึงสําคญั
ศาสนพิธีพระวหิารนําไปสู่พรประเสรฐิสุดที่มี ให้ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค ์ศาสนพิธี
เหล่าน้ีเตรยีมเราให้พรอ้มมีชีวติตลอดกาลกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละครอบครวัเราหลัง
จากชีวติน้ี อีกทัง้ให้พรเราดว้ยพลังอํานาจทางวญิญาณและการนําทางในระหวา่งความ
เป็นมรรตยั ในพระวหิาร เราสามารถรบัศาสนพิธีที่จําเป็นแทนบรรพชนผู้เสียชีวติโดย
ไม่มี โอกาสไดร้บัศาสนพิธีเหล่าน้ีดว้ยตนเอง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน อะไรจะดลใจให้เยาวชนชายมีคณุสมบัตแิละมีส่วนรว่มในศาสนพิธีพระวหิาร

คพ. 84:19–22 (พลังอํานาจแห่งความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าอยู่ ในศาสนพิธีของ
ฐานะปุโรหิต)

คพ. 131:1–4 (พันธสัญญาใหม่และเป็น
นิจของการแตง่งาน)

เคนท์ เอฟ. รชิารด์ส์, “พลังอํานาจของ
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 118–20

โธมัส เอส. มอนสัน, “พรของพระวหิาร,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 91–93

เควนทิน แอล. คกุ, “รากและกิ่ง,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 44–48

“พระวหิาร,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
200–204

วดีทิัศน์: “พระวหิารเป็นประภาคาร”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ศาสนพิธีพระวหิารนําทาง
และเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร การมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีเหล่าน้ีนําให้ท่าน
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์
มากขึน้อย่างไร

สมาชิกโควรมัเคยมี
ประสบการณ์อะไรบ้างกับ
ศาสนพิธีพระวหิาร พวก
เขาจะช่วยกันเรยีนรูแ้ละมี
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับ

ศาสนพิธีพระวหิารไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• นําอุปกรณ์อย่างหน่ึงหรอืรปูภาพมา
ชัน้เรยีนและถามวา่เกี่ยวข้องกับบทเรยีน
สัปดาห์ที่แล้วอย่างไร ทบทวนหลักคาํสอน
ที่สอนในสัปดาห์ที่แล้วดว้ยกัน

• เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงชูรปูพระวหิาร
และอธิบายวา่เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึง
สําคญัตอ่เขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่เหตใุดศาสนพิธีพระวหิาร
จึงสําคญั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเตมิข้อความ 
ตอ่ไปน้ีให้สมบูรณ์และแบ่ง¸นคาํตอบ
ของพวกเขากับชัน้เรยีน “เมื่อฉันไปพระ
วหิาร __________” มีคาํตอบอื่นใดอีกที่
พวกเขาพบในหัวข้อที่เป็นจุดในคาํปรา-
ศัยของเอ็ลเดอรเ์คนท์ เอฟ. รชิารด์ส์เรือ่ง 
“พลังอํานาจของความเป็นเหมือนพระผู้
เป็นเจ้า” พวกเขาอาจคน้ควา้และมองหา
คาํตอบของคาํถามที่วา่ “เหตใุดศาสนพิธี
พระวหิารจึงสําคญั” ดว้ย ขอให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นประสบการณ์การเข้าพระ
วหิารเมื่อไม่นานมาน้ี พวกเขาไดร้บัพรใด
อันเกิดจากการทํางานพระวหิาร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายมองหาพรที่มา
จากการนมัสการพระวหิารในคาํปราศรยั
ของประธานมอนสันเรือ่ง “พรของพระ
วหิาร” พรใดจะมาสู่เมื่อพวกเขาเข้าพระ
วหิารและมีส่วนรว่มในศาสนพิธีพระวหิาร 
ท่านอาจแบ่ง¸นประสบการณ์จากชีวติ
ของท่านเองที่แสดงให้เห็นวา่ศาสนพิธี
พระวหิารเป็นพรแก่ท่านอย่างไร

• ให้ดรูปูคูส่ามีภรรยาแตง่งานหน้าพระ
วหิาร (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 120) 
เชือ้เชิญโควรมัให้อ่าน หลักคาํสอนและ

พันธสัญญา 131:1–4 ดว้ยกัน และมอง
หาพรที่สัญญาไวก้ับผู้เข้าสู่พันธสัญญา
ใหม่และเป็นนิจของการแตง่งาน คนที่
ไม่เข้าสู่พันธสัญญาน้ีจะไม่ไดร้บัพรอะไร
บ้าง ทัศนะของพระเจ้าเรือ่งการแตง่งาน
ตา่งจากทัศนะของโลกอย่างไร แบ่ง¸น
ประจักษ์พยานของท่านกับเยาวชนชาย
เกี่ยวกับพรที่มี ให้พวกเขาและครอบครวั
ในอนาคตของพวกเขาเมื่อพวกเขามีส่วน
รว่มในศาสนพิธีของพระวหิาร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระวหิารเป็น
ประภาคาร” และถามเยาวชนชายวา่พวก
เขาคดิวา่เหตใุดครอบครวัมูธามจึงเต็มใจ
ทําการเสียสละมากมายเช่นน้ันเพื่อไป
พระวหิาร พวกเขาเคยทําหรอืเคยเห็นผู้
อื่นทําการเสียสละอะไรบ้างเพื่อเข้าพระ
วหิารและรบัพรของพระวหิาร

• แบ่งครึง่โควรมัและขอให้ครึง่โควรมั
สมมตวิา่พวกเขาเป็นบรรพชนที่เสียชีวติ
แล้วของอีกครึง่หน่ึง เชือ้เชิญให้พวกเขา
สมมตวิา่พวกเขาเสียชีวติโดยที่ยังไม่ได้
รบับัพตศิมาแตย่อมรบัพระกิตตคิณุใน
โลกวญิญาณแล้ว ขอให้พวกเขาแตล่ะคน
เขียนข่าวสารถึงลูกหลานที่มีชีวติอยู่และ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อเราประชุมกันเพื่อเรยีนรู้
หลักคาํสอนของพระกิตตคิณุ 
เราควรจะกระทําในวญิญาณ
แห่งความคารวะ … การ
ขาดความคารวะตรงกับจุด
ประสงคข์องปร¸กษ์ โดยขัด
ขวางช่องทางที่ละเอียดอ่อน 
ของการเปิดเผยทัง้ในความ
คดิและวญิญาณ” (ด ูบอยด ์
เค. แพคเกอร,์ ใน ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 82)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนในพระวหิารบ่อยครัง้ 
พระองคท์รงสอนผ่านศาสดา
พยากรณ์ยุค¸จจุบันดว้ยวา่
ศาสนพิธีพระวหิารนําเราให้
ไดร้บัพรประเสรฐิสุดที่มี ให้
เราผ่านการชดใช้ เมื่อท่าน
เข้าใจความสําคญัของ

ศาสนพิธีพระวหิาร ท่านย่อม
สามารถกระตุน้เยาวชนชาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ให้เตรยีมรบัศาสนพิธีพระ
วหิารดว้ยตนเอง

ให้ข่าวสารน้ันกับเยาวชนชายคนหน่ึงใน
อีกครึง่หน่ึงของโควรมั ขอให้สมาชิกโค- 
วรมัอ่านออกเสียงข่าวสารดงักล่าว เขียน
ช่ือบทเรยีนน้ีบนกระดาน และเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายตรกึตรองคาํถามน้ีขณะ

อ่านย่อหน้าที่สามและส่ี ในหัวข้อเรือ่ง 
“เทคโนโลยีประวตัคิรอบครวั” ในคาํปรา-
ศัยของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุเรือ่ง 
“รากและกิ่ง” ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นความ
คดิ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของศาสน-
พิธีพระวหิารหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• นําโควรมัวางแผนการเดนิทางไปพระ
วหิารเพื่อประกอบบัพตศิมาแทนคนตาย 
โดยนําช่ือครอบครวัของพวกเขาไปดว้ย
หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได ้เขาอาจจะเชือ้เชิญ
ให้สมาชิกโควรมัใช้ส่ิงที่เรยีนรูว้นัน้ีกระตุน้

สมาชิกโควรมัคนอื่นๆ เตรยีมเข้าพระ
วหิารกับพวกเขาดว้ยเช่นกัน

• ถามสมาชิกโควรมัวา่พวกเขารูสึ้กวา่
ควรทําอะไรเกี่ยวเน่ืองกับส่ิงที่เรยีนรูว้นัน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เควนทิน แอล. คกุ, “รากและกิ่ง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 46

งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวัไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ
เรา จงนึกถึงคนอีกÚ่งหน่ึงของม่านกําลังรอให้ศาสนพิธี
แห่งความรอดปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการของ
ที่คมุขังทางวญิญาณ ทีค่มุขัง หมายถึง “สภาพของการ
กักขังหรอืการเป็นเชลย” [Merriam- Webster’s Collegiate 
Dictionary,11th ed. (2003), “prison”] คนที่กําลังเป็น
เชลยอาจจะถามคาํถาม (น้ี) วา่ “จากน้ีจะเป็นอย่างไร”

พี่น้องสตรทีี่ซ่ือสัตย์ท่านหน่ึงไดเ้ล่าประสบการณ์พิเศษ
ทางวญิญาณในพระวหิารซอลท์เลค ขณะอยู่ ในห้องยืนยัน 

หลังจากประกาศศาสนพิธียืนยันแทนคนตาย เธอไดย้ินวา่ 
“และเชลยจะออกไปเป็นอิสระ!” เธอรูสึ้กถึงความเรง่ดว่น
มากสําหรบัคนที่รอคอยงานบัพตศิมาและการยืนยันของ
พวกเขา เมื่อกลับถึงบ้าน เธอคน้ควา้พระคมัภีรเ์พื่อหา
ประโยคที่เธอไดย้ิน เธอพบคาํประกาศของโจเซฟ สมิธใน
หลักคาํสอนและพันธสัญญาภาค 128 “ ให้ ใจท่านช่ืนชม
ยินด,ี และเปรมปรดีิย์ิ่ง ให้แผ่นดนิโลกเปล่งเสียงรอ้ง
เพลงเถิด ให้คนตายเปล่งเสียงเพลงสดดุแีห่งคาํสรรเสรญิ
นิรนัดรถ์วายกษัตรยิ์อิมมานูเอล, ผู้ทรงแตง่ตัง้ไว,้ ก่อนมี
โลกขึน้มา, ส่ิงซ่ึงจะทําให้เราสามารถไถ่พวกเขาออกจาก
ที่คมุขังของพวกเขา; เพราะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ” 
[คพ. 128:22]
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

คาํปฏิญาณและพันธสัญญาของ
ฐานะปุโรหิตคอือะไร
เรารบัฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ โดย “คาํปฏิญาณและพันธสัญญา” น่ีหมายความวา่พระ
บิดาบนสวรรคป์ระทานคาํปฏิญาณของพระองคแ์ก่เราวา่เราสามารถมีพลังและพรของ
ฐานะปุโรหิตถ้าเราทําพันธสัญญากับพระองคว์า่จะขยายการเรยีกของเรา ซ่ือสัตย์ ในการ
รกัษาพระบัญญัต ิและดาํเนินชีวติตามคาํทุกคาํที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็น
เจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอืน่เกีย่วกับพันธสัญญาฐานะปุโรหิต 
ให้มองหาส่ิงทีจ่ะช่วยเยาวชนชายขยายการเรยีกและความรบัผิดชอบของพวกเขาใน
ฐานะผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต

คพ. 84:33–44 (ผู้ชายไดร้บัชีวตินิรนัดร์
ผ่านคาํปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะ
ปุโรหิต)

คพ. 121:34–40 (เหตทุี่หลายคนไดร้บั
เรยีกและน้อยคนไดร้บัเลือก)

คพ. 121:41–46 (ควรใช้ฐานะปุโรหิตใน
ความชอบธรรมเท่าน้ัน)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ศรทัธา คาํสาบาน 
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮ
นา, พ.ค. 2008, 74–78

แอนโธนี ด.ี เพอรก์ินส์, “จงระวงัเกี่ยวกับ
ตนเอง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 54–56

“การเตรยีมรบัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ-
เดค,” สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า (2010), 84–87

วดีทิัศน์: “ชําระตวัท่านให้บรสุิทธิ์”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

นึกถึงเวลาที่ท่านขยายการ
เรยีกในฐานะผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิต ท่านไดร้บัพรอะไร
บ้างเมื่อทําเช่นน้ัน อะไรเป็น
แรงบันดาลใจให้ท่านขยาย
การเรยีกของตน

ส่ิงใดบ้างที่อาจขัดขวางไม่ ให้
เยาวชนชายรกัษาพันธสัญญา
ที่ทําไวเ้มื่อครัง้ไดร้บัฐานะ
ปุโรหิต ท่านเคยเห็นเยาวชน
ชายขยายหรอืใช้ฐานะปุโรหิต
ของพวกเขาเมื่อใด
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนวาดรปูเกี่ยว
กับส่ิงที่เขาเรยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้วและแบ่ง¸นกับโควรมั พวกเขา
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูอ้ย่างไร

• นําพจนานุกรมมาการประชุมโควรมั 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้หานิยาม

ของ คาํปฏิญาณ และ พันธสัญญา ขอให้
พวกเขาคนหน่ึงสรปุนิยามสัน้ๆ ไวบ้น
กระดาน เหตใุดเยาวชนชายจึงคดิวา่คาํ
เหล่าน้ีสัมพันธ์กับการรบัฐานะปุโรหิต (ด ู
คพ. 84:40–41)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจคาํปฏิญาณและพันธสัญญา
ของฐานะปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมั
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• สมาชิกโควรมับางคนของท่านไดท้ํา
กิจกรรมเกี่ยวกับการเตรยีมรบัฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคใน หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว (ด ูหน้า 
84–86) หากเป็นเช่นน้ัน ท่านอาจจะเชิญ
พวกเขาสอนสมาชิกโควรมัคนอื่นๆ วา่
พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต

• เขียนบนกระดานวา่ “คาํปฏิญาณและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต” เขียนใต้
คาํน้ันวา่ “คาํสัญญาของมนุษย์” และ 
“คาํสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า” อธิบายวา่
มีพันธสัญญาที่ชายคนหน่ึงทํากับพระผู้
เป็นเจ้าเมื่อเขารบัฐานะปุโรหิต ขอให้สมา
ชิกโควรมัคน้ควา้ หลักคาํสอนและพันธ
สัญญา 84:33–44 และทําเครือ่งหมายส่ิงที่
ผู้ ไดร้บัฐานะปุโรหิตสัญญา และส่ิงที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาเป็นการตอบแทน ขอ
ให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พบไวบ้นกระดานใต้
หัวข้อที่เหมาะสม แบ่ง¸นประสบการณ์
ส่วนตวัที่ท่านเคยมีซ่ึงจะช่วยให้สมาชิก
โควรมัเห็นพรที่เกิดขึน้เมื่อเราขยายฐานะ
ปุโรหิตของเรา

• ให้ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ชําระตวัท่านให้
บรสุิทธิ์” และขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิง
ที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับความสําคญัของ
ความซ่ือสัตย์ ในการขยายฐานะปุโรหิต 
ขออนุญาตอธิการเพื่อเชิญพี่น้องสตรสีอง
สามคน (เช่นคณุแม่ของเยาวชนชาย) 
มาเยี่ยมการประชุมโควรมัและแบ่ง¸น
กับเยาวชนชายวา่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่
ซ่ือสัตย์มีอิทธิพลตอ่ชีวติพวกเธอและ
ครอบครวัอย่างไร

• แจกสําเนาคาํพูดของประธานเฮนรยี์ บี. 
อายรงิก์เรือ่ง “ศรทัธา คาํสาบาน และพันธ
สัญญาของฐานะปุโรหิต” ให้เยาวชนชาย
แตล่ะคน และเชือ้เชิญให้ โควรมัระบุพร
ทัง้หมดที่ประธานอายรงิก์กล่าววา่ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตไดร้บัเมื่อพวกเขาขยายการ
เรยีกในศรทัธา ขอให้สมาชิกโควรมัแบ่ง
¸นส่ิงที่พบ ในบรรดาพรที่ประธาน 

อายรงิก์กล่าว พวกเขาตอ้งการไดร้บัพร 
ใดมากที่สุด และเพราะเหตใุด

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอบสนองตอ่คาํตอบที่ ไม่
ถูกตอ้งดว้ยความเคารพและ
ความสุภาพ จงแน่ใจวา่บุคคล
น้ันยังคงรูสึ้กสบายใจที่จะมี
ส่วนรว่ม ท่านอาจเลือกที่จะ
ถือวา่เป็นความผิดพลาดของ
ท่านเองโดยพูดในลักษณะน้ี 
‘ขอโทษครบั ผมคดิวา่คาํถาม
คงไม่คอ่ยชัดเจนนัก ผมขอ
ถามอีกครัง้นะครบั” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 69)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจ
ขณะทรงเป็นมรรตยั พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้เหล่าสานุศิษย์ปฏิบัติ ใน
ศรทัธาและดาํเนินชีวติตาม
ความจรงิที่พระองคท์รงสอน 
ในการสอนทัง้หมด พระองค์
ทรงมุ่งช่วยเหลือผู้ตดิตาม
พระองค์ ให้ดาํเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุสุดใจของพวก
เขา ลองคดิหาวธิีช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจและดาํเนิน
ชีวติตามคาํปฏิญาณและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต
สุดใจของพวกเขา

• แบ่ง¸นหัวข้อช่ือวา่ “คาํปฏิญาณและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต” จากคาํพูด
ของเอ็ลเดอรแ์อนโธนี ด.ี เพอรก์ินส์ เรือ่ง 
“จงระวงัเกี่ยวกับตนเอง” กับเยาวชนชาย 
เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงวาด “เส้นทาง
ซีเลสเชียล” ที่เอ็ลเดอรเ์พอรก์ินส์พูดถึง

ไวบ้นกระดาน จากน้ันให้เชือ้เชิญเยาวชน
ชายแตล่ะคนเพิ่มป้ายเตอืนบนเส้นทาง
น้ันให้ระวงัอันตรายทางวญิญาณที่ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตควรหลีกเลี่ยง เราเหล่าผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายเหล่าน้ี

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจคาํปฏิญาณและพันธ
สัญญาของฐานะปุโรหิตดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกโควรมัวา่เขาวางแผนทําอะไรเพื่อ
ขยายการเรยีกและความรบัผิดชอบของ
เขาในฐานะปุโรหิตและเชือ้เชิญให้สมาชิก
โควรมัวางแผนของตนเอง

• ท้าทายสมาชิกในโควรมัให้มองหาดา้น
ตา่งๆ ซ่ึงพระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
พรพวกเขาเมื่อพวกเขาทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของตนให้เกิดสัมฤทธิผล
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ข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ศรทัธา คาํสาบาน 
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต,” Ensign หรอื เลียโฮนา, 
พ.ค. 2008, 74–78

ข้าพเจ้าขออธิบายถึงพรบางประการที่ท่านจะไดร้บัพรเมื่อ
ท่านรดุหน้าดว้ยศรทัธา

ขอ้แรก ความจรงิทีท่า่นไดร้บัการเสนอคาํสาบานและพนัธ- 
สัญญาเป็นหลักฐานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่านโดย
รู้ถึงพลังและความสามารถของท่าน  พระองค์ทรงรู้จัก
ท่านตัง้แตท่่านอยู่กับพระองค์ ในโลกแห่งวญิญาณ โดยที่
พระองคท์รงมีความรูล้่วงหน้าถึงความเข้มแข็งของท่าน  
พระองคท์รงยอมให้ท่านแสวงหาศาสนจักรที่แท้จรงิของ
พระเยซูครสิตแ์ละเสนอให้มีฐานะปุโรหิต  ท่านจะรูสึ้กได้
ถึงความมั่นใจเพราะท่านมีหลักฐานวา่พระองคม์ั่นพระทัย
ในตวัท่าน

สอง ขณะที่ท่านพยายามรกัษาพันธสัญญาของท่าน พระ-
ผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาวา่พระองคจ์ะทรงช่วยเหลือท่าน
เป็นการส่วนพระองค ์ พระองคต์รสัวา่เมื่อท่านรดุหน้าไป
ดว้ยการให้เกียรตฐิานะปุโรหิต “ที่น่ันเราจะอยู่ดว้ย, เพราะ
เราจะไปเบือ้งหน้าเจ้า.  เราจะอยู่ทางขวามือเจ้าและทาง
ซ้ายเจ้า, และพระวิญญาณของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, และ
เหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว.้” [คพ. 
84:88] 

บางครัง้ท่านอาจต้องการความมั่นใจอีกครัง้ เหมือนกับ
ข้าพเจ้า ว่าท่านจะมีความเข้มแข็งเพื่อให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ ในฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์น้ี  พระเจ้าทรงเห็นล่วง
หน้าว่าท่านต้องการความมั่นใจอีกครัง้  พระองค์ตรัสว่า 
“เพราะผู้ ใดที่ซ่ือสัตย์ต่อการได้รับฐานะปุโรหิตทัง้สอง

อย่างซ่ึงเราพูดถึง, และการขยายการเรียกของพวกเขา, 
ยอ่มถกูพระวญิญาณชําระใหบ้รสุิทธิจ์นถงึการทาํใหร้า่งกาย
ของพวกเขาใหม่อีกครัง้.” [คพ. 84:33] . . .

ท่านไดร้บัสัญญาดว้ยเช่นกันวา่ท่านจะไดร้บัอํานาจที่จะ
แสดงประจักษ์พยานและในขัน้ตอนน้ันท่านจะไดร้บัการ 
ชําระและทําให้เหมาะกับชีวตินิรนัดรท์ี่สัญญาไวก้ับท่าน 
. . .

มีพรอันประเสรฐิอีกประการหน่ึงที่จะสนับสนุนท่านขณะ 

ที่ท่านรกัษาพันธสัญญาฐานะปุโรหิตของท่าน  การรบัใช้ 
ของฐานะปุโรหิตจะเตรยีมท่านให้พรอ้มรบัชีวติในครอบ 
ครวันิรนัดร ์ซ่ึงจะเปลี่ยนความรูสึ้กเกี่ยวกับการเป็นสามี 

การเป็นบิดา การเป็นลูก หรอืการเป็นพี่น้อง  การเปลี่ยน 

แปลงในใจของท่านจะเกิดขึน้ขณะที่ท่านรู้สึกว่าศรัทธา
ของท่านเตบิโตโดยรูว้า่คาํสัญญาถึงชีวตินิรนัดรผ์่านฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเป็นจรงิสําหรบัท่าน . . .

ข้าพเจ้าเป็นพยานส่วนตัวว่าการรับใช้ของฐานะปุโรหิต
ที่ดําเนินไปด้วยศรัทธามีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
จิตใจและความรู้สึกของเรา  ชายหนุ่มทุกคนที่ ได้ยินคํา
พูดของข้าพเจ้าในวนัน้ีสามารถมีความมั่นใจไดว้า่ถ้าเขาให้
เกียรตฐิานะปุโรหิตของเขา เขาจะไดร้บัการคุม้ครองจาก
การล่อลวงไปสู่บาปทางเพศซ่ึงระบาดอยู่ ในโลกที่เราอาศัย
อยู่น้ี  สําหรบัผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่¨งข้าพเจ้า
ในคํา่คนืน้ี ขณะที่ศรทัธาของเขาเพิ่มขึน้ในความเช่ือมั่น
ถึงรางวลัแห่งชีวตินิรนัดรผ์่านฐานะปุโรหิตนิรนัดร ์เขาจะ
มีอํานาจในการเห็นคณุคา่ที่แท้จรงิในธิดาของพระผู้เป็น
เจ้าและเหตผุลของการรกัษาตนให้สะอาดบรสุิทธิ์ ในคาํ
สัญญาของลูกหลาน
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

การรบัพระนามของพระเยซูครสิต์
ไวก้ับเราหมายความวา่อะไร
เมื่อเรารบับัพตศิมา เราทําพันธสัญญาวา่จะรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรา เรา
ตอ่พันธสัญญาน้ีเมื่อเรารบัส่วนศีลระลึก (ด ูคพ. 20:77) เราทําให้พันธสัญญาน้ีเกิด
สัมฤทธิผลโดยให้พระเจ้ามาเป็นอันดบัแรกในชีวติเรา พยายามคดิและกระทําเฉกเช่น
พระองค ์และยืน “เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุก
แห่ง” ( โมไซยาห์ 18:9)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจพันธสัญญาทีท่ําไวว้า่จะรบั
พระนามของพระครสิต์ ไวก้ับพวกเขา

โมไซยาห์ 5 (เหตทุี่การรบัพระนามของ
พระครสิต์ ไวก้ับตวัเราเป็นเรือ่งสําคญั)

3 นีไฟ 27:27 (เราควรขวนขวายเป็น
เหมือนพระเยซูครสิต)์

คพ. 20:37, 77 (การรบัพระนามของพระ
ครสิต์ ไวก้ับเราเป็นส่วนหน่ึงของพันธ-
สัญญาบัพตศิมาของเราและศาสนพิธ ี
ศีลระลึก)

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเป็นชาวครสิต์
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, 90–92

เมอรว์นิ บี. อาร์ โนลด,์ “หลานทําอะไรกับ
ช่ือของปู่” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 133–136

วดีทิัศน์: “กล้ายืนคนเดยีว”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านคดิวา่การรบัพระนาม
ของพระครสิต์ ไวก้ับตวัท่าน
หมายความวา่อะไร ท่านทํา
อะไรเพื่อรกัษาพันธสัญญาน้ี

การท้าทายและพรอะไร
เกิดขึน้เมื่อเยาวชนชายรบั
พระนามของพระครสิต์ ไว้
กับพวกเขา ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายให้พระผู้เป็นเจ้า
มาเป็นอันดบัแรกในชีวติพวก
เขาไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นประสบการณ์
ที่พวกเขามีเมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึงเตอืนใจพวก
เขาหรอืเสรมิบางส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ใน
การประชุมโควรมัหรอืชัน้เรยีนอื่นของ
ศาสนจักร

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงท่องคาํ
สวดอ้อนวอนขนม¸งศีลระลึก (หรอือ่าน
จาก คพ. 20:77) พวกเขาเช่ือวา่ “การรบั
พระนามของ [พระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรา]” 
หมายความวา่อะไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวา่การรบัพระนามของพระ
เยซูครสิต์ ไวก้ับพวกเขาหมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่
จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “กล้ายืนคนเดยีว” 
เยาวชนชายรูสึ้กวา่ข่าวสารหลักของ
ประธานมอนสันในวดีทิัศน์เรือ่งน้ีคอือะไร 
เยาวชนในวดีทิัศน์แสดงให้เห็นวา่พวก
เขารบัพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดไว้
กับตนเองอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นประสบการณ์คล้ายๆ กันของพวก
เขาเอง

• แบ่ง¸นคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์: “เราสัญญาวา่จะรบั
พระนามของพระองค ์น่ันหมายถึงเรา
ตอ้งมองตวัเราเหมือนกับมองพระองค ์เรา
ให้พระองคม์าก่อนส่ิงใดในชีวติของเรา 
เราจะตอ้งการส่ิงที่พระองคท์รงตอ้งการ
มากกวา่ส่ิงที่เราตอ้งการหรอืที่ โลกสอนเรา
ให้ตอ้งการ” (“เพื่อเราจะเป็นหน่ึง,” เลีย- 
โฮนา, ก.ค. 1998) แบ่งโควรมัออกเป็น
สามกลุ่ม และขอให้แตล่ะกลุ่มสนทนา
คาํถามตอ่ไปน้ีกลุ่มละหน่ึงข้อ: การมองตวั
เราเหมือนกับมองพระครสิตห์มายความ
วา่อะไร เราให้พระองคม์าก่อนส่ิงใดในชีวติ
เราอย่างไร การตอ้งการส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงตอ้งการหมายความวา่อะไร ขอให้

กลุ่มละหน่ึงคนแบ่ง¸นกับคนที่เหลือใน
โควรมัวา่กลุ่มของตนสนทนาอะไรบ้าง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน โมไซยาห์ 
5 โดยมองหาคาํตอบของคาํถามทํานองน้ี 
“การรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับเรา
หมายความวา่อะไร” และ “เหตใุดการรบั
พระนามของพระครสิต์ ไวก้ับเราจึงเป็น
เรือ่งสําคญั” ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่
พบและเขียนส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อแสดง
ให้เห็นวา่พวกเขาไดร้บัพระนามของพระผู้
ช่วยให้รอดไวก้ับพวกเขา

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขารูห้รอืไม่
วา่เหตใุดบิดามารดาจึงเลือกช่ือของพวก
เขา ช่ือของพวกเขามีอิทธิพลอย่างไรตอ่
ตวัตนที่พวกเขาเป็นอยู่หรอืวธิีที่พวกเขา
พยายามดาํเนินชีวติ เชิญเยาวชนชายบาง
คนอ่าน ฮีลามัน 5:6–8 และเชิญคนอื่นๆ 
อ่านสามย่อหน้าแรกในคาํพูดของเอ็ล- 
เดอรเ์มอรว์นิ บี. อาร์ โนลดเ์รือ่ง “หลานทํา
อะไรกับช่ือของปู่” ขอให้พวกเขาสรปุส่ิงที่
อ่านให้กันÃง ช่ือของนีไฟ ลี ไฮ และจอรจ์ 
อัลเบิรต์ สมิธดลใจคนเหล่าน้ีให้ดาํเนิน
ชีวติอย่างชอบธรรมอย่างไร  

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ขอให้ผู้เรยีนกล่าวซํา้หลัก
ธรรมดว้ยคาํพูดของเขาเอง 
ส่ิงน้ีจะช่วยให้ท่านรูแ้ตเ่น่ินๆ 
ในบทเรยีนวา่เขาเข้าใจคาํพูด
หรอืแนวคดิน้ันหรอืไม่ หาก
ไม่เข้าใจ ท่านจะให้คาํอธิบาย
เพิ่มเตมิเพื่อให้ส่วนที่เหลือ
ของบทเรยีนมีความหมายตอ่
เขามากขึน้” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
73)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
คนที่พระองคท์รงสอน และ
ทรงรูว้า่พวกเขาสามารถเป็น
ใคร เมื่อพวกเขาล้มลุกคลุก
คลาน พระองค์ ไม่ทรงทอด
ทิง้ แตย่ังคงรกัและปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่พวกเขา ท่านจะ
แสดงความรกัและสนับสนุน
เยาวชนชายที่ท่านสอนได้
อย่างไร

พันธสัญญาของเราวา่จะรบัพระนามของ
พระเยซูครสิต์ ไวก้ับเราเป็นแรงบันดาล
ใจเราอย่างไร ให้ โควรมัอ่านคาํพูดสอง
ย่อหน้าสุดท้าย และเชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายสนทนาวา่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้คาํ
ท้าทายของเอ็ลเดอรอ์าร์ โนลดอ์ย่างไร

• แบ่ง¸นคาํกล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร ์
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์: “คาํวา่ ชาวครสิต ์บ่งชีว้า่

เรายอมรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับ
ตน” แบ่งคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ฮลส์เรือ่ง 
“การเป็นชาวครสิตเ์หมือนพระครสิตม์าก
ขึน้” ในหมู่เยาวชนชาย ขอให้เยาวชนชาย
แตล่ะคนอ่านหัวข้อของตนโดยมองหา
คาํตอบของคาํถามวา่ “การเป็นชาวครสิต์
หมายความวา่อะไร” ขอให้เขาแบ่ง¸นส่ิงที่
พบและยกตวัอย่างคนรูจ้ักที่เขาถือวา่เป็น
ชาวครสิตอ์ย่างแท้จรงิ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การรบั
พระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับพวกเขาหมายความวา่อะไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํ
สอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาวา่การรบั
พระนามของพระผู้ช่วยให้รอดไวก้ับตวัเขา
หมายความวา่อะไร

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัคนอื่นๆ 
พิจารณาวา่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่พวก
เขาตอ้งทําในชีวติเน่ืองดว้ยส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูว้นัน้ีหรอืไม่
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเป็นชาวครสิต์
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 90–92

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่โดยผ่านพระคณุและความรกัอันไม่มี 
ทีสิ่น้สุดของพระองคเ์ราจะเป็นชาวครสิตเ์หมอืนพระครสิต ์
มากขึน้  จงพิจารณาคณุสมบัตเิหมือนพระครสิตด์งัตอ่ไป
น้ี  เรากําลังทําอะไรบ้างเพื่อเสรมิสรา้งคณุสมบัตเิหล่าน้ีใน
ตวัเรา

ความรักเหมือนพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็น
คณุคา่ของทุกคน ทรงมีพระเมตตากรณุาตอ่คนทัง้ปวง 
พระองคท์รงละแกะเก้าสิบเก้าตวัไปเที่ยวหาตวัที่หลงไป 
[ด ูมัทธิว 18:12–14]  เพราะสําหรบัพระองค ์“ถึงผม [ของ
เรา] ก็ทรงนับไวแ้ล้วทุกเส้น” [ลูกา 12:7] 

ศรทัธาเหมือนพระครสิต ์แม้จะมีการล่อลวง ความยาก
ลําบาก และการข่มเหง แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงวาง
พระทัยพระบิดาบนสวรรค์ของเราและทรงเลือกที่จะ
ซ่ือสัตย์และเช่ือ¢งพระบัญญัตขิองพระองค์

การเสียสละเหมือนพระคริสต์ ตลอดพระชนม์ชีพของ
พระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสียสละเวลาของพระองค ์
พลังงานของพระองค ์และสุดท้าย โดยผ่านการชดใช้ ทรง
สละพระองคเ์องเพื่อบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะ
ฟ้ืนคนืชีวติและมีโอกาสไดร้บัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก

ความห่วงใยเหมือนพระครสิต์ ดังเช่นชาวสะมาเรยีใจด ี
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเอือ้มออกไปช่วยชีวติ รกั และบํารงุ
เลีย้งผู้คนรอบข้างตลอดเวลา ไม่วา่คนเหล่าน้ันจะมาจาก
วฒันธรรม ความเช่ือ หรอืสภาพการณ์ใดก็ตาม

การรบัใช้เหมือนพระครสิต ์ไม่วา่จะเป็นการตกัน้ําขึน้จาก
บ่อ ทําอาหารดว้ยปลา หรอืล้างเท้าเป้ือนฝุ่น พระผู้ช่วยให้
รอดทรงใช้วนัเวลาของพระองค์ ไปกับการรบัใช้ผู้อื่นช่วย
คนที่เหน็ดเหน่ือยและเสรมิสรา้งคนอ่อนแอ

ความอดทนเหมือนพระครสิต ์ในความโศกเศรา้และความ
ทุกข์ของพระองคเ์อง พระผู้ช่วยให้รอดทรงอดทนรอคอย
พระบิดาของพระองค์  ด้วยความอดทนที่ทรงมีต่อเรา 
พระองค์ทรงรอให้เราตระหนักว่าส่ิงใดถูกต้องและกลับ
บ้านไปหาพระองค์

สันตสุิขเหมือนพระครสิต ์ตลอดการปฏิบัตศิาสนกิจของ 
พระองค ์พระองคท์รงกระตุน้ความเข้าใจและส่งเสรมิ
สันตสุิข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาสานุศิษย์ของพระ-
องค ์พระองคท์รงสอนวา่ชาวครสิตจ์ะไม่ขัดแย้งกับชาว
ครสิตอ์ื่นๆ ไม่วา่ความแตกตา่งของพวกเขาคอือะไร

การใหอ้ภัยเหมอืนพระครสิต ์พระองคท์รงสอนใหเ้ราอวยพร 
คนที่สาปแช่งเรา ทรงแสดงให้เราเห็นวธิีทําเช่นน้ันโดยการ
สวดอ้อนวอนให้คนที่ตรงึกางเขนพระองค์ ไดร้บัการให้อภัย

การเปลีย่นใจเลือ่มใสเหมอืนพระครสิต ์เช่นเดยีวกบัเปโตร 
และอนัดรวู ์หลายคนตระหนักในความจรงิของพระกติตคิณุ 
ทันทีที่พวกเขาไดย้ิน  พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสทันที  กับ
คนอื่นๆ อาจใช้เวลานานกว่า  ในการเปิดเผยที่ประทาน
แก่ โจเซฟ สมิธ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ส่ิงซ่ึงมา
จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความสวา่ง; และคนที่รบัความสวา่ง, 
และดาํเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป, รบัความสวา่งมาก
ขึน้; และความสวา่งน้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่สมบูรณ์,” 
[หลักคาํสอนและพันธสัญญา 50:24] วนัที่สมบูรณ์แห่ง
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา  พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
“แสงสวา่งและพระผู้ ไถ่ของโลก; พระวญิญาณแห่งความ
จรงิ.” [หลักคาํสอนและพันธสัญญา 93:9]

อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่เหมือนพระครสิต ์ตลอดพระ-
ชนม์ชีพของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดมิไดท้รงหยุดทํา
ตามพระประสงคข์องพระบิดา แตท่รงดาํเนินตอ่ไปใน
ความชอบธรรม พระคณุความด ีพระเมตตา และความ
จรงิตราบจนสิน้พระชนม์ชีพมรรตยัของพระองค์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“การแตง่งานระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า … ครอบครวัเป็นศนูย์กลาง
ตอ่แผนของพระผู้สรา้งเพือ่จุดหมายปลายทางนิรนัดรข์องบุตรธิดาของพระองค”์ (“ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเข้าใจความสําคญัของครอบครวัใน
ชีวติพวกเขาเองและในแผนของพระบิดาบนสวรรคสํ์าหรบัลูกๆ ของพระองค ์ความจรงิที่พวก
เขาคน้พบในหน่วยน้ีจะช่วยพวกเขาปกป้องการแตง่งานและครอบครวัให้พ้นจากการโจมตี
และการหลอกลวงของปฏิ¸กษ์ ความจรงิเหล่าน้ีจะช่วยให้พวกเขาเกิดสัมฤทธิ์ผลในหน้าที่
ฐานะปุโรหิตดว้ยเช่นกันในการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัเวลาน้ีและเตรยีมเลีย้งดู
ครอบครวัที่ชอบธรรมในฐานะสามีและบิดาที่มีคา่ควรในไซอัน

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครง
รา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
เหตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึงสําคญั
เหตใุดการแตง่งานในพระวหิารจึงสําคญั
เหตใุดครอบครวัจึงสําคญั
เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัในการทําตามมาตรฐานของศาสนจักรเกีย่วกับการออกเดท
ฉันจะเตรยีมเป็นสามีและบิดาทีช่อบธรรมในเวลาน้ีไดอ้ย่างไร
บทบาทของชายและหญิงส่งเสรมิกันในครอบครวัอย่างไร

สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“รบัใช้ผู้อื่น,” หน้า 26–27, 50–51, 74–75

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

“ครอบครวัและเพื่อน,” หน้า 79–83
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวัไดอ้ย่างไร
“ความสุขในชีวติครอบครวัส่วนมากจะสําเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐานบนคาํสอนของพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์… ครอบครวัที่ประสบความสําเรจ็ไดร้บัการสถาปนาและธํารงไวด้ว้ย
หลักธรรมแห่งศรทัธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความ
รกั ความเห็นอกเห็นใจ การทํางาน และกิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม” (“ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165) เมื่อเราช่วยเหลือบิดามารดาให้บรรลุเป้า
หมายเหล่าน้ี เราย่อมสามารถช่วยให้ครอบครวัเราไดร้บัความสุขที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอ้งการให้เราไดร้บั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ช่วยให้เยาวชนชายเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัของพวกเขา

1 นีไฟ 8:12 (ลี ไฮตอ้งการให้ครอบครวัรบั
ส่วนผลของตน้ไม้แห่งชีวติ)

1 นีไฟ 16:14–32 (นีไฟเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้ครอบครวัของเขา)

2 นีไฟ 25:26 (เราสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับ
พระครสิต)์

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 27, 51, 75, 82

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สรรเสรญิผู้
ที่ช่วยให้รอด,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
77–80

บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผู้ปกป้อง
ถ้อยแถลงครอบครวั,” เลียโฮนา, 
พฤษภาคม 2015, 14- 17

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “บิดาและบุตร: 
ความสัมพันธ์อันน่าทึ่ง,”เลียโฮนา พ.ย. 
2009, 58–61; ดวูดีทิัศน์ “บิดาและ
บุตร”ดว้ย

วดีทิัศน์: “สองพี่น้องแยกจากกัน,”“ โดย
เรือ่งเล็กและเรยีบง่าย”

ท่านเคยมีประสบการณ์อะไร
บ้างกับครอบครวัของท่านที่
นําความสุขมาสู่ท่าน ท่านเคย
เห็นพรใดบ้างในครอบครวั
ของท่านเมื่อท่านทําตามคาํ
สอนของพระผู้ช่วยให้รอด

ท่านรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับชีวติ
ครอบครวัของเยาวชนชาย
ที่ท่านสอน ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจไดอ้ย่างไร
วา่ครอบครวัจะมีความสุขมาก
ขึน้เมื่อพวกเขาขวนขวายทํา
ตามคาํสอนของพระผู้ช่วย
ให้รอด
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ-
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ก่อนชัน้เรยีน เชิญสมาชิกคนหน่ึงใน
ฝ่ายประธานโควรมัเลือกเพลงสวดหน่ึง
เพลงที่เกี่ยวข้องกับบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้ว ให้เขาอ่านเน้ือรอ้งและแบ่ง¸นกับ
สมาชิกโควรมัวา่เพลงสวดเพลงน้ีสัมพันธ์
กับบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้วอย่างไร

• ขอให้สมาชิกโควรมัแสดงรปูครอบครวั
หน่ึงจากพระคมัภีรแ์ละแบ่ง¸นวา่การ
กระทําของสมาชิกครอบครวัแตล่ะคน
นําความสุขหรอืความเศรา้หมองมาสู่
ครอบครวัน้ันอย่างไร (ครอบครวัที่นํามา 
สนทนาควรรวมถึงครอบครวัของลี ไฮ ยา
โคบ อาดมั หรอืคนอื่นๆ) 

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืเพือ่กระตุน้เยาวชนชายแตล่ะคนให้มีสัมฤทธิผลในหน้าที่
ฐานะปุโรหิตของเขาเพือ่เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับครอบครวัของเขา ส่วนหน่ึงของ
บทเรยีนน้ีคอืสมาชิกโควรมัควรวางแผนในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวก
เขาเพือ่รบัใช้สมาชิกครอบครวัหรอืเริม่ทําโครงการ “ครอบครวัและเพือ่น” ก่อนการประ
ชุมโควรมั เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนําหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า มาที่ โบสถ์ดว้ย ใน
การประชุมโควรมัครัง้ตอ่ไป เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์ทีม่ีขณะทําแผน
เหล่าน้ันให้เกิดสัมฤทธิผล

• ในคาํพูดของท่านเรือ่ง “สรรเสรญิผู ้
ที่ช่วยให้รอด” ประธานดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์สอนถึงครอบครวัวา่ “เราอาจ
มีพันธุกรรมรว่มกัน แตเ่ราไม่เหมือนกัน 
เรามีวญิญาณที่พิเศษ … เราเลือกไดว้า่
เราจะยินดกีับความแตกตา่งเหล่าน้ี” อะไร
คอืคณุสมบัตพิิเศษหรอืจุดเดน่ที่เยาวชน
ชายแตล่ะคนมี เยาวชนชายแตล่ะคน
สามารถใช้จุดเดน่พิเศษของพวกเขา 

เพื่อเป็นพรแก่ครอบครวัไดอ้ย่างไร  
สมาชิกโควรมัอาจคา้หาบางส่วนในคาํพูด
น้ีเป็นกลุ่มเล็กๆ มองหาและแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาสังเกตเห็น ท่านอาจเชือ้เชิญให้
สมาชิกโควรมัดวูดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งที่เสนอ
ในโครงรา่งน้ีและดวูา่สมาชิกครอบครวั
ทําอะไรเพื่อปรบัปรงุความสัมพันธ์ของ
พวกเขา เยาวชนชายจะเฉลิมฉลองให้กับ
ความแตกตา่งในครอบครวัของพวกเขา

แผนหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น
เจ้า

ให้เวลาเยาวชนชายช่วงท้าย
ของการประชุมโควรมัทําการ
วางแผนในหนังสือ หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า ของพวกเขา
หรอืใน ฉบับออนไลน์ของ 
หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า แผน
เหล่าน้ีเป็นเรือ่งส่วนตวั แต่
สมาชิกโควรมัสามารถช่วยกัน
คดิแผนของพวกเขาได้
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ไดอ้ย่างไร แนวคดิใดที่พวกเขาจะแบ่ง
¸นไดเ้กี่ยวกับวธิีที่พวกเขาสามารถเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ของ
ครอบครวัได้

• ในคาํพูดเรือ่ง “ผู้ปกป้องถ้อยแถลง
ครอบครวั” บอนน่ี แอล. ออสคารสั์นสอน
วา่ “ราทุกคน—หญิง ชาย เยาวชน เด็ก 
โสดหรอืสมรส—สามารถทํางานเป็นแม่
บ้านได ้เราควร ‘ทําบ้านของเรา’ ให้เป็นที่
แห่งระเบียบ เป็นแหล่งลีภ้ัย ที่ศักดิสิ์ทธิ์ 
และปลอดภัย” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
17) ซิสเตอรอ์อสคารสั์นแนะนําอย่างไร
อีกที่สมาชิกศาสนจักรจะปกป้องและ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับครอบครวั
ของพวกเขาได ้เยาวชนชายจะทําอะไรได้
บ้างในเวลาน้ีเพื่อช่วยให้บ้านมีระเบียบ 
ศักดิสิ์ทธิ์ และปลอดภัย

• พิจารณาที่จะเชือ้เชิญสมาชิกโควรมั
หลายคนให้สอนส่วนหน่ึงของบทเรยีน
น้ี ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจแบ่ง¸นส่ิง
ที่ครอบครวัของพวกเขาทําเพื่อมีความ
สุข หรอืพวกเขาอาจใช้กิจกรรมหน่ึงอย่าง
ดา้นล่างน้ี ปุ โรหิตบางคนอาจทํากิจกรรม 
“ครอบครวั” เสรจ็แล้วใน หน้าทีต่อ่พระ
ผู้เป็นเจ้า (หน้า 80–82) และอาจแบ่ง¸น
ประสบการณ้ั์ของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนอุปสรรค
ที่ขัดขวางครอบครวับางครอบครวัจาก
การมีความสุขมากขึน้ แจกสําเนาให้
เยาวชนชายคนละฉบับเรือ่ง “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้
เป็นเจ้า, 107) ให้เวลาสมาชิกโควรมัสัก
ครูท่ี่จะอ่านย่อหน้าที่เจ็ดและหลักธรรม
ที่เน้นความสําคญัที่จะนําไปสู่ความสุข
ในชีวติครอบครวั ขอให้เยาวชนชาย
แตค่นอ่าน 1 นีไฟ 16:14–32 และแบ่ง
¸นวธิีที่ครอบครวัของลี ไฮประยุกต์ ใช้
หลักธรรมเหล่าน้ี ขอให้พวกเขาแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่มีซ่ึงไดช่้วยสอนพวกเขา
ถึงความสําคญัของหลักธรรมเหล่าน้ีใน
ชีวติครอบครวั

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านเรือ่ง 
“ครอบครวั” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน และทําความเข้าใจแล้วแบ่ง¸น
ส่ิงพวกเขาจะทําเพ่ือเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้กับครอบครวัของเขา เชือ้
เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้เปิดหนังสือ 
หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า ไปที่ส่วน “รบัใช้
ผู้อื่น” (มัคนายก, 27; ผู้สอน, 51; ปุ โรหิต, 
75) และเขียนส่ิงที่เขาจะทําเพื่อเสรมิ
สรา้งครอบครวัของเขาให้เข้มแข็งผ่านการ
รบัใช้พวกเขา (ด ู“แผนรบัใช้ของตวัฉัน”) 
ขอให้เยาวชนชายสองสามคนแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาเขียนกับโควรมั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่ ในฐานะผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิต สามารถเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับครอบครวัของพวกเขาได ้พวกเขา
มีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลา
มากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่
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เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายขียนใน
หนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้าวา่พวก
เขาจะทําอะไรเพื่อกระชับความสัมพันธ์
กับสมาชิกในครอบครวัของพวกเขา (หาก
พวกเขายังไม่ไดท้ํา; ดหูน้า 82)

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นวา่
พวกเขาไดช่้วยให้ครอบครวัมีความสุข
มากขึน้อย่างไร

• แสดงประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
ความรบัผิดชอบอันสําคญัที่เยาวชนชาย
แตล่ะคนตอ้งช่วยให้ครอบครวัของเขามี
ความสุขมากขึน้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัผู้
ตดิตามพระองค ์ทรงสวด
อ้อนวอนให้พวกเขา และ
ทรงรบัใช้พวกเขาอย่างตอ่
เน่ือง พระองคท์รงพบโอกาส
ที่จะอยู่กับพวกเขาและทรง
แสดงออกถึงความรกัของ
พระองค ์พระองคท์รงรูค้วาม
สนใจ ความหวงั และความ
ปรารถนาของพวกเขาและส่ิง
ที่กําลังเกิดขึน้ในชีวติพวกเขา 
กระตุน้ให้เยาวชนชายคน้หา
วธิีที่จะแบ่ง¸นความรกัของ
พวกเขาและรบัใช้สมาชิกคน
อื่นๆ ของครอบครวัของพวก
เขา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผู้ปกป้อง
ถ้อยแถลงครอบครวั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 17

เราตอ้งหยิบยกคาํคาํหน่ึงที่บางครัง้มีการพูดถึงอย่างเย้ย
หยันและเสรมิคณุคา่ขึน้ คาํน้ีคอื แม่บ้าน เราทุกคน—
หญิง ชาย เยาวชน เด็ก โสดหรอืสมรส—สามารถทํางาน
เป็นแม่บ้านได ้เราควร “ทําบ้านของเรา” ให้เป็นสถานที่

แห่งระเบียบ เป็นแหล่งลีภ้ัย ศักดิสิ์ทธิ์ และปลอดภัย บ้าน
ของเราควรเป็นบ้านที่รูสึ้กถึงพระวญิญาณของพระเจ้า
อย่างล้นเหลือ เป็นสถานที่ศึกษาพระคมัภีรแ์ละพระ
กิตตคิณุและดาํเนินชีวติตามน้ัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมายเพียงใดในโลกน้ีหากทุกคนจะมองตนเองใน
ฐานะผู้สรา้งบ้านแห่งความชอบธรรม ขอให้เราปกป้อง
บ้านเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์รองจากพระวหิารเท่าน้ัน
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศ 
จึงสําคญั
ความบรสุิทธิ์ทางเพศเกี่ยวข้องกับความสะอาดทางศีลธรรมในความคดิ คาํพูด และ
การกระทํา พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดความสัมพันธ์ทางเพศไวสํ้าหรบัการให้กําเนิดบุตร
ธิดาและการแสดงความรกัระหวา่งสามีภรรยา พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวา่ความสัมพันธ์
ทางเพศสงวนไวสํ้าหรบัการแตง่งานเท่าน้ัน เมื่อเราบรสุิทธิ์ทางเพศ เราย่อมมีคณุสมบัติ
คูค่วรรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดร้บัความคุม้ครองจากความเสียหายทางอารมณ์และ
วญิญาณของบาปทางเพศ และมีคา่ควรดาํรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจและ
รูสึ้กถึงความสําคญัของความบรสุิทธิ์ทางเพศไดอ้ย่างไร

ปฐมกาล 39:7–21 ( โยเซฟหนีจากบาป
ทางเพศ)

1 นีไฟ 10:21 (เราตอ้งบรสุิทธิ์เพื่ออยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้า)

แอลมา 39:1–13 (บาปทางเพศเป็นความ
น่าชิงชัง)

โมโรไน 9:9 (ความบรสุิทธิ์ทางเพศเป็น
ที่รกัยิ่งและมีคา่)

คพ. 46:33 (บ่มเพาะคณุธรรมและความ
บรสุิทธิ์ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า)

ลินดา เอส. รฟีส์, “มีคา่ควรตอ่พรที่สัญญา
ไวข้องเรา,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 9–11

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “แผนแห่งความ
สุข,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 26- 28

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เราเช่ือในการเป็น
คนบรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2013, 
41–44

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ช่วยคนที่ตอ่สู้
กับแรงดงึดดูจากเพศเดยีวกัน,” เลียโฮนา, 
ต.ค. 2007, 40–43

“การแตง่กายและรปูลักษณ์ภายนอก,” 
“ความบรสุิทธิ์ทางเพศ,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), 6–8, 35–37

“พรหมจรรย์,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
169–175

วดีทิัศน์: “ฉันเลือกเป็นคนบรสุิทธิ์,” 
“ความมั่นใจแท้จรงิ,” “ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ: ขอบเขตอยู่ที่ ไหน”

การดาํเนินชีวติตามกฎแห่ง
ความบรสุิทธิ์ทางเพศเป็นพร
แก่ท่านอย่างไร

หลักคาํสอนใดจะช่วยให้
เยาวชนชายรูสึ้กถึงความ
สําคญัของความบรสุิทธิ์ทาง
เพศไดด้ทีี่สุด พวกเขาเผชิญ
กับคาํสอนเท็จอะไรบ้างที่ลด
ความสําคญัของความบรสุิทธิ์
ทางเพศ
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ก่อนชัน้เรยีน ขอให้สมาชิกโควรมัคน
หน่ึงเตรยีมสรปุสองนาทีวา่เขาเรยีนรูอ้ะไร
ในการประชุมโควรมัครัง้ที่แล้ว ให้เยาวชน
ชายคนน้ันแบ่ง¸นตอนตน้บทเรยีน

• เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงชูรปูโยเซฟ
ขัดขืนภรรยาของโปทิฟาร ์(ด ูหนังสือ

ภาพพระกิตตคิณุ, 11) และสรปุเรือ่งดว้ย
คาํพูดของเขาเอง เกิดอะไรขึน้ในท้ายที่สุด
เน่ืองดว้ยความซ่ือสัตย์ของโยเซฟ จะเกิด
อะไรขึน้ถ้าเขาทําผิดกฎแห่งความบรสุิทธิ์ 
เหตใุดจึงสําคญัที่ตอ้งมีความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจกฏแห่งความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ ทําตามการทรงนําของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะ
ไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาอาจจะทําให้เป็น
ส่วนหน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของเขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเกี่ยวกับ
กฏแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ (ด ู“เข้าใจ
หลักคาํสอน,” หน้า 18, 42, หรอื 66)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายสองสามคน
อ่านข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับความบรสุิทธิ์
ทางเพศ (เช่น ส่ิงที่แนะนําในโครงรา่ง
น้ี); เชิญคนอื่นให้อ่าน “ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน; 

และเชือ้เชิญเยาวชนชายที่เหลือให้อ่าน 
“ความบรสุิทธิ์ทางเพศ” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา ขอให้พวกเขามองหาคาํตอบของ
คาํถาม ”หตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึง
สําคญัตอ่พระเจ้า“ และแบ่ง¸นส่ิงที่พวก
เขาพบ หลักธรรมในข้อพระคมัภีรแ์ละ
แหล่งข้อมูลเหล่าน้ีแตกตา่งจากส่ิงที่ โลก
สอนเกี่ยวกับความบรสุิทธิ์ทางเพศอย่างไร 
เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไรจากแหล่งข้อมูล
เหล่าน้ีที่จะช่วยพวกเขาจับผิดความเท็จ
ในทัศนะของโลก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“คาํถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 93)
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• เปิดวดิทีัศน์เรือ่ง “ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ: ขอบเขตอยู่ที่ ไหน” หลังจากดวูดี-ิ
ทัศน์จบแล้ว ขอให้เยาวชนชายอธิบาย
ส่ิงที่อุปมา (เช่น น้ําตก เครือ่งบิน หรอื
จระเข้) สอนพวกเขาเกี่ยวกับกฏแห่ง
ความบรสุิทธิ์ทางเพศ พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร
อีกบ้างจากวดีทิัศน์เรือ่งน้ี เชือ้เชิญพวก
เขาให้คดิถึงและแบ่ง¸นอุปมาเรือ่งอื่นๆ ที่
สอนถึงความสําคญัของความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ

• แบ่งสมาชิกโควรมัออกเป็นกลุ่ม ให้
แตล่ะกลุ่มหัวข้อหน่ึงจากคาํพูดของ
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรเ์รือ่ง “แผน
แห่งความสุข,” คาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารเ์รือ่ง “เราเช่ือในการเป็นคน
บรสุิทธิ์,” หรอืคาํพูดของลินดา เอส. รฟีส์
เรือ่ง “มีคา่ควรตอ่พรที่สัญญาไวข้องเรา” 
ขอให้แตล่ะกลุ่มศึกษาหัวข้อของพวกเขา
และตอบคาํถาม “เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญั
ที่จะบรสุิทธิ์ทางเพศ” เชือ้เชิญพวกเขา
ให้แบ่ง¸นถ้อยคาํหรอืความจรงิที่พวกเขา
พบวา่มีความหมายหรอืสําคญั พวกเขาจะ
ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้พื่อช่วยให้เพื่อนๆ 

เข้าใจไดอ้ย่างไร เหตใุดความบรสุิทธิ์ทาง
เพศจึงสําคญัตอ่พวกเขา 

• ขอให้เยาวชนชายดใูน “การแตง่กาย
และรปูลักษณ์ภายนอก” หัวข้อใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน เพื่อตอบ
คาํถามเช่น “มาตรฐานของพระเจ้าที่
เกี่ยวกับความสุภาพเรยีบรอ้ยคอือะไร” 
“หตใุดจึงเป็นส่ิงที่สําคญัสําหรบัท่านที่
จะทําตามมาตรฐานเหล่าน้ี” และ “ความ
สุภาพเรยีบรอ้ยสะท้อนหรอืมีอิทธิพลกับ
ทัศนคตขิองท่านตอ่กฏแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศอย่างไร” ขอให้พวกเขาแบ่ง¸น
คาํตอบและไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําไดท้ี่
จะทําตามมาตรฐานเหล่าน้ีอย่างสมบูรณ์
มากขึน้

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาจะช่วย
เพื่อนที่กําลังตอ่สู้กับแรงดงึดดูจากเพศ
เดยีวกันอย่างไร เชือ้เชิญพวกเขาให้มอง
หาแนวคดิในคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์  
อาร.์ ฮอลแลนด ์“ช่วยคนที่ตอ่สู้กับ
แรงดงึดดูจากเพศเดยีวกัน” กระตุน้พวก
เขาให้เขียนจดหมายที่จะช่วยเพื่อนของ
พวกเขาได ้พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้างจาก
คาํพูดของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจกฏแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับความ
สําคญัของความบรสุิทธิ์ทางเพศและส่ิงที่
เขาจะทําเพื่อยังคงสะอาดทางศีลธรรม 

• ท้าทายสมาชิกโควรมัคนอื่นๆ ให้
บรสุิทธิ์ ในความคดิ การส่ือสาร และการ 
กระทํา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและพี่เลีย้ง พระองค์
ทรงสอนให้เหล่าสานุศิษย์ ให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนให้พวกเขารกัและรบั
ใช้ตามแบบที่พระองคท์รงรกั
และรบัใช้พวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอน
พระกิตตคิณุของพระองค์
ตามแบบที่พระองคท์รงสอน 
ท่านจะเป็นแบบอย่างของ
ความบรสุิทธิ์ทางเพศและ
คณุธรรมให้กับเยาวชนชาย
ของท่านไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจาก เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เราเชือ่ในการ
เป็นคนบรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 41–42

ข่าวสารของข้าพเจ้าเกี่ยวกับคาํถามพืน้ฐานที่มีผลทาง
วญิญาณอย่างยิ่ง น่ันคอื เหตใุดกฎแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศจึงสําคญัมาก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ยืนยันความจรงิของหลักธรรมที่ข้าพเจ้า
เน้น

แผนแห่งความสุขของพระบิดา 

ความสําคญัอันเป็นนิรนัดรข์องความบรสุิทธิ์ทางเพศ
สามารถเข้าใจไดภ้ายในบรบิทโดยทั่วไปในแผนแห่งความ
สุขของพระบิดาบนสวรรคข์องเราที่มี ให้บุตรธิดาของ
พระองค ์“มนุษย์ทัง้หลาย—ชายกับหญิง—ไดร้บัการสรา้ง
ในรปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แตล่ะคนเป็นปิยบุตรหรอื
ปิยธิดาทางวญิญาณของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์
และ . . . มีลักษณะและจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค”์ 
(‘ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,’ เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 
165) ชายและหญิงทุกคนอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในฐานะ
บุตรธิดาทางวญิญาณของพระองคก์่อนจะมาบนแผ่นดนิ
โลกเพื่อเป็นสัตภาวะมรรตยั แผนของพระบิดาช่วยให้
บุตรธิดาทางวญิญาณของพระองค์ ไดร้บัรา่งกาย เพื่อจะ
ไดร้บัประสบการณ์ในชีวติ และก้าวหน้าไปสู่ความสูงส่ง

ความสาํคัญของรา่งกาย

รา่งกายของเราสรา้งขึน้มาให้สามารถรองรบัประสบการณ์
อันกวา้งใหญ่ ลํา้ลึก และลึกซึง้ซ่ึงไม่สามารถไดร้บัจาก
การดาํรงอยู่ก่อนเกิดของเรา ดงัน้ัน ความสัมพันธ์ของเรา
กับผู้อื่น ความสามารถในการจดจําและกระทําตามความ
จรงิ ความสามารถในการเช่ือÃงหลักธรรมและศาสนพิธี

แห่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัการขยายผ่าน
รา่งกายของเรา ในความเป็นมรรตยั เราประสบความอ่อน
โยน ความรกั ความเมตตา ความสุข ความทุกข์ ความผิด
หวงั ความเจ็บปวด และแม้กระทั่งความท้าทายของข้อ
จํากัดทางกายเพื่อเตรยีมเราให้พรอ้มรบัความเป็นนิรนัดร ์
กล่าวง่ายๆ คอืมีบทเรยีนที่เราตอ้งเรยีนรูแ้ละประสบการณ์
ที่เราตอ้งมี ดงัที่พระคมัภีรอ์ธิบายวา่ “ตามเน้ือหนัง” (1  

นีไฟ 19:6; แอลมา 7:12–13)

อํานาจแห่งการให้กําเนิด

หลังจากสรา้งโลก อาดมัถูกวางไว้ ในสวนเอเดน อย่างไร
ก็ตาม น่ีเป็นส่ิงสําคญั พระผู้เป็นเจ้าตรสัวา่ ‘“ ไม่ดเีลยที่
ชายคนน้ีจะอยู่คนเดยีว” ( โมเสส 3:18; ด ูปฐมกาล 2:18 
ดว้ย) เอวากลายเป็นภรรยาและผู้ช่วยของอาดมั ความ
ผสมผสานเฉพาะตวัของความสามารถทางวญิญาณ 
รา่งกาย จิตใจ และอารมณ์ของทัง้ชายและหญิงเป็นส่ิง
จําเป็นตอ่การบัญญัตแิผนแห่งความสุข “แตอ่ย่างไรก็ด ี
ในองคพ์ระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได ้และผู้หญิง
ก็ขาดผู้ชายไม่ได”้ (1 โครนิธ์ 11:11) ความประสงคค์อื
ให้ชายและหญิงเรยีนรู ้เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง เป็นพร 
และเตมิเต็มกันและกัน

วธิีที่สรา้งชีวติมรรตยักําหนดมาจากเบือ้งบน “พระ
บัญญัตขิ้อแรก . . . พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดมัและ
เอวาเกี่ยวข้องกับศักยภาพของคนทัง้สองที่จะเป็นบิดา
มารดาในฐานะสามีภรรยา (เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165) 
พระบัญญัตทิี่ ให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่น
ดนิโลกยังคงบังคบัใช้อยู่ ใน¸จจุบัน ดงัน้ันการแตง่งาน
ระหวา่งชายหญิงจึงเป็นช่องทางที่ ไดร้บัอํานาจในการนํา
วญิญาณก่อนเกิดมาสู่ความเป็นมรรตยั การละเวน้การมี
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เพศสัมพันธ์อย่างสิน้เชิงก่อนแตง่งานและการซ่ือสัตย์
อย่างเต็มที่ ในชีวติสมรสปกป้องความบรสุิทธิ์ของช่องทาง
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี

อํานาจการให้กําเนิดมีความสําคญัทางวญิญาณ การใช้
อํานาจน้ีในทางที่ผิดทําลายจุดประสงคข์องแผนของพระ
บิดาและการดาํรงอยู่ ในความเป็นมรรตยัของเรา พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรผู้เป็นที่รกัของพระองคท์รง

เป็นพระผู้สรา้งและประทานส่วนหน่ึงของอํานาจแห่ง
การสรา้งของพระองค์ ให้เราแตล่ะคน แนวทางเฉพาะ
สําหรบัการใช้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการรงัสรรค์
ชีวติเป็นองคป์ระกอบสําคญัในแผนของพระบิดา ความ
รูสึ้กของเราที่มีตอ่อํานาจจากสวรรคจ์ะมีส่วนสําคญัในการ
กําหนดความสุขในชีวติและจุดหมายปลายทางของเราใน
ความเป็นนิรนัดร์
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดการแตง่งานในพระวหิาร 
จึงสําคญั
ในแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค ์ชายและหญิงสามารถรบัการผนึกเข้าดว้ย
กันเพื่อกาลเวลาและนิจนิรนัดร ์คนที่รบัการผนึกในพระวหิารมีความเช่ือมั่นวา่การ
แตง่งานของพวกเขาจะดาํเนินตอ่ไปช่ัวกาลนานหากพวกเขาซ่ือตรงตอ่พันธสัญญา 
พวกเขารูว้า่ไม่มีส่ิงใดสามารถแยกพวกเขาถาวรได ้ไม่แม้แตค่วามตาย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่เกีย่วกับการแตง่งานใน 

พระวหิาร ให้มองหาส่ิงทีจ่ะช่วยให้เยาวชนชายรูสึ้กวา่สําคญัเพียงใดทีต่อ้งแตง่งานใน
พระวหิารของพระเจ้า

คพ. 49:16–17 (การแตง่งานช่วยให้จุด
ประสงคข์องการสรา้งเกิดสัมฤทธิผล)

คพ. 131:1–4; 132:15–21 (การแตง่งาน
ซีเลสเชียลจําเป็นตอ่ความสูงส่ง)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “เหตใุดการแตง่งาน
และครอบครวัจึงเป็นสาระสําคญั—ทุก
แห่งทั่วโลก,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 
39- 42

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การแตง่งานเป็นส่ิง
จําเป็นในแผนนิรนัดรข์องพระองค,์”  
เลียโฮนา, มิถุนายน 2006, 50–55

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “พรนิรนัดรข์องการ
แตง่งาน,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2011, 
118–121

“การแตง่งาน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
25–29

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เหตใุดการแตง่งานในพระ
วหิารจึงสําคญัตอ่ท่าน  
ศาสนพิธีน้ีจัดเตรยีมพรใด
ไวสํ้าหรบัท่านและครอบครวั
ของท่าน

เยาวชนชายมีแบบอย่างที่
ชอบธรรมอะไรบ้างของการ
แตง่งานในพระวหิาร ท่าน
จะช่วยปลูกÚงให้พวกเขามี
ความปรารถนาอย่างเป่ียมล้น
ที่จะแตง่งานในพระวหิารได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนคดิคาํถาม
ที่เป็นคาํตอบของบทเรยีนของสัปดาห์ที่
แล้ว จากน้ันให้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคน
ถามคาํถามของตนเองกับสมาชิกคนอื่น
ในโควรมั ใช้เวลาสักครูต่อบคาํถาม

• ให้เยาวชนชายเขียนการตดัสินใจครัง้
สําคญัในชีวติออกมาเป็นข้อๆ ให้พวกเขา

ระบุการตดัสินใจที่คดิวา่น่าจะมีผลใหญ่
หลวงที่สุดตอ่จุดหมายนิรนัดรข์องพวก
เขาและอธิบายวา่เหตใุดพวกเขาจึงเลือก
ทําเช่นน้ัน หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได้ ให้แสดง
รปูของท่านกับภรรยาในวนัที่ท่านรบัการ
ผนึกในพระวหิาร แบ่ง¸นความรูสึ้กของ
ท่านเกี่ยวกับภรรยาและความสําคญั 
นิรนัดรข์องการผนึกในพระวหิาร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจความสําคญัของการแตง่งาน
ในพระวหิาร ทําตามการทรงนําของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่
น้ันทีจ่ะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน:

• นําส่ิงของสองหรอืสามชิน้ (หรอืภาพ
ของส่ิงของ) ที่แสดงถึงระดบัของความ
คงทนที่ตา่งกัน (ยกตวัอย่างเช่น ช้อน
พลาสตกิและช้อนโลหะ) ขอให้เยาวชน
ชายสนทนาวา่เหตใุดส่ิงของที่ทนทาน
กวา่จึงดกีวา่ส่ิงของที่ทนทานน้อยกวา่ ส่ิง
น้ีสัมพันธ์กับการแตง่งานอย่างไร ขอให้
เยาวชนชายอ่าน ด ูหรอืÃงคาํพูดของ
เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ ”เหตใุดการ
แตง่งานและครอบครวัจึงเป็นสาระสําคญั
—ทุกแห่งทั่วโลก“ ถามเยาวชนชายวา่เหตุ
ใดพวกเธอตอ้งการแตง่งานในพระวหิาร

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีนน้ี เขาสามารถทําให้ส่ิงน้ี
เป็นส่วนหน่ึงในแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าของเขาเพื่อเรยีนรูแ้ละสอนเกี่ยวกับ
ครอบครวันิรนัดร ์(ด ู“เข้าใจหลักคาํสอน,” 
หน้า 18, 42, หรอื 66)

• คาํปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ.  
เบดนาร ์”การแตง่งานเป็นส่ิงจําเป็นใน
แผนนิรนัดรข์องพระองค“์ อธิบายเหตผุล
สองประการวา่เหตใุดการแตง่งานจึง
จําเป็นและหลักธรรมนําทางสามข้อเกี่ยว
กับหลักคาํสอนของการแตง่งานนิรนัดร ์
มอบหมายให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคนอ่าน
เหตผุลหรอืหลักคาํสอนหน่ึงข้อและจาก
น้ันสอนสมาชิกคนหน่ึงในโควรมัในส่ิงที่
เขาเรยีนเกี่ยวกับการแตง่งานจากส่ิงที่เขา
อ่าน ประสบการณ์ใดที่พวกเขาจะแบ่ง
¸นซ่ึงแสดงออกถึงความสําคญัของส่ิงที่
เอ็ลเดอรเ์บดนารส์อน

• ให้ทัง้โควรมัอ่าน คพ. 131:1–4 และ 
“พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการ
แตง่งาน” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
26) คน้หาคาํตอบของคาํถาม “เหตใุด
การแตง่งานในพระวหิารจึงสําคญั” หาก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

”รือ่งเล่าจะกระตุน้ความ
สนใจของผู้เรยีนได ้เราจะ
สอนหลักธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้เมื่อเรา
เล่าเรือ่งเพื่อยกตวัอย่างก่อน 
ส่ิงน้ีช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจหลัก
ธรรมในแง่ของประสบการณ์
แตว่นั“ (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 93)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของพระองคบ์นแผ่นดนิ
โลก พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ถามคาํถามที่ทําให้ผู้ตดิตาม
พระองคค์ดิและรูสึ้กอย่างลึก
ซึง้ พระองคท์รงสนพระทัย
คาํตอบของพวกเขาอย่าง
จรงิใจและทรงปีตยิินดี ใน
การแสดงศรทัธาของพวกเขา 
พยายามคดิถึงคาํถามบางข้อ
ที่จะทําให้เยาวชนชายคดิและ
รูสึ้กอย่างลึกซึง้เกีย่วกบัศาสน-
พิธีของพระวหิารและโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการแตง่งาน
ในพระวหิาร Ãงคาํตอบของ
พวกเขาอย่างตัง้ใจและตอบ
รบัดว้ยความอ่อนน้อมขณะ
ไดร้บัการกระตุน้โดย 
พระวญิญาณ

จําเป็น จงช่วยเยาวชนชายอธิบายความ
หมายของคาํหรอืวลีที่ ไม่คุน้เคย ขอให้
สมาชิกโควรมัเขียนส่ิงที่จะทําให้เยาวชน
ชายออกห่างจากการแตง่งานในพระวหิาร 
พวกเขาจะทําอะไรได้ ในเวลาน้ีเพื่อให้
มั่นใจวา่พวกเขาจะแตง่งานในพระวหิาร

• แจกสําเนาคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “พรนิรนัดรข์องการ

แตง่งาน” ให้เยาวชนชายแตล่ะคน  
เอ็ลเดอรส์ก็อตตร์ูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับคู ่
นิรนัดรข์องท่าน อะไรที่ทําให้เยาวชนชาย
ประทับใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ 
ภรรยาของท่าน ขอให้พวกเขาไตรต่รอง 
ถึงส่ิงที่จะทําให้ความสัมพันธ์บรรลุผล 
สําเรจ็ดงัเช่นเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอร์
สก็อตต์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของการ
แตง่งานในพระวหิารหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
ความสําคญัของการแตง่งานในพระวหิาร
และความปรารถนาจะแตง่งานใน 
พระวหิาร

• ท้าทายสมาชิกในโควรมัให้รบัปากวา่จะ
แตง่งานในพระวหิารวนัข้างหน้า
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากรชิารด์ จี. สก็อตต,์ “พรนิรนัดรข์อง
การแตง่งาน,” Ensign หรอื เลยีโฮนา, พ.ค. 2011, 118–121

เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 1953 ข้าพเจ้ากับจีนีนที่รกัในฐานะ 

คูแ่ตง่งานหนุ่มสาวคกุเข่าทีแ่ทน่ในพระวหิารแมนไท ยทูาห์ 
ประธานลูอิส อาร.์ แอนเดอรสั์นใช้อํานาจการผนึกประกาศ
เราเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานเพื่อกาลเวลาและนิรันดร  
ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายความสงบเยือกเย็นอันเกิด
จากความเช่ือมั่นที่ว่า หากข้าพเจ้ายังคงดําเนินชีวิตอย่าง
มีค่าควรข้าพเจ้าจะได้อยู่กับจีนีนที่รักของข้าพเจ้าและ
ลูกๆ ของเราตลอดไปเน่ืองจากศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์น้ัน
ประกอบโดยอํานาจฐานะปุโรหิตที่ถูกตอ้งในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า

ลูกทัง้เจ็ดคนผูกมัดกับเราโดยศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ของพระ-
วิหาร  จีนีนภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้ากับลูกสองคนของ
เราไปอยู่หลังม่านแล้ว  พวกเขาเป็นแรงจูงใจอันมีพลังให้
สมาชิกที่เหลือในครอบครวัเราดาํเนินชีวติไดร้บัพรนิรนัดร์
ทัง้หมดที่สัญญาไว้ ในพระวหิารดว้ยกัน

เสาหลักสําคญัสองอย่างที่สนับสนุนแผนแห่งความสุขของ
พระบิดาในสวรรคค์อืการแตง่งานและครอบครวั  ซาตาน
บั่นทอนความสําคญัสูงสุดของทัง้สองอย่างน้ีโดยมุ่งทําลาย

ครอบครวัและบ่อนทําลายความสําคัญของศาสนพิธีพระ-
วิหารที่ผูกมัดครอบครัวไว้ด้วยกันช่ัวนิรันดร์  การผนึกใน
พระวิหารมีความหมายมากขึน้เมื่อชีวิตดําเนินต่อไป อีก
ทัง้จะช่วยให้ท่านสนิทกันมากขึน้ พบปีตแิละมีสัมฤทธิผล
มากขึน้ในความเป็นมรรตยั . . .

โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยที่พูดถึงจีนีนภรรยาสุดที่รัก
ของข้าพเจ้า แต่เราเป็นครอบครัวนิรันดร์ เธอมีความสุข
และรา่เรงิเสมอ และส่วนใหญ่เกิดจากการรบัใช้ผู้อื่น แม้ 
จะป่วยหนักแต่ ในการสวดอ้อนวอนตอนเช้าเธอจะทูลขอ
พระบิดาในสวรรค์ ให้นําเธอไปพบคนที่เธอจะช่วยได้  คํา
วงิวอนที่จรงิใจเช่นน้ันไดร้บัคาํตอบครัง้แล้วครัง้เล่า หลาย
คนไดร้บัการแบ่งเบาภาระ ชีวติคนเหล่าน้ันสดใสขึน้ เธอ
ไดร้บัพรอย่างตอ่เน่ืองสําหรบัการเป็นเครือ่งมือที่พระเจ้า
ทรงกํากับดแูล

ข้าพเจ้ารูว้า่ช่างดกีระไรเช่นน้ีที่ ไดร้กัธิดาคนหน่ึงของพระ- 

บิดาในสวรรค์ผู้ดําเนินชีวิตอย่างสง่างามในฐานะสตรีที่
ชอบธรรมด้วยคุณงามความดีและการอุทิศตน ข้าพเจ้า
มั่นใจวา่ในอนาคตเมือ่พบเธออีกครัง้หลังม่านเราจะรูว้า่เรา
รักกันลึกซึง้ยิ่งกว่าเดิม เราจะเห็นคุณค่าของกันและกัน
มากยิ่งกวา่เวลาน้ีที่เราอยู่แยกกันคนละ¦่งของม่าน 
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดครอบครวัจึงสําคญั
ครอบครวัไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นศนูย์กลางในแผนของพระองคเ์พื่อ
จุดหมายนิรนัดรข์องลูกๆ พระองค ์แผนอันสูงส่งน้ีทําให้แตล่ะบุคคลสามารถกลับไปยัง
ที่ประทับของพระองค์ ไดแ้ละทําให้ครอบครวัอยู่รวมกันช่ัวนิรนัดร์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน เลือกข้อพระ
คมัภีรท์ีจ่ะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจวา่เหตใุดครอบครวัจึงสําคญั

โรม 8:16–17; ฮีบร ู12:9 (เราเป็นลูกของ
พระบิดาบนสวรรค)์

ปฐมกาล 2:18–24; คพ. 131:1–4; 
138:48 (ความจรงิพระกิตตคิณุเกี่ยวกับ
ครอบครวั)

โมไซยาห์ 4:14–15; ค.พ. 68:25, 27–29; 
93:40, 43, 48–50 (บุตรธิดาเรยีนพระ
กิตตคิณุจากบิดามารดา)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
 พ.ย. 2010, 165 (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
[2004], 96 ดว้ย)

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวัมาจาก
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 
2015, 11- 13

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตผุลที่
แตง่งาน เหตผุลที่มีครอบครวั,” เลียโฮนา, 
พฤษภาคม 2015, 50- 53

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “การเป็นบิดามารดา
ผู้ประเสรฐิ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 26–28

วดีทิัศน์: ”ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ยกันช่ัว
นิรนัดร”์; “บ้านเป็นสถาบันอันศักดิสิ์ทธิ์”

ดนตรสํีาหรบัสาระสําคญัของเยาวชน: 
“Nothing Can Separate Us

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านคดิวา่เหตใุดครอบครวั
จึงเป็นศนูย์กลางตอ่แผน
แห่งความรอดของพระบิดา
บนสวรรค ์ท่านทราบถึง
ความสําคญัของครอบครวัได้
อย่างไร

เยาวชนชายกําลังไดร้บั
ข่าวสารอะไรบ้างที่ขัดกับส่ิงที่
ศาสดาพยากรณ์กล่าวไวเ้กี่ยว
กับความสําคญัของครอบครวั 
ท่านจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจ
ถึงนัยนิรนัดรข์องครอบครวั
ไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจับคูแ่บ่ง¸นส่ิง
ที่เรยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว
และพวกเขาจะประยุกต์ ใช้ ในชีวติอย่างไร

• ก่อนการประชุมโควรมั ให้เยาวชนชาย
นําของอย่างหน่ึงที่เป็นตวัแทนของความ

ทรงจําเรือ่งโปรดเรือ่งหน่ึงของพวกเขา
กับครอบครวั (อาทิ ประเพณีครอบครวั 
วนัพักรอ้น หรอืกิจกรรมอื่น) เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแตล่ะคนพูดถึงของชิน้น้ัน
และบอกวา่เหตใุดครอบครวัจึงสําคญัตอ่
เขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจถึงความสําคญัของ
ครอบครวั ทําตามการทรงนําของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน
ซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านคาํพูดของ
เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
“เหตผุลที่แตง่งาน เหตผุลที่มีครอบครวั” 
หรอืแปดย่อหน้าสุดท้ายของคาํพูดของ
เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ “การเป็น
บิดามารดา ผู้ประเสรฐิ” มองหาคาํตอบ
ของคาํถาม “หตใุดครอบครวัจึงสําคญั” 
เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาพบ พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
แสดงวา่พวกเขาเข้าใจวา่ครอบครวัสําคญั
อย่างไร ความเข้าใจของพวกเขาถึงความ
สําคญัของครอบครวัจะมีผลตอ่วธิีที่พวก
เขาปฏิบัตติอ่สมาชิกครอบครวัของพวก
เขาอย่างไร

• แบ่งโควรมัออกเป็นส่ีกลุ่ม ให้แตล่ะ
กลุ่มศึกษาตอนหน่ึงในคาํพูดของแคโรล 
เอ็ม. สตเีฟนส์ “ครอบครวัมาจากพระผู้
เป็นเจ้า” (แตล่ะตอนเริม่ดว้ยความจรงิ

ที่เน้นดว้ยตวัอักษรตวัหนาที่เกี่ยวกับ
ครอบครวั) ขอให้แตล่ะกลุ่มเตรยีมสอน
กลุ่มอื่นๆ ในส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากส่วน
ของพวกเขา พวกเขาจะสอนและขยาย
ความของความจรงิเหล่าน้ีในครอบครวั
และชุมชนไดอ้ย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงเรือ่ง และขอให้เยาวชนชายÃงเพื่อ
หาเหตผุลที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
ครอบครวัให้กับเรา ถามเยาวชนชาย
วา่พวกเขาจะตอบสนองอย่างไรตอ่ผู้ที่
พูดบางอย่างเช่น “ผมไม่เห็นวา่เหตใุด
ผมควรแตง่งาน” หรอื “ผมไม่คดิวา่ผม
ตอ้งการมีลูกเมื่อผมเป็นผู้ ใหญ่” พวก
เขาจะพูดอะไรกับเพื่อนที่ ไม่มีเรือ่งของ
การมีครอบครวัอยู่ ในความคดิเวลาน้ี 
(ด ู“ครอบครวั,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน, 14- 15)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หากหลายคนมีความคดิเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อหน่ึง ท่านอาจ
พูดในลักษณะน้ี ‘เราจะÃง
ความคดิเห็นของคณุก่อน
แล้วก็ของคณุ’ ดว้ยเหตน้ีุ
คนที่ท่านสอนจะยังคงอยู่ ใน
ระเบียบเพราะรูว้า่เขาจะมี
โอกาสพูด” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
69)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้เหล่าสานุศิษย์ของ
พระองคเ์ป็นพยาน และเมื่อ
ทําเช่นน้ัน พระวญิญาณจะ
ทรงสัมผัสใจพวกเขา ขณะ
ที่ท่านสอนเยาวชนวา่เหตุ
ใดครอบครวัจึงสําคญั จง
เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸น
ประจักษ์พยานเรือ่งความ
สําคญัของครอบครวัในแผน
แห่งความรอดของพระผู้เป็น
เจ้า

• มอบหมายข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่ง
น้ีให้เยาวชนชายแตล่ะคน ขอให้สมาชิก
โควรมัคน้ควา้ “ครอบครวั: ถ้อยแถลง
ตอ่โลก” และมองหาข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับข้อพระคมัภีรข์องพวกเขา เชือ้เชิญ

เยาวชนชายแตล่ะคนให้แบ่ง¸นข้อพระ
คมัภีรข์องพวกเขาและส่วนของถ้อยแถลง
ที่เกี่ยวข้อง ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขามีที่แสดงถึงความ
สําคญัของครอบครวั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุด
ครอบครวัจึงสําคญั พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานของเขาถึงความ
สําคญัของครอบครวัในแผนของพระผู้
เป็นเจ้า

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแบ่ง¸น 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” กับสมาชิก
ครอบครวัหรอืเพื่อน
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ข้อความทีค่ดัมาจากแอล. ทอม เพอรร์ยี์, “การเป็นบิดา
มารดาผู้ประเสรฐิ,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 
26–28

วฒันธรรมครอบครวัที่แข็งแกรง่ของเราจะเป็นเหมือนโล่
กําบังลูกๆ ของเราจาก “ลูกศรเพลิงของปฏิ�กษ์” (1 นีไฟ 
15:24) ที่�งไว้ ในวฒันธรรมของเพื่อน วฒันธรรมความ
บันเทิงและดาราที่ช่ืนชอบ วฒันธรรมความน่าเช่ือถือและ
ช่ือเสียง และวฒันธรรมทางอินเทอรเ์น็ตและส่ือของพวก
เขา ซ่ึงเป็นส่ิงที่ปรากฏให้เห็นอย่างตอ่เน่ือง  วฒันธรรม
ครอบครวัที่แข็งแกรง่จะช่วยให้ลูกๆ ของเราอยู่ ในโลกแต่
ไม่เป็น “ของโลก” (ยอห์น 15:19)

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่ “เป็นหน้าที่ของบิดา
มารดาในการสอนลูกถึงหลักธรรมของการช่วยให้รอดเหล่า
น้ีของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เพื่อพวกเขาจะรูว้า่
เหตใุดพวกเขาจึงควรรบับัพตศิมาและมีความปรารถนา
อันแท้จรงิในการรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าตอ่
ไปหลังจากรบับัพตศิมา เพื่อที่พวกเขาอาจกลับไปยังที่
ประทับของพระองค ์ พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า ท่านตอ้งการ
ครอบครวัของท่าน ลูกๆ ของท่านหรอืไม่ ท่านตอ้งการ
ผนึกกับบิดาและมารดาของท่านที่มีชีวติอยู่ก่อนท่านหรอื
ไม่ . . . หากท่านตอ้งการ ท่านก็ตอ้งเริม่โดยการสอนข้าง
เตยีง  ท่านตอ้งสอนดว้ยแบบอย่างเช่นเดยีวกับคาํส่ังสอน” 
[Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 
1948, 153.] 

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัอ่านวา่

“สามีและภรรยามีความรบัผิดชอบที่สําคญัที่จะรกัและ
ดแูลกัน รวมทัง้รกัและดแูลบุตรธิดาของตน  ‘บุตรทัง้
หลายเป็นมรดกจากพระเจ้า’ (สดดุ ี127:3)  บิดามารดา
มีหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะเลีย้งดบูุตรธิดาดว้ยความรกั
และความชอบธรรม จัดหา�จจัยสนองความตอ้งการทาง

รา่งกายและทางวญิญาณ สอนพวกเขาให้รกัและรบัใช้กัน 
ให้เช่ือÃงพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพลเมือง
ด ีเช่ือÃงกฎหมายบ้านเมืองไม่วา่พวกเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่
ใด . . .

“. . . โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นํา
ครอบครวัดว้ยความรกั ดว้ยความชอบธรรม และรบัผิด
ชอบที่จะจัดหาส่ิงจําเป็นตา่งๆ ของชีวติ และคุม้ครอง
ครอบครวั มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการเลีย้งดบูุตร
ธิดา ในความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี บิดาและ
มารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน” 
[ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา และ Ensign, 
พ.ย. 2010, 165.]

ข้าพเจ้าเช่ือวา่โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บทบาท
ของความเป็นมารดาเน้นถึงความสําคญัของการเลีย้งดู
และการสอนคนรุน่ถัดไป แตเ่ป็นส่ิงที่ยอดเยี่ยมที่เห็น
สามีและภรรยาผู้วางแผนในการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จรงิ
เมื่อทัง้สองผสานอิทธิพลเข้าดว้ยกันและส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ในเรือ่งลูกๆ และกับลูกๆ ของพวกเขา

การโจมตอีย่างรนุแรงของความช่ัวรา้ยตอ่ลูกๆ ของเรา
เป็นส่ิงที่แยบยลและชัดเจนมากกวา่เคยเป็นมา  การสรา้ง
วฒันธรรมครอบครวัทีแ่ข็งแกรง่เพิ่มระดบัการปกป้องลูกๆ 
ของเรา และคุม้ครองพวกเขาจากอิทธิพลของโลก

พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรมารดาและบิดาผู้ประเสรฐิทัง้
หลายในไซอัน  พระองคท์รงมอบบุตรธิดานิรนัดรข์อง
พระองค์ ไว้ ในการดแูลของท่าน  ในฐานะบิดามารดาเรา
เป็นหุ้นส่วน แม้รว่มกับพระผู้เป็นเจ้าในการทําให้เกิดงาน
และรศัมีภาพของพระองคท์่ามกลางบุตรธิดาของพระองค ์ 
เป็นหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์ของเราในการทําอย่างสุดความ
สามารถ  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัในการ 
ทําตามมาตรฐานของศาสนจักร
เกี่ยวกับการออกเดท
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายให้มาตรฐานการออกเดทแก่เราเพื่อคุม้ครองเราจากอันตราย
ทางวญิญาณและช่วยเราเตรยีมพบคูนิ่รนัดรท์ี่มีคา่ควรในวนัหน้า มาตรฐานเหล่าน้ีรวม
ถึงการไม่ออกเดทก่อนอายุ 16 ปี หลีกเลี่ยงการออกเดทกับคนเดมิ และออกเดทเฉพาะ
กับคนที่มีมาตรฐานสูงทางศีลธรรมเท่าน้ัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไร
ประยุกต์ ใช้กับเยาวชนชายไดด้ทีีสุ่ดเมือ่พวกเขาเริม่มีปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนหญิง

เฉลยธรรมบัญญัต ิ7:3–4 (อย่าแตง่งาน
นอกพันธสัญญา)

หลักคาํสอนและพันธสัญญา 46:33 (บ่ม
เพาะคณุธรรมและความบรสุิทธิ์ตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้า)

“การออกเดท,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 4–5

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “การดาํเนินชีวติ
ให้มีคา่ควรกับหญิงสาวที่วนัหน่ึงท่าน
จะแตง่งานดว้ย,” เลียโฮนา, ก.ค. 1998, 
56–63

วดีทิัศน์: “A Brand New Year 2010: 
Dating”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยเห็นตวัอย่างอะไร
บ้างที่สอนท่านเกี่ยวกับ
ความสําคญัของการเช่ือÃง
มาตรฐานของพระเจ้าในเรือ่ง
การออกเดท

ประสบการณ์และแนวคดิ
อะไรกําลังหล่อหลอมการรบั
รูข้องเยาวชนชายเรือ่งการ
ออกเดท พวกเขารูสึ้กถึง
แรงกดดนัอะไรบ้าง พวกเขา
จําเป็นตอ้งรูอ้ะไรจึงจะยังคง
แน่วแน่ตอ่มาตรฐานของ
พระเจ้าได้
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

•  เชือ้เชิญให้เยาวชนชายพูดถึงบทเรยีน
ของสัปดาห์ที่แล้วคนละคาํ ถามเยาวชน
ชายพวกเขาอยากจะแบ่งประสบการณ์
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับบทเรยีน
หรอืไม่

• ขอให้เยาวชนชายเขียนรายการส่ิงที่
พวกเขารูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการออกเดท
ของพระเจ้าไวบ้นกระดาน เพิ่มมาตรฐาน
เหล่าน้ีเข้าไปในรายการขณะพวกเขาเรยีน
รูม้ากขึน้ในระหวา่งบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจมาตรฐานของศาสนจักรเกีย่ว
กับการออกเดท เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมั
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนเขียน
คณุสมบัตเิป็นการส่วนตวัที่เขาอยากให้
ภรรยาในอนาคตมี เชือ้เชิญเยาวให้ชน
ชายแบ่ง¸นรายการของพวกเขากับชัน้
เรยีน ตามความเหมาะสม ขอให้เยาวชน
ชายคนหน่ึงอ่านข้อความตอ่ไปน้ีของเอ็ล-
เดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์: “ถ้าท่านตอ้งการ
แตง่งานกับคนที่จิตวญิญาณด ีขยันขัน
แข็ง มีความสุข ซ่ือสัตย์ มีเสน่ห์ และดี
งาม จง เป็น คนแบบน้ัน” (“เผชิญความ
ท้าทายของโลกทุกวนัน้ี,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 46) ขอให้เยาวชนชายทบทวน
รายการที่พวกเขาเขียน ท่านอาจถามวา่
พวกเขาจะรูสึ้กอย่างไรถ้าภรรยาในอนาคต
มีรายการแบบเดยีวกันเกี่ยวกับพวกเขา 
ขณะน้ีพวกเขากําลังทําอะไรเพื่อให้เป็น
คนแบบน้ันที่ภรรยาในอนาคตของพวก
เขาตอ้งการจะแตง่งานดว้ย เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายสนทนาถึงวธิีที่พวกเขา
สามารถพัฒนาคณุสมบัตเิหล่าน้ีเป็นการ
ส่วนตวัได้ ในตอนน้ีและวา่คณุสมบัตเิหล่า
น้ีจะส่งผลตอ่ผู้คนแบบน้ันที่พวกเขาออก
เดทดว้ยอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายÃงและสนทนา
คาํแนะนําที่พวกเขาช่ืนชอบขณะอ่าน
หรอืÃงคาํพูดของประธานกอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์เรือ่ง “การดาํเนินชีวติให้มีคา่ควร
กับหญิงสาวที่วนัหน่ึงท่านจะแตง่งาน
ดว้ย” ประธานฮิงคล์ีย์สอนอะไรเกี่ยวกับ
การเลือกที่เยาวชนชายทําเมื่อพวกเขา
กําลังออกเดท ขอให้พวกเขาจดคณุสมบัติ
บางข้อที่อยากจะให้ภรรยาในอนาคตมี
และเลือกคณุสมบัตอิย่างน้อยหน่ึงข้อจาก
รายการน้ันที่พวกเขาสามารถปรบัปรงุได้
เพื่อจะเป็นคูชี่วติในแบบที่พวกเขาหวงั 
ประสบการณ์การออกเดทเวลาน้ีจะมีส่ง
ผลอย่างไรตอ่ลักษณะของบุคคลที่พวก
เขาจะแตง่งานดว้ยในท้ายที่สุด

• ฉายบางช่วงของเรือ่ง “A Brand New 
Year 2010: Dating”; และหยุดวดีทิัศน์
เป็นช่วงๆ เพื่อ ให้เวลาเยาวชนชายระบุ
มาตรฐานของการออกเดทที่คนในวดีิ
ทัศน์กล่าวถึง ขอให้เยาวชนชายทบทวน 
“การออกเดท” ใน เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน และมองหามาตรฐานเพิ่ม

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคนที่ท่านสอนวา่เขาจะ
พูดอย่างไรถ้ามีคนตอ้งการรู้
วา่เขาไดเ้รยีนรูอ้ะไรบ้างจาก
บทเรยีน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 94)



227

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักคน
ที่พระองคท์รงสอนและรูว้า่
พวกเขาจะเป็นใคร พระองค์
ทรงพบวธิีช่วยคนที่พระองค์
ทรงสอนให้เรยีนรูแ้ละเตบิโต
—วธิีที่เตรยีมไว้ ให้พวกเขา
เท่าน้ัน เมื่อพวกเขาล้มลุก
คลุกคลาน พระองค์ ไม่ทรง
ทอดทิง้แตย่ังคงรกัพวกเขา
และปฏิบัตศิาสนกิจตอ่พวก
เขา จงสวดอ้อนวอนให้รูจ้ัก
และรกัเยาวชนชายที่ท่าน
สอนเพื่อท่านจะรูว้า่พวกเขา
ตอ้งการอะไรขณะที่ท่านสอน
พวกเขาเกี่ยวกับการเตรยีม
ตวัและการหาคูนิ่รนัดร์

เตมิที่วดีทิัศน์ ไม่ไดพู้ดถึง เชือ้เชิญพวก
เขาให้ตอบคาํถามดงัตอ่ไปน้ี: “อะไรคอื
มาตรฐานของศาสนจักรเกี่ยวกับการออก
เดท” “เหตใุดจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรบัท่าน
ที่จะทําตามมาตรฐานเหล่าน้ี” และ “อะไร
คอืจุดประสงคข์องการออกเดท”เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้สนทนาถึงวธิีที่พวกเขาจะ
ตอบรบัเมื่อรูสึ้กกดดนัให้ทําบางส่ิงที่ขัด
ตอ่มาตรฐานของศาสนจักรเรือ่งการออก
เดท ท่านอาจจะยกตวัอย่างวา่ท่านไดร้บั
พรอย่างไรจากการรกัษามาตรฐานการออก
เดทของศาสนจักร และเชือ้เชิญให้คน
อื่นๆ แบ่ง¸นประสบการณ์ที่คล้ายกัน เชือ้

เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขา
จะทําเพื่อรกัษามาตรฐานเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัทบทวนหัวข้อ 
“การออกเดท” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน และจดคาํถามที่พวกเขามีเกี่ยว
กับการออกเดท เชิญชายหนุ่มหญิงสาวก
ลุ่มหน่ึงมาตอบคาํถามของพวกเขาและ
สนทนาเรือ่งมาตรฐานของการออกเดท 
ขอให้สมาชิกในกลุ่มยกตวัอย่างดว้ยวา่
พวกเขาดาํเนินชีวติตามมาตรฐานอย่างไร
เมื่อออกเดท เช่น แตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย 
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และออกเดท
กับคนที่มีมาตรฐานสูง

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจมาตรฐานของ
ศาสนจักรเกีย่วกับการออกเดทหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• กระตุน้สมาชิกโควรมัให้ตัง้เป้าหมายวา่
จะเช่ือÃงมาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับ
การออกเดท

• แสดงประจักษ์พยานถึงพรที่มาจาก
การเช่ือÃงมาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับ
การออกเดท 
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เวลาน้ีฉันจะเตรยีมเป็นสามีและ
บิดาที่ชอบธรรมไดอ้ย่างไร
“ โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นําครอบครวัดว้ยความรกั ดว้ยความชอบ
ธรรม และรบัผิดชอบที่จะจัดหาส่ิงจําเป็นตา่งๆ ของชีวติ และคุม้ครองครอบครวั” 
(“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165) เราสามารถเตรยีมทําความ
รบัผิดชอบเหล่าน้ีได้ โดยปฏิบัตหิน้าที่ฐานะปุโรหิตของเราอย่างซ่ือสัตย์ เรยีนรูว้ธิีรบั
การเปิดเผยส่วนตวั รกัและรบัใช้ครอบครวัของเราเวลาน้ี ศึกษาหาความรู ้และเรยีนรูว้ธิี
ทํางาน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
เกีย่วข้องกับเยาวชนชายทีท่่านสอน

อับราฮัม 1:1–4, 18–19 (อับราฮัมเห็นพรที่
ท่านและลูกหลานของท่านจะไดร้บัโดยมี
ฐานะปุโรหิตในชีวติเขา)

1 นีไฟ 2:1–3 (ลี ไฮไดร้บัการเปิดเผยจาก
พระเจ้าเพื่อความปลอดภัยของครอบครวั
ท่าน)

1 นีไฟ 16:14–32 (นีไฟช่วยเหลือและ
แสดงความคารวะตอ่ครอบครวัเมื่อพวก
เขากําลังอดอยากในแดนทุรกันดาร)

คพ. 42:22 (สามีควรซ่ือสัตย์ตอ่ภรรยา)

คพ. 58:26–28; 107:99–100 (พระคมัภีร์
พูดถึงความสําคญัของการทํางาน)

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “บิดา,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 93–97

แอล. วทินีย์ เคลย์ตนั “ชีวติแตง่งาน: ดู
และเรยีนรู,้” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2013, 
83- 85

แลรร์ยี์ เอ็ม. กิบสัน, “ความเป็นบิดา
—จุดหมายนิรนัดรข์องเรา,”เลียโฮนา, 
พฤษภาคม 2015, 77- 80

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, หน้า 165

วดีทิัศน์: “Earthly Father, Heavenly 
Father”

การรบัใช้ของฐานะปุโรหิต
ของท่านในฐานะเยาวชนชาย
เตรยีมท่านให้เป็นสามีและ
บิดาที่ชอบธรรมอย่างไร ท่าน
ไดท้ําอะไรอีกบ้างเพื่อเตรยีม 
ท่านประสงคจ์ะทําอะไรอีก

เยาวชนชายจะมี
ประสบการณ์อะไรไดบ้้างเวลา
น้ีที่จะช่วยพวกเขาเตรยีม
เป็นสามีและบิดาที่ชอบ
ธรรม การเตรยีมของพวกเขา
จะเป็นพรแก่ครอบครวัใน
อนาคตอย่างไร
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้สมาชิกโควรมัจับคูก่ันแบ่ง¸น
บางส่ิงที่พวกเขาจําไดจ้ากบทเรยีนสัปดาห์
ที่แล้ว

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัอ่าน อับราฮัม 
1:1–2และเขียนข้อเหล่าน้ีตามแบบฉบับ

ของตนโดยอธิบายวา่พวกเขาตอ้งการเป็น
สามีและบิดาแบบใด เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่ง¸นส่ิงที่เขียนถ้าพวกเขาประสงคจ์ะ
ทําเช่นน้ัน กระตุน้พวกเขาให้เพิ่มเข้าไป
ในคาํอธิบายของพวกเขาตลอดบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกของโควรมัเข้าใจวา่จะเป็นสามีและบิดา
ทีช่อบธรรมอย่างไร ทําตามการทรงนําของพระวญิญาณ:เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้คาํพูด
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดดค์รสิทอฟเฟอร์
สันเรือ่ง “บิดา” และมองหาคณุลักษณะ
ของบิดาที่ชอบธรรม เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแตล่ะคนนึกถึงเวลาที่บิดาของพวก
เขาหรอืคนที่เปรยีบเสมือนบิดาในชีวติ
พวกเขาที่เป็นแบบอย่างถึงคณุลักษณะ
อย่างหน่ึงที่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น
แบ่ง¸น ท่านอาจช่วยเยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์เหล่าน้ีโดยเชือ้เชิญให้พวก
เขาวาดรปูประสบการณ์ที่พวกเขานึกถึง
และแบ่ง¸นรปูน้ันกับชัน้เรยีน ท่านอาจ
เขียนประโยคหลายๆ ประโยคจากคาํพูด
ของเอ็ลเดอร์

• ครสิทอฟเฟอรสั์นบนกระดาน เวน้
ช่องวา่งไวเ้ตมิคาํหลายๆ คาํ เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเดาวา่คาํไหนควรเตมิลงใน
ช่องวา่ง เยาวชนชายจะทําตามคาํแนะนํา
ที่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นให้กับไวพ้วก
เขาไดอ้ย่างไร (สําหรบัแนวคดิตา่งๆ ด ู
“การทํางานและการพึ่งพาตนเอง” และ 
“การศึกษา” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน)

• ให้เยาวชนชายอ่านคาํพูดใน ”ความ
เป็นบิดา—จุดหมายนิรนัดรข์องเรา,“ เริม่
ในย่อหน้าที่กล่าววา่ ”ตอนน้ี ท่าน เยาวชน
ชาย“ ( เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 79) เชือ้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคาํถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาคาํตอบในพระคมัภีร์
และคาํสอนของศาสดายุค
สุดท้าย” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 62)
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เชิญให้เยาวชนชายเลือกหน้าที่ของฐานะ
ปุโรหิตหน่ึงข้อที่บราเดอรก์ิบสันกล่าว
ถึง และให้พวกเขาแสดงบทบาทสมมติ
วา่พวกเขาจะทําให้หน้าที่น้ีเกิดสัมฤทธิ
ผลในบ้านไดอ้ย่างไร การทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนให้เกิดสัมฤทธิผลจะ
ช่วยพวกเขาเตรยีมเป็นบิดาไดอ้ย่างไร 
กระตุน้เยาวชนชายให้ตัง้เป้าหมายหน่ึง
หรอืสองเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
การทําหน้าที่ของฐานะปุโรหิตให้เกิด 
สัมฤทธิผลที่บ้าน

• เชิญเยาวชนชายให้อ่านย่อหน้าที่เจ็ด
ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” และ
คน้หาวา่จะมีความรบัผิดชอบอะไรบ้างเมื่อ
พวกเขาเป็นสามีและบิดา แบ่งโควรมัออก
เป็นกลุ่มเล็กๆ และขอให้แตล่ะกลุ่มคดิถึง
วธิีที่พวกเขาจะเตรยีมตวัในเวลาน้ีที่จะ
ทําความรบัผิดชอบหน่ึงข้อ ขอให้เยาวชน
ชายหน่ึงคนจากแตล่ะกลุ่มแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาสนทนาในกลุ่มของพวกเขา

• ทุกคนในโควรมั อ่าน 1 นีไฟ 2:1–3, 
ซ่ึงลี ไฮไดร้บัการเปิดเผยให้หนีออกไป

จากความช่ัวรา้ยในเยรซูาเล็ม เยาวชน
ชายเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่างของลี ไฮ
เกี่ยวกับการเป็นบิดาที่ประเสรฐิ พวกเขา
จะทําอะไรไดบ้้างในเวลาน้ีเพื่อพัฒนา
คณุสมบัตทิี่ลี ไฮมี ขอให้เยาวชนชายอ่าน 
1 นีไฟ 16:14–32 และมองหาวา่นีไฟ
ปฏิบัตติอ่ครอบครวัของท่านอย่างไร ส่ิงน้ี
ช่วยเตรยีมนีไฟสําหรบับทบาทของท่าน
ในฐานะสามีและบิดาอย่างไร ถามเยาวชน
ชายวา่พวกเขาจะทําอะไรในครอบครวัเวลา
น้ีเพื่อเตรยีมเป็นสามีและบิดา

• มอบหมายให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคน
อ่านหลักธรรมหน่ึงในห้าหลักธรรมของ
ชีวติแตง่งานที่มั่นคงซ่ึงเอ็ลเดอรแ์อล. 
วทินีย์ เคลย์ตนัอธิบายไว้ ในคาํพูดของ
ท่านเรือ่ง “ชีวติแตง่งาน: ดแูละเรยีนรู”้ 
เยาวชนชายเห็นแบบอย่างอะไรบ้างของ
หลักธรรมเหล่าน้ี พวกเขาสังเกตเห็นอะไร
อีกในคูส่ามีภรรยาที่เข้มแข็งซ่ึงพวกเขา
ตอ้งการทําตาม เยาวชนชายรูสึ้กวา่พวก
เขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อดาํเนินชีวติตาม
หลักธรรมเหล่าน้ีในเวลาน้ี

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเตรยีมรบับทบาท
การเป็นสามีและบิดาในอนาคตหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัทําบางส่ิง
บางอย่างเพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวัของพวกเขา

• แบ่ง¸นเป้าหมายที่เขาตัง้ไวเ้พื่อเตรยีม
เป็นสามีและบิดาที่ชอบธรรม

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั ทรง
สวดอ้อนวอนให้ และทรงรบั
ใช้เหลา่สานุศิษยข์องพระองค์
อย่างตอ่เน่ือง พระองคท์รง
รูค้วามสนใจ ความหวงั และ
ความปรารถนาของพวกเขา 
และส่ิงที่กําลังเกิดขึน้ในชีวติ
พวกเขา ท่านรูอ้ะไรบ้างเกี่ยว
กับเยาวชนชายที่ท่านกําลัง
รบัใช้ ท่านทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยพวกเขาเป็นสามีและ
บิดาที่ชอบธรรมในอนาคต
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก แลรร์ยี์ เอ็ม. กิบสัน, “ความเป็นบิดา
—จุดหมายนิรนัดรข์องเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 79

ตอนน้ี ท่าน เยาวชนชาย ข้าพเจ้ารกัท่านสุดใจ ท่านรูว้า่
ท่านกําลังเตรยีมตวัรบัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค รบั
ศาสนพิธีพระวหิารอันศักดิสิ์ทธิ์ ทํา หน้าที ่และ พันธะ
รบัผิดชอบ ของท่านที่จะรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาให้เกิดสัมฤทธิผล และอีกไม่นานเกินรอ แตง่งานใน
พระวหิารกับธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและมีครอบครวั จาก
น้ันท่านจะนําครอบครวัในเรือ่งทางวญิญาณโดยไดร้บั
การนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ด ูคพ. 20:44; 46:2; 
107:12)

ข้าพเจ้าถามเยาวชนชายหลายคนทั่วโลกวา่ “คณุอยู่ที่น่ี
ทําไม”

จงถึงขณะน้ี ยังไม่มี ใครตอบวา่ “เพื่อเรยีนรูก้ารเป็นบิดา 
เพื่อผมจะเตรยีมตวัและมีคณุสมบัตพิรอ้มรบัทุกส่ิงที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงมี”

ขอให้ตรวจสอบหน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ของท่าน 
ดงัอธิบายไว้ ในภาคที่ 20 ของหลักคาํสอนและพันธสัญญา 
จงรูสึ้กไวตอ่ส่ิงที่ ท่าน รูสึ้กขณะข้าพเจ้าประยุกต์ ใช้
หน้าที่เหล่าน้ีกับการรบัใช้ของท่านในครอบครวั

“เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวง [ ในครอบครวัท่าน] มาหาพระ
ครสิต”์ (ข้อ 59)

“ดแูล [พวกเขา] เสมอ, และอยู่กับพวกเขาและทําให้พวก
เขาเข้มแข็งขึน้” (ข้อ 53)

“สอน, อรรถาธิบาย, แนะนํา, และให้บัพตศิมา” สมาชิกใน
ครอบครวัท่าน (ข้อ 46)

“แนะนําให้พวกเขาสวดอ้อนวอนโดยออกเสียงและในที่
ลับตาและปฏิบัตหิน้าที่ทุกอย่างในครอบครวั” (ข้อ 47)

“ดวูา่ไม่มีความช่ัวช้าสามานย์ ใน [ครอบครวัท่าน], ทัง้
ไม่ โกรธเคอืงกัน, ทัง้ไม่พูดเท็จ, ลอบกัด, หรอืพูดให้รา้ย” 
(ข้อ 54)

“ดวูา่ [ครอบครวัท่านพบ] กันบ่อยๆ” (ข้อ 55)

ช่วยบิดาของท่านในหน้าที่การเป็นปิตขุองเขา สนับสนุน
มารดาของท่านดว้ยพลังของฐานะปุโรหิตเมื่อบิดาไม่อยู่ 
(ด ูข้อ 52, 56)

“แตง่ตัง้ปุ โรหิต, ผู้สอน, และมัคนายก” ในครอบครวัท่าน
เมื่อผู้นําขอให้ทํา (ข้อ 48)
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

บทบาทของชายและหญิง 
ส่งเสรมิกันในครอบครวัอย่างไร
ตามแบบแผนอันสูงส่ง พระบิดาบนสวรรคป์ระทานความรบัผิดชอบให้ชายหญิงตา่งกัน
เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุบทบาทที่ส่งเสรมิกันฉันสามีภรรยา “บิดาเป็นผู้นําครอบครวั
ดว้ยความรกั ดว้ยความชอบธรรม และรบัผิดชอบที่จะจัดหาส่ิงจําเป็นตา่งๆ ของชีวติ 
และคุม้ครองครอบครวั มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการเลีย้งดบูุตรธิดา ในความรบัผิด
ชอบอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีบิดาและมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ 
กัน” (“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

คพ. 121:41–43 (หลักธรรมการใช้ฐานะ
ปุโรหิตอย่างชอบธรรม)

โมเสส 3:21–24; 5:1–4 (อาดมัและเอวา
ทํางานดว้ยกันในฐานะหุ้นส่วนเท่าๆ กัน)

ลินดา เค. เบอรต์นั, “เราจะขึน้ไปดว้ย
กัน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 29- 32

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “คน้หาสันตสุิขที่
ยั่งยืนและสรา้งครอบครวันิรนัดร,์”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 43- 45

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลัง 
ศีลธรรมของสตร,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
29–32

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

วดีทิัศน์: “เราจงเป็นบุรษุ”“สตรี ในชีวติ
เรา”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยเห็นแบบอย่างอะไร
บ้างของมารดาและบิดาที่ส่ง
เสรมิกันในบทบาทของพวก
เขา ความรูเ้รือ่งบทบาท 
นิรนัดรเ์หล่าน้ีส่งผลตอ่
ครอบครวัท่านอย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนชาย
เข้าใจบทบาทอันสูงส่งของ
การเป็นบิดาในอนาคตได้
อย่างไร พวกเขาจะทําอะไร
ไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมรบั
บทบาทน้ัน
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้สมาชิกโควรมัดส่ิูงของหรอืรปูภาพ
และขอให้พวกเขาอธิบายวา่เกี่ยวข้องกับ
บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้วอย่างไร

• นําของสองส่ิงที่ ใช้คูก่ันเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายอย่างหน่ึง (เช่น ดนิสอกับกระดาษ
หรอืคอ้นกับตะปู) เชือ้เชิญให้เยาวชน

ชายอธิบายความแตกตา่งระหวา่งของ
เหล่าน้ีและวธิีที่ ใช้คูก่ัน อธิบายวา่ชาย
หญิงมีความรบัผิดชอบตา่งกันที่ส่งเสรมิ 
(หรอื “ทําให้สมบูรณ์”) ให้กันเพื่อบรรลุ
จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายพูดถึงดา้นตา่งๆ ที่ชายหญิง
ส่งเสรมิกัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจบทบาททีส่่งเสรมิกันของชาย
และหญิงในครอบครวั ทําตามการทรงนําของพระวญิญาณ:เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน

• เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: 
ความรบัผิดชอบของบิดา และ ความรบั
ผิดชอบของมารดา ขอให้เยาวชนชาย
เขียนรายการความรบัผิดชอบที่พระเจ้า
ทรงคาดหวงัให้บิดาและมารดาทําให้เกิด
สัมฤทธิผล เพื่อช่วยพวกเขาเขียนรายการ
น้ี เชือ้เชิญพวกเขาให้คน้ควา้ย่อหน้าที่
เจ็ดของ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” 
(ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 107) และส่วน
ที่เกี่ยวข้องกันจากคาํพูดของเอ็ล- 
เดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ “คน้หาสันตสุิขที่
ยั่งยืนและสรา้งครอบครวันิรนัดร”์ และคาํ
พูดของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันเรือ่ง “พลังศีลธรรมของสตร”ี พวกเขา
สามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากแหล่งข้อมูล
เหล่าน้ีเกี่ยวกับบทบาทอันสูงส่งของบิดา
และมารดา บทบาทเหล่าน้ีส่งเสรมิกันใน
ครอบครวัอย่างไร คาํสอนเหล่าน้ีตา่งจาก
ส่ิงที่ โลกสอนอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายยกตวัอย่างเวลาที่พวกเขาเห็นบิดา
มารดาทําบทบาทที่ส่งเสรมิกันให้เกิดสัมฤ
ทธิผล

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้ โมเสส 
5:1- 12 และเขียนทุกอย่างที่อาดมัและเอ-
วาทําดว้ยกันเป็นคู่ ไวบ้นกระดาน (ดภูาพ
ตวัอย่างใน หนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 5) 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนเพิ่มเข้าไปใน
รายการวา่สามีภรรยาควรทํางานดว้ยกัน
อย่างไรในฐานะหุ้นส่วนที่เท่ากัน

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “สตรี ในชีวติเรา” 
หรอื “เราจงเป็นบุรษุ” เยาวชนชายเรยีนรู้
อะไรจากวดีทิัศน์เกี่ยวกับวธิีที่สามีเป็นพร
แก่ภรรยาของพวกเขา ขอให้เยาวชนชาย
นึกถึงสามี ในแบบที่พวกเขาตอ้งการเป็น
ในวนัหน้า พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างใน
เวลาน้ีเพื่อเป็นคนเช่นน้ัน

• ขออนุญาตอธิการเชิญคูแ่ตง่งานมา
เยี่ยมการประชุมโควรมั อ่านดว้ยกันใน
หัวข้อ “ ให้กําลังใจและช่วยเหลือในหน้าที่
ของกันและกัน” จากลินดา เค. เบอรต์นั 
“เราจะขึน้ไปดว้ยกัน” เยาวชนชายเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับวธิีที่ชายและหญิงส่งเสรมิกัน
ในครอบครวั ขอให้คูท่ี่มาเยี่ยมพูดเกี่ยวกับ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“พระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจ
กระตุน้เตอืนคนที่ท่านสอน
หน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันให้
เสนอความคดิที่ผู้อื่นตอ้งการ
ไดย้ิน จงเปิดรบัการกระตุน้
เตอืนที่ ให้เชิญคนน้ัน ท่าน
อาจรูสึ้กอย่างแรงกล้าวา่ตอ้ง
ถามบุคคลหน่ึงที่ ไม่ ไดอ้าสา
แสดงความคดิเห็นส่วนตวั
ของเขา” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 63)
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วา่พวกเขาไดช่้วยกันทําบทบาทของตนให้
เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร ท่านอาจแบ่ง¸นวา่
ชีวติแตง่งานไดช่้วยให้ท่านหรอืสมาชิกใน
ครอบครวัเป็นคนดขีึน้อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียน
คณุลักษณะที่ช่วยให้สตรเีป็นมารดา
หรอืผู้เลีย้งดทูี่ด ีซาตานพยายามบั่นทอน
อิทธิพลของสตรอีย่างไร เยาวชนชาย
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อสนับสนุนและส่ง

เสรมิอิทธิพลของสตรทีี่ชอบธรรมในโลก 
อิทธิพลของสตรทีี่ชอบธรรมจะนําทาง
เยาวชนชายไดอ้ย่างไรขณะพวกเขาเตรยีม
เป็นสามีและบิดา ส่วนหน่ึงของการ
สนทนาเรือ่งน้ี ท่านอาจจะให้เยาวชนชาย
อ่านตอนที่เลือกจากคาํพูดของเอ็ลเดอรด์.ี 
ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “พลังศีล
ธรรมของสตร”ี ตวัอย่างเช่น ดสูองย่อหน้า
แรกและแนวโน้มสามประการที่บั่นทอน
พลังศีลธรรมของสตรี

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจบทบาททีส่่งเสรมิกัน
ของชายและหญิงในครอบครวัหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• ขอให้สมาชิกโควรมัขอบคณุมารดา
และบิดาที่เป็นพรแก่พวกเขาในดา้นตา่งๆ 
เพราะบิดามารดาทําบทบาทอันสูงส่งของ
ตนให้เกิดสัมฤทธิผล

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายหาวธิีช่วยให้ตน
เองเกิดสัมฤทธิผลในบทบาทการดแูลรบั
ผิดชอบ จัดหา และคุม้ครองครอบครวั
ของพวกเขาในอนาคต

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั ทรง
สวดอ้อนวอนให้ และทรงรบั
ใช้เหลา่สานุศิษยข์องพระองค์
อย่างตอ่เน่ือง พระองคท์รง
รูค้วามสนใจ ความหวงั และ
ความปรารถนาของพวกเขา 
และส่ิงที่กําลังเกิดขึน้ในชีวติ
พวกเขา ท่านรูอ้ะไรบ้างเกี่ยว
กับเยาวชนชายที่ท่านกําลังรบั
ใช้ ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้พวกเขาพรอ้มดแูลรบั
ผิดชอบ จัดหา และคุม้ครอง
ครอบครวัในอนาคตของพวก
เขา
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ข้อความทีค่ดัมาจาก  ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลัง
ศลีธรรมของสตร,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

ตัง้แตส่มัยดกึดาํบรรพ์ สังคมพึ่งพาพลังศีลธรรมของสตรี
มาโดยตลอด  แม้วา่น่ีจะไม่ ใช่อิทธิพลบวกเพียงอย่างเดยีว
ที่ดาํเนินอยู่ ในสังคม แตร่ากฐานทางศีลธรรมจากสตรีได้
พิสูจน์แล้ววา่ส่งผลดตีอ่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างหาส่ิงใด
เหมือน  อาจเป็นเพราะความสําคัญของส่ิงน้ี คุณูปการ 
ดงักล่าวของสตรจีึงไม่ไดร้บัการยกย่องเท่าที่ควร  ข้าพเจ้า
ขอแสดงความสํานึกคณุตอ่อิทธิพลของสตรทีี่ด ีกล่าวถึง
ปรชัญาและแนวโน้มบางประการที่คกุคามความเข้มแข็ง

และจุดยืนของสตรีและเปล่งเสียงวิงวอนให้สตรีพัฒนา 
ศีลธรรมที่ตดิตวัมาแตก่ําเนิด

สตรนํีาคณุธรรมบางอยา่งตดิตวัมาในโลกน้ีดว้ยของประทาน 

ศักดิสิ์ทธิท์ีท่าํใหพ้วกเธอเช่ียวชาญในการปลกู�งคณุสมบตั ิ

เช่น ศรทัธา ความกลา้หาญ การเขา้ใจความรูสึ้กผูอ้ืน่ ตลอด 

จนการปรบัปรงุดา้นความสัมพนัธแ์ละดา้นวฒันธรรม  เมือ่ 

กลา่วสรรเสรญิ “ความเช่ืออยา่งจรงิใจ” ทีพ่บในทิโมธี เปาโล 

ชี ้ใหเ้ห็นวา่ศรทัธาน้ี “ โลอิส ยายของทา่นมเีป็นคนแรก แลว้ 

มี ในยูนีส มารดาของท่าน” [2 ทิโมธี 1:5]
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนทีร่กัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า”  
( โมไซยาห์ 2:41)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนเรยีนรูเ้กี่ยวกับพรที่มาจากการเช่ือÃงพระ-
บัญญัตขิองพระบิดาบนสวรรค ์เมื่อเยาวชนชายรกัษาพระบัญญัตแิละกลับใจอย่างตอ่เน่ือง 
พวกเขาย่อมแสดงให้เห็นวา่พวกเขารกัพระเจ้าและรกัษาตนให้เป็นอิสระจากอิทธิพลทางโลก

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
ส่ิงทีฉั่นพูดมีผลตอ่ฉันและคนรอบข้างอย่างไร
ฉันจะตอ่ตา้นสือ่ลามกไดอ้ย่างไร
เหตใุดเราจึงอดอาหาร
เหตใุดเราจึงไดร้บับัญชาให้รกัษาวนัสะบาโตให้ศกัดิสิ์ทธิ์
เหตใุดเราจึงจ่ายส่วนสิบ
เหตใุดการเป็นคนซือ่สัตย์จึงสําคญั

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“ดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร” หน้า 16–17, 40–41, 64–65

“เข้าใจหลักคาํสอน” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

กันยายน: พระบัญญัติ
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก
ไดอ้ย่างไร
“ครัง้หน่ึงมาตรฐานของศาสนจักรกับมาตรฐานของสังคมสอดคล้องกันแทบทุกอย่าง 
แตบ่ัดน้ีมีช่องกวา้งระหวา่งเรา ซ่ึงกําลังกวา้งออกไปเรือ่ยๆ” ( โธมัส เอส. มอนสัน, 
“อํานาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 84) พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราซ่ือตรงตอ่
มาตรฐานของพระองคแ์ละไม่มีส่วนในความช่ัวรา้ยของโลก ขณะเดยีวกันพระองคท์รง
คาดหวงัให้เราเป็นอิทธิพลดตีอ่คนรอบข้างดว้ย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่เยาวชนชายทีท่่านสอน

“ดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร,”สัมฤทธิผล
ในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็นเจ้า (2010), 
มัคนายก, 16–17; ผู้สอน, 40–41; ปุ โรหิต, 
64–65

ปฐมกาล 39:1–20 ( โยเซฟแห่งอียิปต์
ขัดขืนการล่วงเกินจากภรรยาของ
โปทิฟาร)์

2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:14–17 (ผู้รบัใช้ของ 
เอลีชาตระหนักวา่เขาไม่ โดดเดีย่ว)

มัทธิว 26:41; คพ. 10:5 (เฝ้าระวงัและ
สวดอ้อนวอนเพื่อท่านจะไม่เข้าไปสู่การ
ล่อลวง)

ยอห์น 15:19; 1 นีไฟ 8:24–28 (คนที่ทํา
ตามพระครสิตม์ักถูกโลกเยาะเย้ยและ
เกลียดชัง)

1 โครนิธ์ 10:13 (เราจะไม่ถูกล่อลวงเกิน
กวา่เราจะทนไหว)

คพ. 3:6–8 (ถ้าเราวางใจพระผู้เป็นเจ้า
มากกวา่มนุษย์ พระองคจ์ะทรงสนับสนุน
เราตอ่ตา้นปฏิ¸กษ์)

คพ. 62:1 (พระเจ้าทรงรูค้วามอ่อนแอ
ของเราและวธิีช่วยเหลือเราในระหวา่งการ
ล่อลวง)

คพ. 87:8 (ยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “อย่าวติกเลย 
จงเช่ือเท่าน้ัน,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
76–79; ด ูวดีทิัศน์  “พระผู้เป็นเจ้า
ประทานความรูแ้ก่พวกเขา”

มาตรฐานอะไรบ้างในโลกที่ ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ศาสนจักร ท่านไดร้บัพรอะไร
บ้างจากการดาํเนินชีวติตาม
มาตรฐานของพระเจ้า การ
รกัษามาตรฐานของท่านจะมี
อิทธิพลอย่างไรตอ่คนรอบข้าง

โลกพยายามมีอิทธิพล
อย่างไรตอ่วธิีที่เยาวชนชาย
มองมาตรฐานของพระเจ้า 
เยาวชนชายจะยังคงยืนหยัด
ในมาตรฐานของพระเจ้าทัง้ที่
มาตรฐานของสังคมเส่ือมลง
ทุกทีไดอ้ย่างไร เยาวชนชาย
จะเป็นอิทธิพลดตีอ่คนรอบ
ข้างท่านไดอ้ย่างไร
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เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “พระผู้เป็นเจ้า
ทรงกุมหางเสือ,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
24–27

อูลิส์เสส ซวาเรส, “ ใช่ เราชนะไดแ้ละจะ
ชนะ!”   เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 70- 77

โธมัส เอส. มอนสัน, “กล้ายืนคนเดยีว,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 77–85

วดีทิัศน์: “ปลูกตรงไหนบานตรงน้ัน”; 
“กล้ายืนคนเดยีว”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้เขียน
หน่ึงประโยคในแผ่นกระดาษเพื่อสรปุส่ิง
ที่เขาเรยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว 
ให้เยาวชนชายหลายคนอ่านออกเสียงส่ิงที่
พวกเขาสรปุไว้

• ให้สมาชิกโควรมัดผูลส้ม (หรอืผล
ไม้ตระกูลส้มอีกชนิดหน่ึง) เชือ้เชิญให้
พวกเขาบอกมาตรฐานบางอย่างใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน ขณะพวกเขา

บอก ให้เขียนมาตรฐานเหล่าน้ันไวบ้นผล
ส้ม เอาผลส้มใส่ ในภาชนะที่มีน้ํา (ส้มจะ
ลอย) หยิบส้มออกมาและปอกเปลือก เอา
ใส่กลับไปในน้ําเหมือนเดมิ และส้มจะ
จม เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นวา่ส่ิง
น้ีสอนอะไรเกี่ยวกับการรกัษามาตรฐาน
ของพระเจ้า ยกตวัอย่างเฉพาะเจาะจง
วา่การรกัษามาตรฐานเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนเข้าใจวา่เขาจะอยู่ ในโลกแต่
ไม่เป็นของโลกไดอ้ย่างไร และน่ีช่วยเขาดาํเนินชีวติให้คูค่วรแก่ ใช้ฐานะปุโรหิตอย่างไร 
ส่วนหน่ึงของบทเรยีนน้ีคอืสมาชิกโควรมัควรวางแผนในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้า เพือ่ศกึษาและดาํเนินชีวติตามมาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ก่อน
การประชุม

แผนหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น
เจ้า

ให้เวลาเยาวชนชายช่วงท้าย
การประชุมโควรมัทําการ
วางแผนในหนังสือ หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า ของพวกเขา 
แผนเหล่าน้ีเป็นเรือ่งส่วนตวั 
แตส่มาชิกโควรมัสามารถช่วย
กันคดิแผนของพวกเขา
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โควรมั เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนําหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า มาโบสถ์ดว้ย พรอ้ม
กับหนังสือ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ในการประชุมโควรมัครัง้ตอ่ไป เชิญให้พวก
เขาแบ่ง£นประสบการณ์ทีม่ีขณะทําแผนเหล่าน้ันให้เกิดสัมฤทธิผล

• ระหวา่งสัปดาห์ เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
อ่านดาเนียล 1- 2 หรอืชม วดีทิัศน์ “พระผู้
เป็นเจ้าประทานความรูแ้ก่พวกเขา” และ
เตรยีมตวัมาแบ่ง¸นวา่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานพรแก่ดาเนียลอย่างไรที่ ไดย้ังคง
ซ่ือสัตย์อยู่ ในสภาพแวดรอ้มอันช่ัวรา้ย 
ระหวา่งชัน้เรยีน จัดเวลาให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่เรยีนรู ้ให้ โควรมัทบทวน “เรา
เป็นเหมือนดาเนียลไหม” จากคาํพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“อย่าวติกเลย จงเช่ือเท่าน้ัน” แบ่งโควรมั
ออกเป็นกลุ่มและขอให้แตล่ะกลุ่มแสดง
บทบาทสมมตถิึงเหตกุารณ์ที่พวกเขา
อาจเผชิญขณะที่พวกเขายังคงสามารถ
ซ่ือสัตย์เหมือนดาเนียล

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านข้อพระ
คมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี (เป็นส่วน
ตวัหรอืกับโควรมั) และสนทนาวา่พวก
เขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการเอาชนะการ
ล่อลวง พวกเขาดาํเนินชีวติตามมาตรฐาน
ของพระเจ้าอย่างไรในเมื่อโลกล่อลวงเขา
ให้ทําอย่างอื่นหรอืเยาะเย้ยพวกเขาเพราะ
มีมาตรฐานสูง พวกเขารูสึ้กอย่างไรเมื่อ
ดาํเนินชีวติตามมาตรฐานของพระเจ้า
และตอ่ตา้นการล่อลวง พวกเขาจะแบ่ง
¸นประสบการณ์อะไรไดบ้้าง

• คาํพูดเรือ่ง “ ใช่ เราชนะไดแ้ละจะ
ชนะ!” โดยเอ็ลเดอรซ์วาเรสให้ แบบอย่าง
ที่ดแีละไม่ดหีลายอย่างของผู้คนที่ตอบ
รบัตอ่อิทธิพลที่ ไม่ดขีองโลก เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายแตล่ะคนคน้ควา้คาํพูด
น้ัน หาตวัอย่างที่เขาประทับใจ และสรปุ
เรือ่งน้ันให้ โควรมัÃง ขอให้เยาวชนชาย
แตล่ะคนแบ่ง¸นส่ิงที่เรือ่งของเขาสอนวา่

จะดาํเนินชีวติในโลกอย่างไรขณะที่กําลัง
เอาชนะการล่อลวงที่จะทําให้เป็นของโลก 

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้คน้ควา้สารบัญ
ของ เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และ
เลือกมาหน่ึงมาตรฐานหรอืมากกวา่น้ัน
ที่พวกเขาตอ้งการสนทนา เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแตล่ะคนใช้เวลาสองสามนาที
ศึกษามาตรฐานที่เลือกและเตรยีมแบ่ง
¸นส่ิงที่เรยีนรู ้ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคน
เปิดหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า ของ
ตนและเขียนในหมวด “กระทํา” ในแผน
ของเขาเพื่อดาํเนินชีวติตามมาตรฐานน้ี 
(หน้า 17, 41, หรอื 65) กระตุน้ให้เยาวชน
ชายบอกแผนของตนตอ่กันหากเห็น
เหมาะสม เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเตรยีม
มาแบ่ง¸นในอีกสองสามสัปดาห์หน้า
วา่การทําตามแผนของพวกเขาไดช่้วย
พวกเขาอยู่ “ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก” 
อย่างไร (ด ูยอห์น 15:19)

• ให้ โควรมัอ่าน หลักคาํสอนและพันธ
สัญญา 87:8และถามเยาวชนชายวา่พวก
เขาคดิวา่การยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์
หมายความวา่อะไร  เชือ้เชิญให้พวกเขา
ไตรต่รองคาํถามน้ีขณะที่อ่านส่วนตา่งๆ 
ของคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์  
บัลลารด์เรือ่ง  “พระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหาง
เสือ” หรอืขณะชมวดีทิัศน์ที่แนะนําใน
โครงรา่งน้ี พวกเขาไดข้้อคดิเพิ่มเตมิอะไร
บ้างจากวดีทิัศน์เรือ่งน้ีเกี่ยวกับการยืน
อยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ ถามเยาวชนชาย
วา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรที่พวกเขาสามารถ
ทําให้ครอบครวั โรงเรยีน หรอืชุมชนของ
พวกเขาเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้ 
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตอย่างพวกเขาจึงตอ้งอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก พวกเขามีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับ 
หลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาถึงความ
สําคญัของการดาํเนินชีวติตามมาตรฐาน
ของพระเจ้า

• ให้เยาวชนชายรบัปากวา่จะปฏิบัตติาม
แผนที่วางไว้ ในหมวด “ดาํเนินอย่างมีคา่

ควร” ของหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
ของพวกเขา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
สอนโดยทรงใช้เวลาตาม
ลําพังในการสวดอ้อนวอน
และการอดอาหาร ในช่วง
เวลาส่วนพระองค ์พระองค์
ทรงขอการนําทางจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ขณะที่ท่าน
เตรยีมสอนเยาวชนชาย จงใช้
เวลาในการสวดอ้อนวอนและ
แสวงหาการนําทางจากพระ
บิดาบนสวรรคเ์พื่อจะรูว้ธิี
ช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจพร
ที่มาจากการดาํเนินชีวติตาม
มาตรฐานของพระเจ้า
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก อูลิส์เสส ซวาเรส, “ ใช่ เราชนะได้
และจะชนะ!” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 70, 75

พระคมัภีรม์ีแบบอย่างนับไม่ถ้วนของผู้ที่ชนะสงคราม
ของพวกเขาแม้อยู่ ในสถานการณ์ที่ศัตรเูป็นตอ่ หน่ึงใน
แบบอย่างเหล่าน้ีคอืแม่ทัพโมโรไนในพระคมัภีรม์อรมอน 
ชายหนุ่มที่ โดดเดน่ท่านน้ีมีความกล้าหาญที่จะปกป้อง
ความจรงิในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้ง และสงครามซ่ึง
ทําให้ความอยู่รอดของชนชาตนีิไฟทัง้ชาตติกอยู่ ในสภาวะ
เส่ียงอันตราย แม้ท่านจะเป็นผู้ปราดเปรือ่งในการบรหิาร
ความรบัผิดชอบของท่าน แต่ โมโรไนยังคงอ่อนน้อม ส่ิง
น้ีและคณุลักษณะอื่นๆ ทําให้ท่านเป็นเครือ่งมือพิเศษ
ในพระหัตถ์ของพระเจ้า หนังสือของแอลมาอธิบายวา่ถ้า
มนุษย์ทุกคนเป็นเช่นโมโรไน “พลังน้ันของนรกจะส่ัน
สะเทือนตลอดกาล; แท้จรงิแล้ว, มารจะไม่มีวนัมีอํานาจ
เหนือใจลูกหลานมนุษย์” [แอลมา 48:17] คณุสมบัติ
ทัง้หมดของโมโรไนงอกงามจากศรทัธาอันยิ่งใหญ่ของท่าน
ในพระผู้เป็นเจ้าและในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์และความ
มุ่งมั่นที่จะทําตามสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าและศาสดา
พยากรณ์ของท่าน

โดยอุปมา วนัน้ีเราทุกคนจําเป็นตอ้งเปลี่ยนตนเอง
ให้เป็นรปูแบบเดยีวกันกับแม่ทัพโมโรไนยุคใหม่เพื่อ
ชนะสงครามตอ่ตา้นอิทธิพลช่ัวรา้ย ข้าพเจ้ารูจ้ักมัคนายก

หนุ่มน้อยผู้ซ่ือสัตย์ผู้เปลี่ยนตวัเองให้เป็นแม่ทัพโมโร
ไนยุคใหม่ และเท่าที่เขาพยายามทําตามคาํแนะนําของ
พ่อแม่และผู้นําศาสนจักร ศรทัธาและความมุ่งมั่นของ
เขาจึงไดร้บัการทดสอบทุกวนั แม้เมื่อยังเด็ก วนัหน่ึง
เขาบอกข้าพเจ้าวา่เขาตอ้งแปลกใจกับสถานการณ์ที่ยาก
ลําบากและอึดอัดใจยิ่ง—เพื่อนๆ ของเขาเปิดดส่ืูอลามก
ดว้ยโทรศัพท์มือถือ ในช่วงเวลาน้ัน เยาวชนชายคนน้ีตอ้ง
ตดัสินใจวา่อะไรสําคญัที่สุด—ความช่ืนชอบจากเพื่อน
หรอืความชอบธรรมของเขา ในสองสามวนิาทีตอ่มา เขา
รวบรวมความกล้าและบอกเพื่อนวา่ส่ิงที่ทําอยู่น้ันไม่ถูก
ตอ้ง นอกจากน้ีเขายังบอกเพื่อนอีกวา่พวกเขาควรหยุดส่ิง
ที่ทําอยู่ ไม่เช่นน้ันจะตอ้งตกเป็นทาสของมัน เพื่อนรว่ม
ชัน้ส่วนใหญ่หัวเราะเยาะคาํแนะนําของเขา พูดวา่น่ันเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวติและไม่เห็นมีอะไรผิด อย่างไรก็ตาม มี
คนหน่ึงในพวกน้ันที่รบัÃงคาํแนะนําของเยาวชนชายคน
น้ันและตดัสินใจหยุดส่ิงที่ทําอยู่

แบบอย่างของมัคนายกคนน้ีเป็นอิทธิพลดอีย่างน้อย
ที่สุดก็ตอ่เพื่อนรว่มชัน้คนหน่ึง ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เขา
กับเพื่อนตอ้งเผชิญหน้ากับการล้อเลียนและการข่มเหง
เพราะการตดัสินใจน้ัน แตอ่ีกดา้นหน่ึง พวกเขาไดท้ําตาม
คาํเตอืนของแอลมาที่ ให้กับผู้คนเมื่อท่านกล่าววา่ “ท่าน
จงออกมาจากคนช่ัวรา้ย, และท่านจงแยกออกมา, และจง
อย่าแตะตอ้งส่ิงที่ ไม่สะอาดของพวกเขา” [แอลมา 5:57]
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ส่ิงที่ฉันพูดมีผลตอ่ฉันและ 
คนรอบข้างอย่างไร
วธิีที่เราส่ือสารสะท้อนความเข้าใจของเราวา่เราเป็นใครในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า 
ภาษาของเราสามารถยกระดบัจิตใจและให้กําลังใจผู้อื่น หรอืไม่ก็ทําลายและทําให้พวก
เขาขุ่นเคอืง เมื่อเราใช้ภาษายกระดบัจิตใจเราย่อมอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้อยู่กับ
เรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละคาํพูดใดจะช่วยให้เยาวชนชายรูสึ้กถึงความสําคญัของคาํพูดทีพ่วก
เขาใช้สือ่สารกับผู้อืน่

สุภาษิต 15:1–4; 16:24; 1 ทิโมธี 4:12; 
ยากอบ 3:2–10; แอลมา 31:5; คพ. 108:7 
(คาํพูดของเราสามารถมีผลกระทบลึกซึง้
ตอ่ผู้อื่น)

มัทธิว 12:36; 15:11; เอเฟซัส 4:29–32; 
โมไซยาห์ 4:30 (เราควรระมัดระวงัคาํพูด
ที่เราใช้)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ลิน้ของเทพ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 20–23

ดบัเบิลยู. เครก ซวคิ, “คณุกําลังคดิอะไร
อยู่” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“ภาษา,” เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
(2011), 20–21

“การลบหลู่,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
62–63

วดีทิัศน์: “ชมรมตอ่ตา้นคาํสบถ”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ภาษาที่ท่านใช้สะท้อนความ
เข้าใจของท่านวา่ท่านเป็น
ใครอย่างไร ท่านเคยใช้คาํ
พูดสรา้งแรงบันดาลใจ สอน 
ปลอบโยน และส่ือสารอย่างไร 
มาตรฐานภาษาที่เหมาะสม
ของโลกเปลี่ยนไปอย่างไรใน
ช่วงชีวติท่าน

ภาษาที่เยาวชนชายใช้ยก
ระดบัจิตใจและให้กําลังใจ 
หรอืทํารา้ยและทําให้ผู้อื่นขุ่น
เคอืง เยาวชนชายจะกระตุน้
คนรอบข้างให้ ใช้ภาษาที่
อัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายหลายคนให้บอก
ส่ิงที่พวกเขาประทับใจเกี่ยวกับบทเรยีน
สัปดาห์ที่แล้ว

• เขียนวลีตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: คาํที่
เราอ่าน คาํทีเ่ราไดย้ิน คาํทีเ่ราเขียน คาํ
ทีเ่ราพูด ขอให้เยาวชนชายคนหน่ึงอ่าน 

เอเฟซัส 4:29–32 และอธิบายวา่ข้อน้ี
เกี่ยวข้องกับส่ีวลีบนกระดานอย่างไร เชือ้
เชิญเยาวชนชายให้ ไตรต่รองคาํถามเหล่า
น้ี: ท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับภาษาที่ท่าน
อ่าน ไดย้ิน และใช้ คาํพูดเชือ้เชิญหรอืขัด
ขวางการนําทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
อย่างไร 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจความสําคญัของการใช้ภาษาที่
ด ีเลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนบนกระดานวา่ “ถ้ามนุษย์สามารถ
ควบคมุลิน้ได ้เขาย่อมสามารถควบคมุ 
_________” เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
คน้ควา้ ยากอบ 3:2–10 และเตมิคาํในช่อง
วา่ง มอบหมายให้เยาวชนชายแตล่ะคน
อ่านการเปรยีบเทียบอย่างหน่ึงที่ยากอบ
ใช้ (บังเหียนม้า ข้อ 2–3; เรอื ข้อ 4; ไฟป่า 
ข้อ 5–6; พิษ ข้อ 7–8; บ่อน้ําพุบรสุิทธิ์ ข้อ 
10–11) เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้
เตรยีมสอนคนอื่นในโควรมัวา่การเปรยีบ
เทียบของพวกเขาสอนอะไรเกี่ยวกับการ
ควบคมุวาจาของพวกเขา เชือ้เชิญพวก
เขาให้แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาสามารถทําได้
เพื่อควบคมุวาจาของตน

• เชือ้เชิญเยาวชนชายสองสามวนัล่วง
หน้าให้นําคาํพูดอ้างอิงที่พวกเขาช่ืนชอบ
และสรา้งแรงบันดาลใจมาดว้ย ขอให้
เยาวชนชายแตล่ะคนแบ่ง¸นและอธิบาย
อิทธิพลของคาํพูดน้ันตอ่ชีวติเขา เชือ้
เชิญให้ โควรมัหาตวัอย่างในพระคมัภีรท์ี่
แสดงให้เห็นอิทธิพลบวกอันทรงพลังที่คาํ
พูดของเรามีตอ่ผู้อื่น (ตวัอย่างเช่น แม่ทัพ

โมโรไนและธงแห่งเสรภีาพ [ด ูแอลมา 
46:11–22] พระผู้ช่วยให้รอดและหญิง
ที่ล่วงประเวณี [ด ูยอห์น 8:1–11] หรอื
อบินาไดกับแอลมา [ด ูแอลมา 5:9–12]) 
ตวัอย่างเหล่าน้ีสอนอะไรเยาวชนชายเกี่ยว
กับพลังคาํพูดของพวกเขาที่มีตอ่ผู้อื่น

• มอบหมายข้อพระคมัภีรต์า่งกันจาก
พระคมัภีรช์ุดแรกในโครงรา่งน้ีให้เยาวชน
ชายแตล่ะคน เชือ้เชิญเขาให้วาดรปูหรอื
แผนภาพง่ายๆ แทนข่าวสารจากข้อน้ัน 
ให้เขาแสดงรปู และเชือ้เชิญสมาชิกโคว
รมัคนอื่นๆ ให้ทายวา่รปูน้ันสอนอะไรเกี่ยว
กับการส่ือสารกับผู้อื่น ขอให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นประสบการณ์เกี่ยวกับข่าวสารของ
ข้อพระคมัภีร์

• แจกคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดเ์รือ่ง “ลิน้ของเทพ” ให้เยาวชน
ชายคนละหัวข้อและเชือ้เชิญเขาให้ขีด
สีเน้นข่าวสารหลักจากหัวข้อน้ัน (อย่าให้
ช่ือเรือ่งแก่เยาวชนชาย) ให้เยาวชนชาย
แตล่ะคนเขียนส่ิงที่ขีดสีไวบ้นกระดาน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน ท่านอาจได้
รบัการนําให้เน้นหลักธรรม
ข้อใดข้อหน่ึง ท่านอาจไดร้บั
ความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีที่ดี
ที่สุดในการนําเสนอแนวคดิ
บางอย่าง ท่านอาจคน้พบ
ตวัอย่าง บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ 
และเรือ่งเล่าที่ ให้แรงบันดาล
ใจจากกิจกรรมที่เรยีบง่าย
ของชีวติ ท่านอาจรูสึ้กวา่ตอ้ง
เชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบท
เรยีน ท่านอาจนึกขึน้ไดถ้ึง
ประสบการณ์ส่วนตวัที่จะ
แบ่ง¸น” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 48)
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และอธิบายวา่เพราะเหตใุด ขอให้สมา
ชิกโควรมัเสนอช่ือเรือ่งที่เป็นไปไดต้าม
ข่าวสารหลักที่พวกเขาระบุ เชิญเยาวชน
ชายสองสามคนเล่าตอนที่พวกเขาพูดบาง
อย่างที่ยกระดบัจิตใจกันหรอืเมื่อมีคนยก
ระดบัจิตใจพวกเขา

• ฉายวดีทิัศน์ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่ง และขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูจ้ากวดีทิัศน์  เชือ้เชิญให้
พวกเขาไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาจะทําได้
เพื่อเป็นอิทธิพลตอ่ผู้อื่นในการส่ือสาร
ในแบบที่จะอัญเชิญพระวญิญาณของ
พระเจ้า ตวัอย่างเช่น พวกเขาจะช่วย
เพื่อนที่มีนิสัยการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะ
สมอย่างไร หรอืพวกเขาใช้การส่ือสาร
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดบัจิตใจ
และกระตุน้ผู้อื่นอย่างไร เชือ้เชิญให้

พวกเขามองหาคาํตอบขณะที่พวกเขา
อ่าน “ภาษา” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นความคดิ
ของพวกเขา

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่าน 1 นีไฟ 
5:1–7 และแบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูจ้ากแบบ
อย่างของซาไรยาห์กับลี ไฮวา่คาํพูดของ
เรามีผลตอ่ตวัเราและผู้อื่นอย่างไร ขอ
ให้พวกเขาอ่านความเห็นของเอ็ลเดอร์
ดบัเบิลยู. เครก ซวคิเกี่ยวกับเรือ่งน้ีในคาํ
พูดของท่านเรือ่ง “คณุกําลังคดิอะไรอยู่” 
เยาวชนชายไดข้้อคดิเพิ่มเตมิอะไรบ้าง
จากคาํพูดน้ี กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง¸น
วธิีที่พวกเขาจะทําตามแบบอย่างของลี ไฮ
ในการปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับสมาชิก
ครอบครวัและคนอื่นๆ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของการใช้
ภาษาทีส่ะอาดและยกระดบัจิตใจหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาวา่การ
ใช้ภาษาที่เหมาะสมสามารถยกระดบัจิตใจ 
ให้กําลังใจผู้อื่นและเชือ้เชิญความเป็น
เพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร

• ให้เยาวชนชายรบัปากวา่จะใช้ภาษาที่
สะท้อนการเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ของผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตอย่างพวกเขา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและทรงเป็นครพูี่เลีย้ง 
พระองคท์รงสอนผู้ตดิตาม
พระองค์ ให้สวดอ้อนวอนโดย
ทรงสวดอ้อนวอนกับพวก
เขา พระองคท์รงสอนพวก
เขาให้รกัและรบัใช้ โดยวธิี
ที่พระองคท์รงรกัและทรง
รบัใช้พวกเขา พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอนพระ
กิตตคิณุโดยวธิีที่พระองค์
ทรงสอน ขณะที่ท่านเตรยีม
สอน ให้คดิวา่พระเจ้าทรง
ส่ือสารอย่างไรและเราจะ
ส่ือสารในแบบที่หนุนใจและ
ให้กําลังใจผู้อื่นและเชือ้เชิญ
ความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างไร
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“ภาษา,” เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  (2011), 20–21

วธิีที่ท่านส่ือสารควรสะท้อนวา่ท่านคอืบุตรหรอืธิดาของ 

พระผูเ้ป็นเจ้า ภาษาทีส่ะอาดและฉลาดเป็นหลกัฐานยนืยนั 
ความคดิที่ดงีามและหลักแหลม  ภาษาที่ดซ่ึีงจรรโลงใจ ให้
กําลังใจ และชมเชยผู้อื่นอัญเชิญพระวิญญาณให้สถิตกับ
ท่าน  คําพูดของเรา เช่นเดียวกับการกระทําของเรา ควร
เป่ียมดว้ยศรทัธา ความหวงั และจิตกุศล

จงเลือกเพือ่นผู้ ใช้ภาษาทีด่ ี ช่วยใหผู้อ้ืน่ปรบัปรงุภาษาของ 

พวกเขาโดยแบบอย่างของท่าน  จงเต็มใจเดินหนีอย่าง
สุภาพหรือเปลี่ยนเรื่องเมื่อคนรอบข้างท่านใช้ภาษาที่ ไม่
เหมาะสม

พดูถงึผูอ้ืน่ในแงด่แีละมเีมตตา  เลอืกไมด่หูมิน่หรอืเหยยีด 
หยามผู้อื่น แม้จะล้อเล่นก็ตาม  หลีกเลี่ยงการนินทาทุกรปู
แบบและหลีกเลี่ยงการพูดขณะโกรธ  เมื่อท่านถูกล่อลวง
ให้กล่าวถ้อยคาํรนุแรงหรอืทํารา้ยจิตใจ จงอย่าพูด

ออกพระนามพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ด้วยความ
คารวะและความเคารพเสมอ  การออกพระนามพระผู้เป็น 
เจา้ผดิๆ ถอืเป็นบาป  เมือ่ทา่นสวดออ้นวอน จงเอย่ถงึพระ- 
บิดาในสวรรค์และพระเยซูคริสต์ด้วยภาษาที่เป่ียมด้วย
ความคารวะและความเคารพ พระผูช่้วยใหร้อดทรงใช้ภาษา 
ที่เป่ียมดว้ยความเคารพในคาํสวดอ้อนวอนของพระเจ้า (ด ู
มัทธิว 6:9–12)

อย่าใช้ภาษาที่หมิ่นส่ิงศักดิสิ์ทธิ์  ตํา่ช้า หรอืหยาบคาย  อย่า
เล่าเรือ่งตลกหรอืเรือ่งราวเกี่ยวกับการประพฤตผิิดศีลธรรม 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการล่วงเกินพระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น

พึงจําไวว้า่มาตรฐานเหล่าน้ีสําหรบัการใช้ภาษาของท่าน 
ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับการส่ือสารทุกรปูแบบ รวมทัง้การส่งข้อ 
ความทางโทรศัพท์มือถือหรอืการส่ือสารทางอินเทอรเ์น็ต

ถ้าท่านมีนิสัยชอบใช้ภาษาที่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
เหล่าน้ี—เช่น การสบถ ล้อเลียน นินทา หรือพูดกับผู้อื่น
ขณะโกรธ—ท่านสามารถเปลี่ยนได้ จงสวดอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลือ ขอให้ครอบครัวและเพื่อนๆ สนับสนุน
ท่านที่ปรารถนาจะใช้ภาษาที่ดี
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะตอ่ตา้นส่ือลามกไดอ้ย่างไร
“ส่ือลามกพรอ้มดว้ยความสกปรกโสมมของมันโหมกระหน่ําทั่วโลกเหมือนกระแสน้ํา
ท่วมท้นน่าสยดสยอง มันเป็นพิษ อย่าดหูรอือ่านมัน หากท่านทํามันจะทําลายท่าน มัน
จะเอาความเคารพตนเองไปจากท่าน มันจะแย่งชิงการรบัรูถ้ึงความสวยงามของชีวติไป
จากท่าน มันจะดงึท่านลงและลากท่านเข้าไปในปลักโคลนของความคดิช่ัวรา้ยและท่าน
อาจจะกระทําช่ัว จงอยู่ห่างจากมัน หลีกเลี่ยงมันเหมือนท่านหลีกเลี่ยงโรครา้ยเพราะมัน
เป็นอันตรายถึงตาย” (กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, เปรยีบเทียบกับ “ความคดิบางประการเกี่ยว
กับพระวหิาร การรกัษาผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสใหค้งอยู ่และการรบัใช้งานเผยแผ,่” เลยีโฮนา, 
 ม.ค. 1998, 64) เมื่อเรา “สวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า” (ดเูอเฟซัส 6:11–17) และ
พึ่งพลังของพระเจ้า เราย่อมสามารถป้องกันตวัเราจากการโจมตขีองปฏิ¸กษ์ ในเรือ่ง
คณุธรรมและรกัษาความนึกคดิและการกระทําของเราให้บรสุิทธิ์ ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะกระตุน้
เยาวชนชายให้ตอ่ตา้นสือ่ลามกไดอ้ย่างไร

ปฐมกาล 39:7- 21; โรม 12:21; 2 ทิโมธี 
2:22; แอลมา 39:9; โมโรไน 10:30; คพ. 
27:15–18; 121:45–46 (เราตอ้งหันหนี
จากการล่อลวงเรือ่งกามตณัหาทันทีและ
เตมิความนึกคดิที่สะอาดเข้าไปในความ
คดิเราแทน)

อิสยาห์ 1:18; ฮีลามัน 12:23; คพ. 58:42–
43 (เราจะไดร้บัการให้อภัยถ้าเรากลับใจ)

มัทธิว 5:27–28; โรม 6:12; แอลมา 39:9; 
คพ. 42:23 (กามตณัหาเป็นบาปที่มีผล
รา้ยแรง)

1 นีไฟ 17:3; โมไซยาห์ 24:14; แอลมา 
26:12 (พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพลังให้
เราขณะที่เราพยายามรกัษาพระบัญญัต)ิ

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ ไม่มีที่แก่ศัตรู
ของจิตวญิญาณข้าพเจ้า,”เลียโฮนา, พ.ค. 

2010, 54–57; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “จงระวงัย่าง
ก้าวของท่าน” ดว้ย

เควนทิน แอล. คกุ, “ท่านรูสึ้กเช่นน้ัน
ขณะน้ีไดห้รอืไม่?” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 
6–9

ลินดา เอส. รฟีส์, “การปกป้องให้พ้นส่ือ
ลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระครสิต,์”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014

ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิของท่าน 
(2006)

”ส่ือลามก,“ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
233–234

“ความบันเทิงและส่ือ,” เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน (2011), 11–13

วดีทิัศน์: “พึงตระหนัก”

ท่านเตมิส่ิงดงีามและยก
ระดบัจิตใจอะไรบ้างให้กับ
ชีวติท่านเพื่อช่วยตอ่ตา้นส่ือ
ลามก การตอ่ตา้นส่ือลามก
เป็นพรแก่ท่านอย่างไรใน
ฐานะผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต 
สามี และบิดา

เยาวชนชายของท่านเผชิญ
กับส่ือลามกในดา้นใดบ้าง น่ัน
จะส่งผลตอ่พลังอํานาจฐานะ
ปุโรหิตของพวกเขาไดอ้ย่างไร 
ท่านจะเสนอแนะอิทธิพลที่
ดงีามและยกระดบัจิตใจอะไร
บ้างเพื่อช่วยพวกเขาตอ่ตา้น
ส่ือลามก
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนวลีหน่ึงจากบทเรยีนของสัปดาห์ที่
แล้วไวบ้นกระดาน และขอให้เยาวชนชาย
คนหน่ึงอธิบายวา่วลีน้ันมีความหมายตอ่
เขาอย่างไร

• ให้ดผู้าขาว (เช่น ผ้าเช็ดหน้าหรอื
ถุงมือ) และภาชนะใบเล็กใส่โคลน 

สนทนากับเยาวชนชายวา่จะเกิดอะไรขึน้
ถ้าพวกเขาจุ่มผ้าขาวลงในโคลน อย่างไหน
จะไดร้บัผลกระทบ โคลนหรอืผ้าขาว ส่ือ
ลามกมีผลกระทบอะไรตอ่ความคดิและ
วญิญาณของเรา สนทนาคาํกล่าวของ
ประธานฮิงคล์ีย์ตอนตน้บทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเรยีนรูว้ธิีตอ่ตา้นสือ่ลามก เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจ
ของพระวญิญาณ:

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พึงตระหนัก” และ
ให้เยาวชนชายบอกท่านให้หยุดวดีทิัศน์
ทุกครัง้ที่ดาวดิน่าจะทําการเลือกที่แตก
ตา่ง เกิดอะไรขึน้กับกษัตรยิ์ดาวดิหลังจาก
ประสบการณ์น้ี (ด ู2 ซามูเอล 11–12) น่ัน
ส่งผลตอ่ครอบครวัเขาอย่างไร เหตใุดการ
ดส่ืูอลามกจึงเป็นอันตราย ให้เยาวชนชาย
อ่าน ปฐมกาล 39:7–21 และดวูา่โยเซฟ
ตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์คล้าย
กัน เปรยีบเทียบผลจากการกระทําของ
กษัตรยิ์ดาวดิกับของโยเซฟพอสังเขป 

เหตใุดการดส่ืูอลามกจึงเป็นบาปตอ่พระผู้
เป็นเจ้า เยาวชนเคยใช้หรอืเคยไดย้ินคน
อื่นๆ ใช้วธิีป้องกันอะไรเพื่อช่วยหลีกเลี่ยง
ส่ือลามก พวกเขาจะใช้กิจกรรมหรอืความ
คดิที่ดงีามอะไรบ้างแทนความนึกคดิที่ ไม่
เหมาะสม

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาคดิวา่เหตใุด
ส่ือลามกจึงเป็นภัยตอ่จิตวญิญาณ ให้ โค
วรมัอ่านหัวข้อเกี่ยวกับ ส่ือลามก ใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา ใช้เวลาท้ายแตล่ะย่อหน้า

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ส่ิงสําคญัที่ท่านตอ้งใส่ ใจคอื
การช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ ไม่ ใช่ทําให้การนํา
เสนอน่าประทับใจ ส่ิงน้ีรวม
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน
สอนกันและกัน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)
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สนทนาความสําคญัของส่ิงที่อ่าน (ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจจะสนทนากับเยาวชนชายถึง
สถานที่หรอืสถานการณ์ตา่งๆ ที่พวกเขา
อาจพบเจอส่ือลามก พวกเขาจะทําอะไร
เพื่อป้องกันส่ือลามก เชือ้เชิญพวกเขาให้
วางแผนวา่จะทําอะไรเมื่อพบเห็นส่ือลามก
โดยบังเอิญ) หลังจากอ่านย่อหน้าที่สาม 
ให้สนทนาถึงอํานาจของการชดใช้และวธิี
ที่อธิการหรอืประธานสาขามีส่วนในขัน้
ตอนการกลับใจ เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
เข้าพบอธิการถ้าพวกขาพัวพันกับการดู
ส่ือลามก

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจินตนาการวา่
พวกเขากําลังสนทนากับลูกชายในอนาคต
ที่มีอายุ 12 ปีของพวกเขาเกี่ยวกับวา่เหตุ
ใดส่ือลามกจึงเป็นการทําลายล้างและจะ
หลีกเลี่ยงส่ิงน้ันไดอ้ย่างไร มอบหมายให้
ครึง่หน่ึงของโควรมัคน้ควา้คาํพูดของ
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“ ไม่มี
ที่แก่ศัตรขูองจิตวญิญาณข้าพเจ้า” และ
อีกครึง่หน่ึงของโควรมัคน้ควา้คาํพูดของ
ซิสเตอรล์ินดา เอส. รฟีส์ “การปกป้องให้
พ้นส่ือลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระครสิต,์” 
มองหาข้อมูลหรอืข้อความที่จะช่วยเขา
ดว้ยการสนทนาน้ี (พวกเขาอาจดวูดีทิัศน์
ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง) เชือ้เชิญให้พวก
เขาแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาพบ การเลือกของ
พวกเขาที่เกี่ยวกับส่ือลามกในเวลาน้ีส่ง
ผลกระทบตอ่ความสุขในอนาคตของพวก
เขาอย่างไรเมื่อพวกเขาเป็นสามีและบิดา

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้จินตนาการวา่
พวกเขามีโอกาสบอกสมาชิกท่านหน่ึง
ในโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับการ
ท้าทายที่เยาวชนทุกวนัน้ีพบเจอเกี่ยวกับ
ส่ือลามก พวกเขาจะบอกอะไร แจกสําเนา
หกย่อหน้าจากคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ควน-
ทิน แอล. คกุเรือ่ง “ท่านรูสึ้กเช่นน้ันขณะ
น้ีไดห้รอืไม่?” ให้เยาวชนชายแตล่ะคน 
เริม่ตัง้แตว่ลี “การผิดศีลธรรมทางเพศ
และความคดิไม่บรสุิทธิ์” ขอให้ครึง่โควรมั
มองหาและแบ่ง¸นส่ิงที่เอ็ลเดอรค์กุเรยีน
รูจ้ากเยาวชนชายวยั 15 ปี และขอให้อีก
ครึง่โควรมัมองหาและแบ่ง¸นคาํแนะนํา
ของเอ็ลเดอรค์กุ เยาวชนชายจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อช่วยทําให้บ้านของพวกเขาเป็น 
“ที่พักพิง” จากส่ือลามก

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายสมมตวิา่พวก
เขามีเพื่อนคนหน่ึงที่กําลังตอ่สู้กับส่ือ
ลามก พวกเขาจะพูดอะไรเพื่อช่วยเพื่อน 
ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนอ่าน “ความ
บันเทิงและส่ือ” ใน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน หรอืส่วนตา่งๆ ของหัวข้อช่ือ
วา่ “ ไดร้บัพลังให้ละทิง้บาป” จากจุลสาร 
“ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิของท่าน 
เยาวชนชายจะแบ่ง¸นอะไรจากหัวข้อน้ี
กับเพื่อนของพวกเขา มีพระคมัภีรข์้อใด
อีกบ้างสามารถช่วยคนที่กําลังตอ่สู้กับส่ือ
ลามก (ดตูวัอย่างข้อพระคมัภีรท์ี่เสนอไว้
ในโครงรา่งน้ี)

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีตอ่ตา้นสือ่ลามก
หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้ตดิตามพระองค์ ให้กระทํา
ดว้ยศรทัธาและดาํเนินชีวติ
ตามความจรงิที่พระองคท์รง
สอน ในการสอนทัง้หมด
พระองคท์รงมุ่งช่วยเหลือผู้
ตดิตามพระองค์ ให้ดาํเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุสุดใจ
ของพวกเขา ท่านจะช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจพันธสัญญา
และดาํเนินชีวติตามน้ันสุดใจ
ของพวกเขาไดอ้ย่างไร

หมายเหตถุึงผู้ ให้คาํปรกึษา: 
เยาวชนชายจํานวนมากไดร้บั
ผลกระทบจากส่ือลามกโดย
ส่วนตวัหรอืไม่ก็ผ่านสมาชิก
ครอบครวัหรอืเพื่อน อย่า
สนทนาประสบการณ์หรอืการ
สารภาพเกี่ยวกับส่ือลามกใน
การประชุมโควรมั ท่านอาจ
จะแจ้งบิดามารดาวา่ท่านจะ
สอนบทน้ีและเชือ้เชิญพวก
เขาให้สนทนาเรือ่งน้ีตอ่ที่บ้าน 
ถ้าเยาวชนชายตอ้งการความ
ช่วยเหลือ เชือ้เชิญเขาให้พูด
คยุกับบิดามารดาหรอือธิการ
หรอืประธานสาขา

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นวา่เขากําลังทําอะไรเพื่อหลีก
เลี่ยงการดส่ิูงที่ ไม่เหมาะสม

• กระตุน้สมาชิกโควรมัคนอื่นให้
วางแผนส่วนตวัเพื่อหลีกเลี่ยงและหลีก
หนีจากส่ือลามก

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้พบอธิการ
หรอืประธานสาขาถ้าพวกเขากําลังตอ่สู้กับ
ส่ือลามก
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ข้อความทีค่ดัมาจากเควนทิน แอล. คกุ, “ท่านรูสึ้กเช่นน้ัน 
ขณะน้ีไดห้รอืไม?่” Ensign หรอื เลยีโฮนา, พ.ย. 2012, 6–9

การผิดศีลธรรมทางเพศและความคิดไม่สะอาดทําลาย
มาตรฐานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกําหนด [ด ูแอลมา 39] 
เราไดร้บัการเตอืนตัง้แตก่าลเริม่ตน้ของสมัยการประทาน
น้ีว่าการผิดศีลธรรมทางเพศอาจเป็น�ญหาหนักสุด [ด ู
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “Cleansing the Inner Vessel,” 
Ensign, May 1986, 4.]  การประพฤตเิช่นน้ันโดยไม่กลับ
ใจจะทําให้เกิดความแห้งแล้งทางวญิญาณและสูญเสียการ 
ยึดถือคาํมั่นสัญญา  ภาพยนตร ์ทีว ีและอินเทอรเ์น็ตมักจะ 
ถา่ยทอดภาพและขา่วสารให้ โทษ  เมือ่ไมน่านมาน้ี ประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์กับข้าพเจ้าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหน่ึง
ในป่าแอมะซอนและเห็นจานดาวเทียมตดิตัง้อยู่แม้กระทั่ง
บนกระท่อมเล็กๆ ธรรมดา  เรายินดกีับการที่ข้อมูลข่าวสาร
ยอดเยี่ยมมาถึงพืน้ที่ห่างไกลเช่นน้ี แตก่ก็ตระหนักดว้ยวา่
ย่อมไม่มีสถานที่แห่งใดในโลกรอดพ้นผลกระทบจากภาพ
ลามกกระตุน้อารมณ์ซ่ึงผิดศีลธรรม  น่ีเป็นเหตผุลหน่ึงที่
ส่ือลามกกลายเป็นภัยพิบัติ ในยุคของเรา

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าไดส้นทนาอย่างลึกซึง้กับผู้ดาํรง
ฐานะปุ โรหิตแห่งอาโรนวัย 15 ปีคนหน่ึง  เขาช่วยให้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าในยุคอินเทอร์เน็ตเช่นน้ีเป็นเรื่องง่าย
เพียงใดที่เยาวชนจะพบเห็นภาพลามกสกปรกได้ โดยแทบ
ไม่ตัง้ใจ  เขาชีว้่าหลักธรรมส่วนใหญ่ที่ศาสนจักรสอน มี
อย่างน้อยส่ิงหน่ึงที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรบั แตข่ัดตอ่หลัก
ธรรมเหล่าน้ี ซ่ึงสามารถมีผลกระทบรา้ยแรงต่อสุขภาพ
และความผาสุก  เขาพูดถึงการสูบบุหรี ่การใช้ยาเสพติด 
และการที่เยาวชนบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์  ทัง้น้ีเขา
ให้ข้อสังเกตว่าสังคมทั่วไปไม่ ได้ส่งเสียงคัดค้านหรือแม ้
แตเ่สียงเตอืนอย่างมีนัยสําคญัแตอ่ย่างใดเกี่ยวกับส่ือลามก
หรอืการผิดศีลธรรม

พีน้่องทีร่กัทัง้หลาย เยาวชนชายผูน้ี้วเิคราะห์ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

แตค่าํตอบคอือะไรเล่า  หลายปีแล้วที่ศาสดาพยากรณ์และ 
อคัรสาวกสอนถึงความสําคญัของการดาํเนินชีวติตามมาตร- 
ฐานศาสนาที่บ้าน

บิดามารดาทัง้หลาย การเข้ารว่มการประชุมและโปรแกรม
ของศาสนจักรอย่างแข็งขันเช่นที่เคยปฏิบัตมิาเป็นประจํา
น้ัน แม้จะสําคญัอย่างยิ่ง แตก็่ ไม่อาจเตมิเต็มหน้าที่รบัผิด
ชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการสอนบุตรธิดาให้ดําเนิน
ชีวติชอบธรรมและดาํเนินชีวติอย่างซ่ือตรงตอ่พระพักตร์
พระเจ้า  ด้วยข้อประกาศของประธานมอนสันเมื่อเช้าน้ี 
สําคญัยิ่งที่ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งบรรลุผลในบ้านซ่ึงควรเป็นแหล่ง
พักพิงที่เต็มไปดว้ยความการณุย์ การให้อภัย  ความจรงิ 
และความชอบธรรม  บิดามารดาตอ้งกล้ากรองข้อมูลหรอื
เฝ้าสังเกตการณ์ใช้อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์  ภาพยนตร ์
และดนตร ี บิดามารดาตอ้งกล้าพูดวา่ไม่ ตอ้งกล้าปกป้อง
ความจรงิและแสดงประจักษ์พยานอันทรงพลัง  บุตรธิดา
ของท่านต้องรู้ว่าท่านมีศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอด ท่าน
รกัพระบิดาบนสวรรค ์และสนับสนุนผู้นําของศาสนจักร  
วุฒิภาวะทางวิญญาณต้องเจริญงอกงามในบ้านของเรา  
ข้าพเจ้าหวงัวา่จะไม่มี ใครออกจากการประชุมใหญ่ครัง้น้ี
โดยไม่เข้าใจวา่ประเด็น�ญหาทางศีลธรรมของยุคน้ีต้อง
นํามาถกกันในครอบครวั  อธิการกับฐานะปุโรหิตและผู้นํา
องคก์ารช่วยตอ้งสนับสนุนครอบครวัและให้แน่ใจวา่มีการ
สอนหลักธรรมทางวญิญาณ  ผู้สอนประจําบ้านและผู้เยี่ยม
สอนสามารถช่วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกๆ ของบิดา
มารดาตวัคนเดยีว

เยาวชนชายที่ข้าพเจ้าพูดถึงถามอย่างจริงจังว่าอัครสาวก
ทราบหรอืไม่วา่ตอ้งเริม่สอนและป้องกันส่ือลามกตลอดจน 
ความคดิไม่บรสุิทธิต์ัง้แตเ่มือ่ใด  เขาเน้นวา่ในบางพืน้ทีก่อ่น 

เยาวชนจบจากปฐมวยัก็ยังไม่ถือวา่เรว็เกินไป

เยาวชนที่ตอ้งพบเห็นภาพผิดศีลธรรมตัง้แตว่ยัเยาวห์วัน่
เกรงว่าตนจะไม่คู่ควรเสียแล้วกับการรับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาและรบัพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์  ผลก็คอื ศรทัธาของ
พวกเขาจะอ่อนแอลงอย่างหนัก  ข้าพเจ้าตอ้งการรบัรอง
กบัเยาวชนทัง้หลาย ดงัทีแ่อลมาสอนวา่ โดยผา่นการกลบัใจ 
ทา่นจะคูค่วรกบัพรทัง้ปวงจากสวรรค ์[ด ูแอลมา 13:27–30; 
41:11–15]  น่ันแหละคือการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
โปรดพูดคุยกับบิดามารดาหรือผู้ ให้คําปรึกษาที่ท่านไว้ ใจ
และหารอืกับอธิการของท่าน
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดเราจึงอดอาหาร
การอดอาหารคอืการสมัครใจไม่รบัประทานอาหารและดืม่ช่วงระยะเวลาหน่ึง การอด
อาหารรว่มกับการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจสามารถช่วยท่านเตรยีมตนเองและคนอื่นให้
พรอ้มรบัพรของพระผู้เป็นเจ้า การอดอาหารรวมถึงการมอบเงินบรจิาคอดอาหารอย่าง
เอือ้เฟ้ือเพื่อช่วยผู้ขัดสน ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอาจไดร้บัการขอให้ช่วยอธิการ
รวบรวมเงินบรจิาคอดอาหาร

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจเรือ่งการอดอาหารและพร
ทีม่าจากการอดอาหาร

เอสเธอร ์4:10–17; มัทธิว 4:1–11; คพ. 
59:12–14 (การอดอาหารเป็นแหล่งพลัง
ทางวญิญาณ)

อิสยาห์ 58:3–12; มัทธิว 6:16–18 
(พระเจ้าทรงอธิบายการอดอาหารที่ถูก
ตอ้ง ซ่ึงรวมถึงการบรจิาคเงินอดอาหาร
ดว้ย)

มัทธิว 17:14–21 (พระเยซูรบัส่ังกับเหล่า
สานุศิษย์วา่การอดอาหารและการสวด
อ้อนวอนทําให้มีพลังในการรกัษามากขึน้)

โมไซยาห์ 27:18–24; แอลมา 6:6 (การอด
อาหารจะช่วยเป็นพรแก่ผู้อื่น)

แอลมา 5:45–46; 17:1–3, 9; ฮีลามัน 3:35 
(การอดอาหารช่วยเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้ประจักษ์พยาน)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “‘เราเลือกการอดอาหาร
อย่างน้ีไม่ ใช่หรอื?’”   เลียโฮนา, พ.ค. 
2015, 22–25

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “ท่านหาอะไร,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 104–107

ดนี เอ็ม. เดวสี, “กฎแห่งการอดอาหาร: 
ความรบัผิดชอบส่วนตวัในการดแูลคน
ยากจนและคนขัดสน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 53–55

“การอดอาหารและเงินบรจิาคอดอาหาร,” 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 90–93

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

มีเหตผุลอะไรบ้างที่ท่านอด
อาหาร และอะไรคอืผลของ
การอดอาหารของท่าน ท่าน
ทําอะไรเพื่อทําให้การอด
อาหารมีความหมาย

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชนชาย
ตอ้งเข้าใจหลักธรรมของการ
อดอาหาร อุปสรรคใหญ่หลวง
ที่สุดที่ขัดขวางไม่ ให้เยาวชน
ชายไดช่ื้นชมพรอันบรบิูรณ์
ของการอดอาหารคอือะไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นข้อพระ
คมัภีรท์ี่พวกเขาจําไดจ้ากการประชุมโคว
รมัของสัปดาห์ที่แล้ว

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจินตนาการ
วา่เพื่อนตา่งศาสนาตอ้งการรูว้า่การอด

อาหารหมายความวา่อะไรและเหตใุดพวก
เขาจึงอดอาหาร พวกเขาจะอธิบายหลัก
ธรรมของการอดอาหารให้เพื่อนÃงอย่างไร 
สนทนาความแตกตา่งระหวา่งการอด
อาหารกับการปล่อยให้หิว

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจวา่การอดอาหารหมายความวา่
อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านหรอืรบัชม
คาํพูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์“‘เรา
เลือกการอดอาหารอย่างน้ีไม่ ใช่หรอื?’ ใน
กลุ่ม อาจแบ่งคาํปราศรยัออกเป็นส่วน
ย่อย ขณะพวกเขาอ่านหรอืรบัชมแตล่ะ
ส่วน ขอให้พวกเขามองหาคาํตอบของ
คาํถามเช่น “การอดอาหารหมายถึงอะไร” 
“จุดประสงคข์องการอดอาหารคอือะไร” 
และ “พรของการอดอาหารคอือะไรบ้าง” 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นวา่การอด
อาหารเป็นพรกับชีวติของพวกเขาอย่างไร
และส่ิงใดที่พวกเขาจะทําเพื่อปรบัปรงุการ
อดอาหารของพวกเขา

• ให้ โควรมัเขียนการท้าทายทั่วไปที่
เยาวชนชายพบเจอ เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่พูดถึงพรของการ
อดอาหาร เช่น ข้อที่ระบุไว้ ในโครงรา่ง
น้ี ขอให้พวกเขาเขียนพรตา่งๆ จากการ
อดอาหารอย่างถูกตอ้งไวบ้นกระดาน พร
เหล่าน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายเอาชนะการ
ท้าทายของชีวติไดอ้ย่างไร ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ช่วยพวกเขาในบทบาทการเป็นผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร แสดงประจักษ์

พยานถึงพรของการอดอาหาร และเชือ้
เชิญให้เยาวชนชายทําเช่นเดยีวกัน

• ขอให้เยาวชนชายทําแผนภูมิสาม
คอลัมน์บนแผ่นกระดาษและเขียนกํากับ
คอลัมน์วา่ “เราควรทําอะไร” “เราควรหลีก
เลี่ยงไม่ทําอะไร” และ “พระผู้เป็นเจ้าทรง
สัญญาพรอะไรบ้าง” เชือ้เชิญให้พวกเขา
เขียนคาํตอบที่พบเกี่ยวกับการอดอาหาร
ใน อิสยาห์ 58:3- 12 (ถ้าจําเป็น ให้อธิบาย
วา่การบรจิาคอดอาหารเป็นวธิีหน่ึงที่เรา 
“แบ่งอาหาร [ของเรา] กับคนหิว” และ
เยาวชนชายจ่ายเงินบรจิาคอดอาหารได)้ 
กระตุน้ให้พวกเขาบอกคาํตอบและพรที่
พวกเขาไดร้บัเพราะการอดอาหารในวธิี
ของพระเจ้า

• ถ้าเยาวชนชายในวอรด์ของท่านช่วย
เหลืออธิการในการรวบรวมเงินบรจิาคอด
อาหาร (ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า, 23) 
ท่านอาจให้ประธานโควรมันําการสนทนา
วา่พวกเขาจะทําหน้าที่น้ี ให้เกิดสัมฤทธิ
ผลในวธิีที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้
อย่างไร ตวัอย่างเช่น ประธานโควรมัอาจ
สนทนาวา่เงินบรจิาคอดอาหารมีไวสํ้าหรบั

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อาจมีหลายครัง้ที่ท่านไม่
ทราบคาํตอบของคาํถาม 
ถ้าส่ิงน้ีเกิดขึน้ให้ตอบ
ง่ายๆ วา่ท่านไม่ทราบ ท่าน
อาจตอ้งการพูดวา่ท่านจะ
พยายามหาคาํตอบ หรอืท่าน
อาจตอ้งการเชือ้เชิญให้ผู้เรยีน
หาคาํตอบ โดยให้เวลาในบท
เรยีนคราวตอ่ไปเพื่อรายงาน
ส่ิงที่เขาเรยีนรูม้า” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
สอนโดยทรงใช้เวลาตาม
ลําพังในการสวดอ้อนวอน
และการอดอาหาร ท่านจะทํา
อะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีมตนเอง
ให้พรอ้มสอนเยาวชนชาย
เกี่ยวกับการอดอาหาร

หมายเหตถุึงคร:ู เยาวชนชาย
บางคนอาจมี¸ญหาสุขภาพ
ที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถ
อดอาหารได ้แนะนําวา่มีอีก
หลายวธิี ให้รบัพรของการอด
อาหาร (ตวัอย่างเช่น พวกเขา
ยังคงสามารถบรจิาคเงินอด
อาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือได)้

อะไร เจตคตขิองสมาชิกโควรมัควรเป็น
อย่างไรขณะปฏิบัตหิน้าที่น้ี และมีพร
อะไรบ้างสําหรบัการรบัใช้ผู้อื่น ส่วนหน่ึง
ของการสนทนาน้ีคอืท่านอาจจะทบทวน
คาํแนะนําที่อธิการดนี เอ็ม. เดวสีให้แก่ผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในคาํพูดของ
ท่านเรือ่ง “กฎแห่งการอดอาอาหาร: ความ
รบัผิดชอบส่วนตวัในการดแูลคนยากจน

และคนขัดสน” (ดเูลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
55) เชิญสมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการ
มาอธิบายให้ โควรมัÃงวา่เงินบรจิาคอด
อาหารใช้ช่วยคนยากจนและคนขัดสน
อย่างไร ท่านอาจจะจัดให้สมาชิกโควรมั
สอนชัน้เรยีนปฐมวยัเกี่ยวกับหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของพวกเขาในการรวบรวมเงิน
บรจิาคอดอาหาร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การอดอาหาร
หมายความวา่อะไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประสบการณ์ที่เคยมีเมื่อเขา
อดอาหาร

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้ประยุกต์ ใช้
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ีเมื่ออดอาหารครัง้
ตอ่ไป

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้จ่ายเงินบรจิาค
อดอาหาร
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดเราจึงไดร้บับัญชาให้รกัษา 
วนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์
พระเจ้าประทานวนัสะบาโตเพื่อประโยชน์ของเราและทรงบัญชาเราให้รกัษาวนัน้ีให้
ศักดิสิ์ทธิ์ การถือปฏิบัตวินัสะบาโตจะนําเราให้ ใกล้ชิดพระเจ้าและครอบครวัเรามากขึน้ 
ทําให้เรามีทัศนะกวา้งไกลถึงนิรนัดรและมีความเข้มแข็งทางวญิญาณ วนัสะบาโตทําให้
เราไดพ้ักจากแรงงานทางกายและนมัสการพระเจ้าเช่นกัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนโดยเลือกข้อที่
ประยุกต์ ใช้กับเยาวชนชายไดด้ทีีสุ่ดเพือ่สอนพวกเขาเกีย่วกับวนัสะบาโต

ปฐมกาล 2:2 (ตน้กําเนิดของวนัสะบาโต)

อพยพ 20:8–11 (รกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์)

มาระโก 2:27 (ทรงตัง้วนัสะบาโตไว้ ให้
มนุษย์)

คพ. 59:9–13 (การถือปฏิบัตวินัสะบาโต
ช่วยให้เราหมดจดจากโลก)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “สะบาโตคอืวนัปีติ
ยินด,ี”  เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 129–32

โธมัส เอส. มอนสัน, “สามอาร ์(R) ในการ
เลือก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 80–88

เควนิ เอส. แฮมิลตนั, “จงยึดไวแ้น่น
ตลอดเวลา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

“สะบาโต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
228–229

“การถือปฏิบัตวินัสะบาโต,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), 30–31

วดีทิัศน์: “ He Learned Compassion in 
His Youth”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดร้บัพรอะไรบ้างเพราะ
ท่านรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์ ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่
อะไรเหมาะและอะไรไมเ่หมาะ
กับวนัสะบาโต

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชนชาย
จะเข้าใจวา่ทําไมเรามีวนัสะบา
โต ท่านจะช่วยปลูกÚงความ
ปรารถนาจะให้เกียรตวินัสะ
บาโตในตวัพวกเขาอย่างไร 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนชาย
ตดัสินดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร
วา่กิจกรรมใดเหมาะกับวนั 
สะบาโต
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้เยาวชนชายดรูปูหรอืของชิน้หน่ึง
จากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว และเชือ้
เชิญพวกเขาให้อธิบายวา่เกี่ยวข้องอย่างไร
กับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูสั้ปดาห์ที่แล้ว

• ถามเยาวชนชายวา่เพื่อนเคยชวนพวก
เขาทําบางส่ิงในวนัอาทิตย์ที่ ไม่เหมาะ

สําหรบัวนัสะบาโตหรอืไม่ พวกเขาอธิบาย
ให้เพื่อนÃงอย่างไรวา่เหตใุดเราจึงรกัษา
วนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ แบ่ง¸นย่อหน้า
ตอนตน้โครงรา่งน้ีกับโควรมัเพื่อขอข้อ
เสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับวธิีอธิบาย
ความสําคญัของวนัสะบาโตให้ผู้อื่นÃง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจจุดประสงคข์องวนัสะบาโต 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งคาํปราศรยั “สะบาโตคอืวนัปีติ
ยินด”ี ออกเป็นสามหรอืส่ีส่วน  เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงอ่านคาํปราศรยัน้ันเป็นก
ลุ่มเล็กหรอืเป็นส่วนตวั  พวกเธอไดร้บั
ความเข้าใจอันลึกซึง้อะไรบ้างเกี่ยวกับวธิีที่
ทําให้วนัสะบาโตเป็นวนัปีตยิินด ี เยาวชน
หญิงจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่พฤตกิรรมของ
พวกเธอในวนัสะบาโตจะนํามาซ่ึงปีตแิละ
ความยินดี

• จับคูเ่ยาวชนชาย เชิญเยาวชนชายคน
หน่ึงจากแตล่ะคูอ่่าน คพ. 59:9–15 และ
เขียนส่ิงที่ขอให้เราทําในวนัสะบาโต ขอ 
ให้เยาวชนชายอีกคนหน่ึงคน้ควา้ ข้อ  
16–19หาพรที่สัญญาไวเ้มื่อเรารกัษาวนั 

สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ขอให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่พบให้กันและบอกวา่เหตใุดการ 
ให้เกียรตวินัสะบาโตจึงสําคญั เชือ้เชิญ 
โควรมัให้สนทนาวา่เหตใุดพระเจ้า
ประทานวนัสะบาโตแก่เรา ขอให้เยาวชน
ชายแตล่ะคนคดิถึงส่ิงที่เขาทําไดเ้พื่อให้
จุดประสงคข์องพระเจ้าสําหรบัวนัสะบา
โตบรรลุผลในชีวติเขา

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาตดัสิน
อยา่งไรวา่กจิกรรมน้ันเหมาะสําหรบัวนัสะ-
บาโตหรอืไม่ เชือ้เชิญพวกเขาให้ดใูน หลัก
คาํสอนและพันธสัญญา 59:9–13 และ
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน (หน้า 
30–31) เพื่อหาหลักธรรมที่อาจจะช่วย
พวกเขา ขอให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พบไว้
บนกระดาน เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะ
คนนึกถึงกิจกรรมวนัสะบาโตของเขาและ
ตดัสินดว้ยตนเองวา่สอดคล้องกับหลัก
ธรรมเหล่าน้ีหรอืไม่ กระตุน้เยาวชนชาย
ให้ตัง้เป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อทําการ
เปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่พวกเขารูสึ้กวา่
จําเป็นในส่ิงที่พวกเขาทําในวนัสะบาโต

• ให้ดหูรอืเล่าเรือ่งเกี่ยวกับบิดาของ
เอ็ลเดอรเ์ควนิ เอส. แฮมิลตนัในสอง
ย่อหน้าแรกจากคาํพูดของท่านเรือ่ง “จง
ยึดไวแ้น่นตลอดเวลา” เยาวชนชายเรยีน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับความสําคญัของการถือ
ปฏิบัตวินัสะบาโตจากเรือ่งน้ี แจกสําเนา
คาํพูดของเอ็ลเดอรแ์ฮมิลตนัจากย่อหน้า
ที่เริม่ตัง้แตป่ระโยค “เราแตล่ะคนมีทาง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านสอนจากพระคมัภีร ์
บ่อยครัง้การให้ผู้เรยีนหาหรอื
Ãงบางส่ิงที่กําหนดจะช่วยได้
มาก” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 55)
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เลือกมากมาย” ขอให้เยาวชนชายอ่าน
ย่อหน้าน้ันและช่วยกันในคูเ่ขียนรายช่ือ
กิจกรรมวนัสะบาโตที่ “ด”ี “ดกีวา่” และ 
“ดทีี่สุด” เชือ้เชิญให้พวกเขาบอกรายการ
ที่เขียนไวก้ับชัน้เรยีน

• ขณะที่ท่านอ่าน “สะบาโต”ใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา ขอให้เยาวชนชายÃง
ตวัอย่างของกิจกรรมที่เหมาะกับวนั
อาทิตย์ แนวคดิของโลกเกี่ยวกับกิจกรรม

วนัอาทิตย์แตกตา่งจากส่ิงที่พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้เราทําอย่างไร ขอให้พวกเขา
ตรกึตรองวา่กิจกรรมบางอย่างอาจช่วย 
ให้เกิดหรอืทําให้เขวจากวญิญาณของ 
สะบาโตอย่างไร พวกเขารู้ ไดอ้ย่างไรวา่ส่ิง
ที่ทําอยู่น้ันเป็นการรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์หรอืไม่ พวกเขาเคยรูสึ้กเมื่อใด
วา่ส่ิงที่พวกเขาทําอยู่สอดคล้องกับวนั 
สะบาโต

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจจุดประสงคข์องวนั 

สะบาโตหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาถึง
ความสําคญัของการรกัษาวนัสะบาโต
ให้ศักดิสิ์ทธิ์และอธิบายวา่ชีวติเขาดขีึน้
อย่างไรเมื่อเขาทําเช่นน้ัน

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้เสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้ครอบครวัตนและคน
รอบข้างโดยเป็นแบบอย่างที่ดขีองการ
รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้ตดิตามพระองค์ ให้ปฏิบัติ
ในศรทัธาและดาํเนินชีวติ
ตามความจรงิที่พระองคท์รง
สอน พระองคท์รงมุ่งช่วย
เหลือผู้ตดิตามพระองค์ ให้
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
อย่างสุดใจของพวกเขา เป็น
พยานถึงพรของการรกัษาวนั
สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ และเชือ้
เชิญเยาวชนชายให้เรยีนรูด้ว้ย
ตนเองโดยใช้ศรทัธาในการให้
เกียรตวินัสะบาโต
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “สามอาร ์(R) ใน
การเลือก,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 80–87

ข้าพเจ้าขอเล่าแบบอย่างของผู้มีความมุ่งมั่นแตว่ยัเยาวว์า่ 
เป้าหมายของเขาควรเป็นเช่นไร  ข้าพเจ้าพูดถึงบราเดอร ์
เคลย์ตัน  เอ็ม.  คริสเต็นเซ็น สมาชิกศาสนจักรผู้เป็น
ศาสตราจารย์ภาควิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจของ
มหาวทิยาลัยฮาวารด์

สมัยอายุ 16 ปี บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นตดัสินใจวา่จะไม่เล่น
กีฬาในวนัอาทิตย์  หลายปีตอ่มา เมื่อเข้าเรยีนมหาวทิยาลัย
อ๊อกซฟอรด์ในประเทศอังกฤษ เขาเล่นตาํแหน่งแดนกลาง
ในบาสเกตบอล  ฤดูกาลแข่งขันปีน้ันพวกเขาไม่เคยแพ้
และเข้าไปสู่การแข่งขันในอังกฤษที่เทียบเท่าการแข่งขัน
บาสเกตบอลชิงแชมป์มหาวทิยาลัยระดบัชาตขิองสหรฐั

พวกเขาชนะการแขง่ขนัอย่างงา่ยดายจนถึงรอบส่ีทมีสุดทา้ย 
 ซ่ึงตอนน้ันบราเดอรค์รสิเต็นเซ็นดตูารางการแข่งขันและ 
ตกใจอยา่งทีสุ่ดเมือ่เห็นวา่รอบชิงชนะเลศิแขง่ในวนัอาทติย์  
เขากับทมีฝึกอยา่งหนักมาโดยตลอดเพือ่ไปถงึจดุทีพ่วกเขา 

ยืนอยู่ และเขาเป็นผู้เล่นในตําแหน่งที่ต้องเริ่มเกม  เขา
ไปหาโค้ชด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วน  โค้ชของเขาไม่
เห็นใจและบอกวา่เขาคาดหวงัให้บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นลง
แข่ง

อย่างไรก็ตาม  ก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศก็ยังมีรอบรองชนะ
เลิศ  โชครา้ยที่ศนูย์ตวัสํารองไหล่หลุดซ่ึงเพิ่มความกดดนั 

 

ให้บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นที่จะเล่นในรอบชิงชนะเลิศ  เขา
ไปที่ห้องพักในโรงแรม คกุเข่าทูลถามพระบิดาบนสวรรคว์า่
จะเป็นอะไรไหมถ้าเขาขอแข่งในวนัอาทิตย์เพียงครัง้เดยีว  
เขาพูดว่าก่อนที่เขาจะสวดอ้อนวอนจบเขาได้รับคําตอบ 
“เคลย์ตนั เจ้าถามเราทําไม เจ้ารูค้าํตอบอยู่แล้ว”

เขาไปหาโคช้แล้วบอกวา่เขาเสียใจที่ ไม่สามารถแข่งในรอบ 
ชิงชนะเลิศได ้ จากน้ันเขาไปที่การประชุมวนัอาทิตย์ของ 
วอรด์ในทอ้งทีข่ณะทมีแขง่ขนัโดยไมม่เีขา  เขาสวดออ้นวอน 
อย่างหนักให้ทีมประสบความสําเรจ็  พวกเขาชนะจรงิๆ

การตดัสินใจครัง้สําคญัที่ยากลําบากน้ันทําไวเ้มื่อ 30 กวา่ปี
ก่อน  บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นกล่าววา่เมื่อเวลาผ่านไปเขาคดิ
วา่น่ันเป็นการตดัสินใจครัง้สําคญัทีสุ่ดครัง้หน่ึงทีเ่ขาเคยทาํ  
ง่ายมากที่เขาจะพูดวา่ “ โดยทั่วไปแล้วการรกัษาวนัสะบาโต
ให้ศักดิสิ์ทธิ์เป็นพระบัญญัตทิี่ถูกตอ้ง แต่ ในสภาพการณ์ที่
ขัดข้องเป็นพิเศษของผม คงไม่เป็นไรแคค่รัง้น้ีครัง้เดยีว
ที่ผมจะไม่เช่ือ©ง”  อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่าตลอดชีวิต
ของเขามีสภาพการณ์ที่ขัดข้องไม่รู้จบ และถ้าเขาลํา้เส้น
เพียงครัง้เดยีว จากน้ันครัง้ตอ่ไปเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่เรยีก
รอ้งและวกิฤต ก็จะทําให้ลํา้เส้นไดง้่ายขึน้  บทเรยีนที่เขา
เรียนรู้คือการรักษาพระบัญญัติเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ง่าย
กวา่การรกัษาเพียง 98 เปอรเ์ซ็นต ์[ด ูเคลย์ตนั เอ็ม. ครสิ-
เต็นเซ็น, “Decisions for Which I’ve Been Grateful” 
(Brigham Young University–Idaho devotional, 
June 8, 2004), www.byui.edu/presentations.]
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ข้อความทีค่ดัมาจาก  เควนิ เอส. แฮลมิลตนั, “จงยึดแน่น
ไวต้ลอดเวลา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

คณุพ่อข้าพเจ้ายังจําวนัน้ันไดแ้ม่นยําแม้แตช่่วงเวลาน้ัน 
ที่ครอบครัวของท่าน—คุณพ่อ คุณแม่ และลูกๆ ส่ีคน
—ทิง้ศาสนจักร มีหลายคนไม่เคยหวนกลับมาอีกในชีวติ  
ท่านอายุ 13 ปีเป็นมัคนายกและในช่วงเวลาน้ันครอบครวั
เข้าร่วมโรงเรียนวันอาทิตย์ ในตอนเช้าและการประชุม
ศีลระลึกในตอนบ่าย  ในฤดูใบไม้ผลิที่สดใสวันหน่ึงหลัง
จากกลับบ้านจากการนมัสการเช้าวันอาทิตย์และร่วมรับ
ประทานอาหารกลางวันเป็นครอบครัว  คุณแม่ของท่าน
หันไปหาคณุพ่อและถาม  “ที่รกั คณุคดิวา่เราควรกลับไป
การประชุมศีลระลึกตอนบ่ายน้ีหรอืขับรถพาครอบครวัไป
เที่ยวในชนบทด”ี 

ความคิดที่ว่ามีทางเลือกในการไปประชุมศีลระลึกไม่เคย
เกิดขึน้กับคณุพ่อข้าพเจา้เลย แตท่า่นและพีน้่องวยัรุน่สาม

คนลุกขึน้น่ังและตัง้ใจ�ง  การขับรถเล่นในชนบทในบ่าย
วนัอาทิตย์คงจะเป็นกิจกรรมครอบครวัที่สนุกสนานที่สุด 

แตก่ารตดัสินใจเล็กๆ น้ันไดเ้ริม่การนําทางแบบใหม่ ขึน้มา  
ซ่ึงในที่สุดนําครอบครวัของท่านออกห่างจากศาสนจักรที่
ปลอดภัย มั่นคงและพรต่างๆ  และไปสู่หนทางที่แตกต่าง
ไป . . .

เราแต่ละคนมีทางเลือกมากมายที่จะรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิ์สิทธิ์  มักจะมีกิจกรรม “ที่ดี” บางอย่างอยู่เสมอ ที่เรา
สามารถและควรจะเสียสละเพื่อเลือกส่ิงที่ดีกวา่ในการเข้า
รว่มการประชุมของศาสนจักร  ท่ีจรงิแล้วน่ีคือทางหน่ึง
ที่มาร  “ โกงจิตวิญญาณ [ของเรา] และค่อยๆ พา [เรา] 
ลงสู่นรก” [2 นีไฟ28:21] เขาใช้กิจกรรมที่ “ดี” เข้าแทน
กิจกรรมที่ “ดีกว่า” หรือแม้แต่ “ดีที่สุด” [ดู ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์, “ด,ี ดกีวา่, ดทีี่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 133–137]
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดเราจึงจ่ายส่วนสิบ
การจ่ายส่วนสิบเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิสิ์ทธิ์ เมื่อเราจ่ายส่วนสิบเราแสดงความสํานึก
คณุตอ่ทุกส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราและคนืส่วนหน่ึงของส่ิงที่เราไดร้บัให้
พระองค ์ส่วนสิบใช้เพื่อสรา้งพระวหิารและอาคารประชุม แปลและจัดพิมพ์พระคมัภีร ์
ทํางานเผยแผ่ศาสนาและงานประวตัคิรอบครวั และสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
ในดา้นอื่นๆ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจเหตผุลทีเ่ราจ่ายส่วนสิบ

มาลาค ี3:8–10; 3 นีไฟ 24:8–10; คพ. 
64:23 (พรของส่วนสิบที่สัญญาไว)้

คพ. 119 (เปิดเผยเรือ่งกฎส่วนสิบ)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “หน้าตา่งในฟ้า
สวรรค,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พรของส่วนสิบ,” เลีย
โฮนา, มิ.ย. 2011, 4–5

คารล์ บี. แพรทท์, “พรอันมีคา่สูงสุดของ
พระเจ้า” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 127–129

“ส่วนสิบ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
224–225

“ส่วนสิบและเงินบรจิาค,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), 38–39

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ตรกึตรองพรทางโลกและ
ทางวญิญาณที่ท่านไดร้บัจาก
การจ่ายส่วนสิบ ท่านเคยมี
ประสบการณ์ใดบ้างที่ท่านจะ
แบ่ง¸นกับเยาวชนชายได้

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชนชาย
จะจ่ายส่วนสิบ ท่านจะสอน
พวกเขาให้รูค้วามสําคญัของ
การดาํเนินชีวติตามกฎส่วน
สิบไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนคาํถามจากช่ือบทเรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้วไวบ้นกระดาน และถามวา่มี
เยาวชนชายสักคนจะตอบคาํถามโดยใช้ส่ิง
ที่เขาเรยีนรูสั้ปดาห์ที่แล้วหรอืไม่

• เขียนบนกระดานวา่ “คณุจ่ายส่วนสิบ
ทําไม” เชือ้เชิญเยาวชนชายให้สมมตวิา่
เพื่อนตา่งศาสนาถามคาํถามน้ี พวกเขา
จะตอบอย่างไร กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขาหรอืครอบครวัมี
เกี่ยวกับส่วนสิบ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจกฎส่วนสิบ เลือกกิจกรรมหน่ึง
อย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของ 
พระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนชายคนควา้ มาลาค ี3:8–
10 และ คพ. 64:23 และแบ่ง¸นสัญญา
ที่ทําไวก้ับผู้จ่ายส่วนสิบ ขอให้เยาวชน
ชายคน้วา่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราจ่าย
อะไรในส่วนสิบโดยอ่านคพ. 119 (อธิบาย
วา่ “ผลประโยชน์” หรอื “รายได”้ ประจํา
ปีของเรา) แจกใบบรจิาคส่วนสิบและให้
เยาวชนชายอธิบายให้กันÃงวา่ใช้ ใบเสรจ็
อย่างไร แบ่ง¸นวา่ท่านไดร้บัพรอย่างไร
เพราะจ่ายส่วนสิบ

• วาดสามคอลัมน์บนกระดานโดยมี
หัวข้อตอ่ไปน้ี: พร, ศาสนจักรใช้เงินทุน
อย่างไร, และ เจตคต ิแบ่งโควรมัออก
เป็นกลุ่มเล็กๆ และมอบหมายให้แตล่ะ
กลุ่มคนควา้หน่ึงหัวข้อใน เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน: “ส่วนสิบและเงิน
บรจิาค” ขอให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พบลงใน
คอลัมน์ที่เหมาะสมบนกระดาน เชิญสอง
สามคนแบ่ง¸นประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
กฎส่วนสิบ

• อ่าน ให้ด ูหรอืเล่าเรือ่งเกี่ยวกับคณุตา
ของเอ็ลเดอรแ์พรทท์จาก “พรอันมีคา่
สูงสุดของพระเจ้า” แจกสําเนาคาํพูดให้
เยาวชนชายและขอให้พวกเขาหาบทเรยีน
หน่ึงที่เอ็ลเดอรแ์พรทท์เรยีนรูจ้ากคณุตา
และแบ่ง¸นกับโควรมั เชือ้เชิญเยาวชน
ชายให้เล่าเวลาที่การจ่ายส่วนสิบเป็นพร
แก่พวกเขาและครอบครวั (หรอืแบ่ง¸น
ประสบการณ์ของท่านเอง)

• แบ่งโควรมัออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้กลุ่ม
หน่ึงอ่านบทความของประธานเฮนรยี์ บี. 
อายรงิก์เรือ่ง “พรของส่วนสิบ” และขอให้
อีกกลุ่มอ่านย่อหน้า 2–13 จากคาํพูดของ
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “หน้าตา่ง
ในฟ้าสวรรค”์ ขอให้แตล่ะกลุ่มเขียนพร
ตา่งๆ ที่เราไดร้บัเมื่อเราจ่ายส่วนสิบ จาก
น้ันให้เขียนพรเหล่าน้ันไวบ้นกระดาน 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายบอกพรที่พวกเขา
และครอบครวัไดร้บัจากการจ่ายส่วนสิบ 
ถามวา่การดาํเนินชีวติตามกฎส่วนสิบจะ
ช่วยชีวติแตง่งานในอนาคตและครอบครวั
ของพวกเขาอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอบสนองตอ่คาํตอบที่ ไม่
ถูกตอ้งดว้ยความเคารพและ
ความสุภาพ จงแน่ใจวา่บุคคล
น้ันยังคงรูสึ้กสบายใจที่จะมี
ส่วนรว่ม” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 69)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสานุศิษย์ของพระองค ์
ทรงเตรยีมพวกเขา และ
ประทานความรบัผิดชอบ
สําคญั ให้พวกเขาสอน เป็น
พร และรบัใช้ผู้อื่น ท่าน
จะแสดงความไวว้างใจใน
เยาวชนชายและเปิดโอกาสให้
พวกเขาสอนผู้อื่นไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดเราจึง
จ่ายส่วนสิบ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นวา่เหตใุดการจ่ายส่วนสิบจึงเป็น
ส่วนสําคญัของชีวติเขา

• ท้าทายสมาชิกโควรมัให้จ่ายส่วนสิบ
เสมอ
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ข้อความทีค่ัดมาจาก  เดวิด เอ. เบดนาร์, “หน้าต่างในฟ้า
สวรรค,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

มารดาของซิสเตอรเ์บดนารเ์ป็นสตรทีี่ซ่ือสัตย์และเป็นแม่
บ้านที่มีแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาตน้ๆ ของชีวติแตง่งาน 
ท่านทําบันทึกการเงินครวัเรอืนอย่างรอบคอบ  เป็นเวลา
หลายทศวรรษที่ท่านทําบัญชีรายรบัรายจ่ายของครอบครวั
อย่างจรงิจังโดยใช้ระบบบัญชีแยกประเภทที่เรยีบง่ายมาก  
ข้อมูลที่เธอเก็บไวต้ลอดหลายปีที่ผ่านมามีข้อมูลครบถ้วน
เข้าใจง่าย

สมัยที่ซิสเตอรเ์บดนารเ์ป็นเยาวชนหญิง มารดาของเธอ
ใช้ข้อมูลจากบัญชีเหล่าน้ีมาเน้นหลักธรรมพืน้ฐานของ
การดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบและการจัดการดูแลบ้าน
อย่างมัธยัสถ์  วันหน่ึงขณะพวกเธอทบทวนค่าใช้จ่าย
ประเภทต่างๆ มารดาของเธอสังเกตเห็นแบบแผนที่น่า
สนใจ  คา่ใช้จ่ายในการพบแพทย์และคา่ยาของครอบครวั
น้อยกวา่ที่คาดไว ้  จากน้ันท่านเช่ือมโยงการคน้พบน้ีกับ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละอธิบายให้ลูกสาว�ง
ถึงความจรงิอันมีพลังวา่ เมื่อเราดาํเนินชีวติตามกฎส่วน
สิบ เรามักจะไดร้บัพรสําคญัแตเ่รน้ลับซ่ึงมักไม่ ใช่ส่ิงเรา
คาดหวงัและง่ายตอ่การมองข้าม  ครอบครวัไม่ไดม้ีรายได้
ในครวัเรอืนเพิ่มขึน้ทันทีหรอืเห็นไดชั้ด แตพ่ระบิดาบน
สวรรคผ์ู้ทรงรกัเราประทานพรอันเรยีบง่ายในวธิีที่ดรูาวกับ
วา่เป็นเรือ่งธรรมดา  ซิสเตอรเ์บดนารจ์ําบทเรยีนสําคญั
น้ีจากมารดาอยู่เสมอถึงความช่วยเหลือที่เราได้รับผ่าน
หน้าตา่งในฟ้าสวรรค ์ดงัที่มาลาคสัีญญาไว้ ในพันธสัญญา
เดมิ (ด ูมาลาค ี3:10)

บ่อยครัง้ขณะที่เราสอนและเป็นพยานเรือ่งกฎส่วนสิบ  เรา
เน้นถึงพรทางโลกที่เห็นไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือและทันทีทันใด
ที่เราไดร้บั  แน่นอนวา่พรเช่นน้ันเกิดขึน้จรงิ  ทวา่พรบาง 

อย่างที่เราได้รับเมื่อเราเช่ือ�งพระบัญญัติข้อน้ีเป็นพร
สําคญัแตเ่รน้ลับ  พรเช่นน้ีจะเล็งเห็นไดก็้ตอ่เมื่อเรามีทัง้
ความเอาใจใส่และช่างสังเกตเรือ่งทางวญิญาณเท่าน้ัน  
(ด ู1 โครนิธ์ 2:14) 

จินตภาพของ “หน้าตา่ง” ในฟ้าสวรรคท์ี่มาลาคี ใช้เป็นการ
สอนที่ดทีี่สุด  หน้าตา่งช่วยให้แสงสวา่งตามธรรมชาตเิข้า
มาในอาคารในทํานองเดียวกัน  ความสว่างและทัศนคติ
ทางวญิญาณเทผ่านหน้าตา่งในฟ้าสวรรคเ์ข้าสู่ชีวติเราเมื่อ
เราปฏิบัตติามกฎส่วนสิบ

ตัวอย่างเช่น พรที่เร้นลับแต่มีความสําคัญที่เราได้รับคือ
ของประทานทางวิญญาณแห่งความสํานึกคุณที่ทําให้เรา
สามารถช่ืนชมส่ิงที่เรามีเพื่อยับยัง้ความปรารถนาในส่ิงที่
เราตอ้งการ  บุคคลที่สํานึกคณุเป็นผู้ที่รํา่รวยดว้ยความอิ่ม
เอมใจ  บุคคลที่ ไรค้วามสํานึกคณุทนทุกข์ ในความยากไร้
ของความไม่รูจ้ักอิ่มไม่รูจ้ักพอ (ด ูลูกา 12:15)

เราอาจตอ้งการและสวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือให้
พบการจ้างงานทีเ่หมาะสม อย่างไรก็ตาม ดวงตาและหูแห่ง
ศรทัธา (ด ูอีเธอร ์12:19) จําเป็นตอ่การจดจําของประทาน
ทางวิญญาณแห่งการเล็งเห็นที่ดีขึน้ซ่ึงจะช่วยให้เราพบ
โอกาสในการไดง้านที่คนอื่นอาจมองข้ามไป—หรอืพรแห่ง
ความมุ่งมาดปรารถนาส่วนตวัที่จะคน้หาให้หนักกวา่และ
ยาวนานกวา่สําหรบัตาํแหน่งที่คนอื่นอาจทําไดห้รอืเต็มใจ
ทํา  เราอาจตอ้งการและคาดหวงัวา่จะมีคนจ้างเราทํางาน 
แต่พรที่มาสู่เราผ่านหน้าต่างในฟ้าสวรรค์อาจเป็นความ
สามารถมากขึน้ในการทําและเปลี่ยนสภาพการณ์ของเรา
เองแทนที่จะคาดหวงัให้มี ใครบางคนหรอือะไรบางอย่างมา
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของเรา

เราอาจตัง้ความปรารถนาอย่างเหมาะสมและทํางานให้มี
รายไดม้ากขึน้จากงานอาชีพของเราเพื่อจัดหาส่ิงจําเป็นใน
ชีวติไดด้ขีึน้  แตเ่ราตอ้งมีตาและหูแห่งศรทัธาเพื่อสังเกต
ความสามารถทางวญิญาณและทางโลกที่เพิ่มขึน้ดว้ย (ด ู
ลูกา 2:52) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุด  มี
ความสามารถที่แหลมคมขึน้ในการจัดลําดับความสําคัญ
และทําให้ง่าย  มีความสามารถมากขึน้ท่ีจะดแูลสมบัตทิาง
โลกที่เรามีอยู่แล้วไดอ้ย่างเหมาะสม  เราอาจตอ้งการและ
คาดหวังว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึน้ แต่พรที่มาสู่เราผ่าน
หน้าตา่งในฟ้าสวรรคอ์าจเป็นความสามารถมากขึน้ในการ
ทําและเปลี่ยนสภาพการณ์ของเราเองแทนที่จะคาดหวงั
ให้มี ใครบางคนหรอือะไรบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงสภาพ
การณ์ของเรา
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดการเป็นคนซ่ือสัตย์จึงสําคญั
การเป็นคนซ่ือสัตย์หมายถึงการเลือกไม่พูดปด ไม่ลักขโมย ไม่คดโกง หรอืหลอกลวง
ในทุกกรณี เมื่อเราซ่ือสัตย์เราสรา้งพลังแห่งอุปนิสัยซ่ึงจะอํานวยให้เรารบัใช้พระผู้เป็น
เจ้าและผู้อื่นไดม้าก เราไดร้บัพรดว้ยสันตสุิขในใจและความเคารพตนเองและจะไดร้บั
ความไวว้างใจจากพระเจ้าและคนอื่นๆ 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน โดยเลือกข้อที่
ประยุกต์ ใช้กับเยาวชนชายไดด้ทีีสุ่ดเพือ่สอนพวกเขาเกีย่วกับความซือ่สัตย์

สดดุ ี101:7; สุภาษิต 12:22; 2 โครนิธ์ 4:2; 
เอเฟซัส 4:29; แอลมา 27:27; หลักแห่ง
ความเช่ือ 1:13 (จงซ่ือสัตย์และเที่ยงตรง
ในทุกส่ิง)

กิจการ 5:1–10 (เราไม่สามารถโกหก
พระเจ้าได)้

2 นีไฟ 9:34; แอลมา 12:1–6 (ความไม่
ซ่ือสัตย์เป็นบาปที่ส่งผลรา้ยแรง)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:21–25 
(ประสบการณ์ในการเป็นคนซ่ือสัตย์ของ
โจเซฟขณะเผชิญการข่มเหง)

โธมัส เอส. มอนสัน, “การเตรยีมตวันํามา
ซ่ึงพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 80–84

โรเบิรต์ ซี. เกย์, “มนุษย์จะเอาอะไรไป
แลกชีวติของตนกลับคนืมา” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, 34–36

รชิารด์ ซี. เอชลีย์ “ผ้าเช็ดตวัสามผืนและ
หนังสือพิมพ์ 25 เซนต,์” เลียโฮนา, พ.ย. 
2006, 91–93

“ความซ่ือสัตย์และความซ่ือตรง,” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), 19

“ความซ่ือสัตย์,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 104

วดีทิัศน์: “ความซ่ือสัตย์: ท่านน่าจะเช่ือ
เรือ่งน้ี”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านคดิวา่การเป็นคนซ่ือสัตย์
ในทุกส่ิงหมายความวา่อะไร 
ท่านรูสึ้กวา่เหตใุดการเป็นคน
ซ่ือสัตย์จึงสําคญั ท่านหรอืคน
รูจ้ักไดร้บัผลกระทบอย่างไร
จากการตดัสินใจอย่างซ่ือสัตย์
หรอืไม่ซ่ือสัตย์ของผู้อื่น

เยาวชนชายพบเจอการ
ทดสอบความซ่ือสัตย์อะไร
บ้างในชีวติพวกเขา ท่าน
จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้
อย่างไรวา่พรมาจากการเป็น
คนซ่ือสัตย์ ในทุกสถานการณ์ 
ท่านจะช่วยให้พวกเขากล้า
ทําการเลือกที่ซ่ือสัตย์ ได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชือ้ให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขาเคยมีซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

• ให้เยาวชนชายเขียนสถานการณ์
หลายๆ อย่างลงในแผ่นกระดาษ (ไม่ตอ้ง
ระบุช่ือ) ซ่ึงพวกเขาอาจถูกล่อลวงให้ ไม่

ซ่ือสัตย์ (พวกเขาอาจจะดมูาตรฐานใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน เผื่อได้
แนวคดิ) รวบรวมกระดาษและแบ่ง¸น
สถานการณ์ตา่งๆ น้ันกับโควรมั พวกเขา
จะทําอะไรในสถานการณ์เหล่าน้ี อะไรจะ
เป็นผลสําหรบัการเป็นคนซ่ือสัตย์หรอืไม่
ซ่ือสัตย์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจวา่เหตใุดการเป็นคนซือ่สัตย์
จึงสําคญั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้ด ู“ความ
ซ่ือสัตย์: ท่านน่าจะเช่ือเรือ่งน้ี” หรอือ่าน
เรือ่งราวเกี่ยวกับการซือ้ตัว๋ในคาํพูดของ
เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ซี. เกย์เรือ่ง “มนุษย์จะ
เอาอะไรไปแลกชีวติของตนกลับคนืมา” 
ขอให้พวกเขาจดดา้นตา่งๆ ที่สามารถ
เตรยีมเวลาน้ีไดเ้พื่อเอาชนะการล่อลวง
ให้ ไม่ซ่ือสัตย์ก่อนสถานการณ์เกิดขึน้จรงิ 
เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง¸นความคดิกับที่
เหลือของโควรมั

• ให้ โควรมัอ่าน “ความซ่ือสัตย์และ
ความซ่ือตรง” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ขอให้เยาวชนชายระบุพรของ
ความซ่ือสัตย์และเขียนไวบ้นกระดาน 
ความซ่ือสัตย์ส่งผลตอ่ความสามารถใน
การทําดตีอ่ผู้อื่นและพระเจ้าอย่างไร เหตุ
ใดความซ่ือสัตย์จึงสําคญัตอ่พวกเขาเมื่อ
เป็นผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต บุตรชาย พี่ชาย 
น้องชาย เพื่อน ผู้นํา หรอืลูกจ้าง

• ให้ โควรมัอ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:21–25 และถามเยาวชนชายวา่พวกเขา
เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์จากเรือ่ง
น้ี พวกเขาไดร้บัพรเพราะโจเซฟซ่ือตรง
ตอ่ส่ิงที่ท่านประสบและส่ิงที่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงขอให้ท่าน
ทําอย่างไร การเป็นคนซ่ือสัตย์เรยีกรอ้งให้
เยาวชนชายกล้าหาญเมื่อใด พวกเขาไดร้บั
พรอย่างไรเพราะการเป็นคนซ่ือสัตย์

• ลากเส้นลงมาตามแนวกึ่งกลางกระดาน 
ดา้นหน่ึงเขียนวา่ “ถ้าฉันซ่ือสัตย์ …” 
และอีกดา้นหน่ึงเขียนวา่ “ถ้าฉันไม่
ซ่ือสัตย์ …” ขอให้เยาวชนชายมองหาวธิี
เตมิประโยคเหล่าน้ีให้ครบถ้วนขณะอ่าน
หมวด “ความซ่ือสัตย์” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา และเรือ่งนักเรยีนที่ ไม่ซ่ือสัตย์ ใน
คาํพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรือ่ง “การเตรยีมตวันํามาซ่ึงพร” พวกเขา
จะเพิ่มความคดิอะไรไดอ้ีกบ้าง เชือ้เชิญ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะช่วยให้คนที่ท่านสอน
รูสึ้กเช่ือมั่นในความสามารถ
ที่จะมีส่วนรว่มในการสนทนา
มากขึน้ไดถ้้าท่านตอบสนอง
ตอ่ความคดิเห็นที่จรงิใจทุก
ข้อในทางบวก ตวัอย่างเช่น 
ท่านอาจพูดวา่ ‘ขอบคณุ
ครบัสําหรบัคาํตอบของ
คณุ น่ันเป็นความคดิเห็น
ที่น่าคดิมาก’ หรอื … “น่ัน
เป็นความคดิที่ด’ี หรอื ‘ผม
ขอบคณุสําหรบัทุกส่ิงที่คณุ
พูดวนัน้ี’” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 64)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผ่านแบบอย่าง พระองคท์รง
สอนคนอื่นให้สวดอ้อนวอน
โดยทรงสวดอ้อนวอนกับ 
พวกเขา พระองคท์รงสอน
พวกเขาให้รกัและรบัใช้ โดย
วธิีที่พระองคท์รงรกัและ 
รบัใช้พวกเขา พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอนพระ-
กิตตคิณุโดยวธิีที่พระองค์
ทรงสอน เยาวชนชายจะเข้ม
แข็งขึน้เมื่อพวกเขาเห็นท่าน
ดาํเนินชีวติดว้ยความซ่ือสัตย์
ในส่ิงที่ท่านสอนและวธิีที่
ท่านดาํเนินชีวติ

เยาวชนชายให้แบ่ง¸นวา่พวกเขาเคยเห็น
ส่ิงเหล่าน้ีในชีวติพวกเขาอย่างไร ขอให้ 
โควรมัแบ่ง¸นบางดา้นที่บางครัง้ผู้คน
เห็นชอบกับการเป็นคนไม่ซ่ือสัตย์ พวก
เขาจะอธิบายเหตผุลสําหรบัการเป็นคน
ซ่ือสัตย์ ให้คนอื่นÃงอย่างไร

• มอบหมายข้อความพระคมัภีรจ์ากบท
เรยีนน้ีให้เยาวชนชายคนละข้อความ ขอ
ให้แตล่ะคนเขียนหน่ึงถึงส่ีคาํแทนส่ิงที่ข้อ
พระคมัภีรน้ั์นสอนเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ 
เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นส่ิงที่เขียน
ไวแ้ล้วแสดงความรูสึ้กและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเป็นคนซ่ือสัตย์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของการ
เป็นคนซือ่สัตย์หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
ส่ิงที่เรยีนรูจ้ากบทเรยีนวนัน้ี

• ท้าทายเยาวชนชายแตล่ะคนให้ซ่ือสัตย์
ในทุกส่ิง
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโรเบิรต์ ซี. เกย์, “มนุษย์จะเอาอะไรไป
แลกชีวติของตนกลับคนืมา” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 34–36

ครัง้หน่ึงพระผู้ช่วยให้รอดเคยถามสานุศิษย์ของพระองค์
ว่า  “คนน้ันจะนําอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา” 
[มัทธิว 16:26.]

น่ีเป็นคาํถามที่คณุพ่อสอนให้ข้าพเจ้าคดิใครค่รวญเมื่อ
หลายปีก่อน  ขณะเติบใหญ่คุณพ่อคุณแม่มอบหมาย
งานบ้านทั่วไปให้ข้าพเจ้าและจ่ายค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ 
ตอบแทน  ข้าพเจ้ามักจะใช้เงินที่ ไดม้าสัปดาห์ละ 50 กวา่
เซ็นต์ ไปดูหนัง  สมัยน้ันตั๋วหนังราคา 25 เซ็นต์สําหรับ
เด็ก 11 ขวบ ทําให้ข้าพเจ้าเหลือเงิน 25 เซ็นต์ ไวซื้อ้ขนม
ราคาชิน้ละ 5 เซ็นต ์ หนังหน่ึงเรือ่งกับขนมห้าชิน้!  คง
ไม่มีอะไรดกีวา่น้ีอีกแล้ว

ทุกอย่างราบรื่นเรื่อยมาจนข้าพเจ้าอายุ 12 ขวบ  เที่ยง
วันหน่ึงขณะยืนต่อแถว ข้าพเจ้าพบว่าค่าตั๋วสําหรับเด็ก
อายุ 12 ปีราคา 35 เซ็นต์  น่ันหมายความว่าจะซือ้ขนม
ได้น้อยลงสองชิน้  ด้วยความที่ ไม่พร้อมจะเสียสละเช่น
น้ัน ข้าพเจ้าจึงให้เหตุผลกับตัวเองว่า “นายก็ดูไม่ต่างไป
จากสัปดาห์ก่อนน่ีนา” แล้วเดินไปขอซือ้ตั๋ว 25 เซ็นต ์ 
พนักงานไม่เอะใจแม้แตน้่อย  ข้าพเจ้าจึงไดซื้อ้ขนมห้าชิน้
เหมือนเดมิแทนที่จะเป็นสามชิน้

ด้วยความลิงโลดกับความสําเร็จ ข้าพเจ้ารีบกลับบ้านใน
เวลาต่อมาเพื่อบอกคุณพ่อถึงชัยชนะครัง้ใหญ่  ขณะเล่า
รายละเอียด คุณพ่อไม่พูดอะไรเลย  พอเล่าจบ ท่านเพียง
แตม่องและบอกวา่ “ลูกจะขายจิตวญิญาณตนเองเพื่อเงิน
เท่าน้ีหรอื”  คาํพูดของท่านทิ่มแทงใจเด็กอายุ 12 ขวบ  
น่ันเป็นบทเรยีนที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืม
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พระเยซูตรสักับเขาวา่ เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” (ยอห์น 14:6)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนชายเรยีนรูแ้ละพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์ 
พระเยซูครสิตท์รงบัญชาเราทุกคนให้ “ดพีรอ้มแม้ดงัเรา, หรอืพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่
ในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” (ด ู3 นีไฟ 12:48) การพัฒนาคณุลักษณะของพระครสิตจ์ะช่วยเยาวชน
ชายทําหน้าที่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พวกเขาจะตอ้งมี
คณุสมบัตเิหล่าน้ีขณะเผชิญความท้าทายของการดาํเนินชีวติในช่วงกลียุคและขณะเตรยีมรบั
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและเลีย้งดคูรอบครวัที่ชอบธรรมในอนาคต

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะรบัใช้ผู้อืน่ไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะพัฒนาความรกัเหมือนพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
ฉันจะเรยีนรู้ ให้อดทนมากขึน้ไดอ้ย่างไร
ทําไมการสํานึกคณุจึงสําคญั

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“ดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร” หน้า 16–17, 40–41, 64–65

“เข้าใจหลักคาํสอน” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ 

ฉันจะรบัใช้ผู้อื่นไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของการรกัและรบัใช้ผู้อื่น เราเหล่าผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตมีหน้าที่ตอ้งรบัใช้ผู้อื่น เราสามารถรบัใช้ผู้อื่นเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดได้
หลายวธิี รวมถึงการปฏิบัตศิาสนพิธีฐานะปุโรหิต แบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับผู้อื่น และ
แสดงความเมตตาดว้ยการกระทําอันเรยีบง่ายทุกวนั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่ง
ข้อมูลอืน่เกีย่วกับการรบัใช้ ให้มองหาส่ิงที่
จะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนชายรบัใช้
เหมือนพระครสิต์

มัทธิว 25:31–46; โมไซยาห์ 2:17 (เมื่อเรา
รบัใช้ผู้อื่น เรากําลังรบัใช้ พระผู้เป็นเจ้า)

ยอห์น 13:34–35 (เราควรรกัผู้อื่นเฉกเช่น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัเรา)

ยากอบ 1:27 (ศาสนาที่บรสุิทธิ์คอืการไป
เยี่ยมผู้กําพรา้บิดาและหญิงม่าย)

1 นีไฟ 2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 
17:7–19, 50–51; 18:1–4

(เจตคตขิองนีไฟและเลมันกับเลมิวเอล
ในการตอบสนองตอ่งาน มอบหมาย)

โมไซยาห์ 18:8–10 (เราควรเต็มใจ
ปลอบโยนคนที่ตอ้งการ การปลอบโยน)

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 26, 50, 74.

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “เอาผ้ามาพันให้,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2013.

“การรบัใช้,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 32–33.

วดีทิัศน์:“ช่วยคนตกทุกข์ ไดย้าก,”“ขาของ
เดย์ตนั,”“ถ้าเราลืมตวัเราเอง”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ตรกึตรองประสบการณ์ทีท่า่น
เคยรบัใช้ผู้อื่น อะไรคอืผล
จากการรบัใช้ของท่าน ท่าน
จะแบ่ง¸นประสบการณ์อะไร
ไดบ้้างซ่ึงจะช่วยให้เยาวชน
ชายรูสึ้กถึงความสําคญัของ
การรบัใช้

ท่านเคยเห็นเยาวชนชายรบั
ใช้ผู้อื่นเมื่อใด เยาวชนชาย
สามารถแบ่ง¸นประสบการณ์
อะไรให้กัน เหตใุดการเรยีนรู้
วธิี ให้การรบัใช้เหมือน 
พระครสิตจ์ึงเป็นเรือ่งสําคญั
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนช่ือบทเรยีนสัปดาห์ที่แล้วไวบ้น
กระดาน และให้เยาวชนชายสองสามคน
เขียนบางส่ิงที่เขาเรยีนรูห้รอืประยุกต์ ใช้
จากบทเรยีน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่พวกเขาไดร้บัใช้ผู้อื่นเมื่อ
เรว็ๆ น้ี (หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได้ ให้พวกเขา
แบ่ง¸นโครงการรบัใช้ของโควรมัหรอืของ
ตนเองที่พวกเขาทําสําเรจ็อันเป็นส่วน
หน่ึงของแผนหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของ

พวกเขา) พวกเขาไดร้บัผลอย่างไรผ่านการ
รบัใช้ครัง้น้ี คนอื่นไดร้บัผลอย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นประสบการณ์
ที่คนรูจ้ักไดร้บัการช่วยเหลือทางกายภาพ
ในยามยากลําบาก โดยปกตผิู้คนรูสึ้ก
อย่างไรกับคนที่ช่วยพวกเขา ดวูดีทิัศน์
เรือ่ง “ช่วยคนตกทุกข์ ไดย้าก” และเชือ้
เชิญให้เยาวชนชายสนทนาส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูจ้ากประธานมอนสันเกี่ยวกับการรบั
ใช้ผู้อื่นดงัพระผู้ช่วยให้รอดทรงทํา

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนเข้าใจวธิีทําหน้าทีฐ่านะ
ปุโรหิตในการรบัใช้ผู้อืน่ให้เกิดสัมฤทธิผล ส่วนหน่ึงของบทเรยีนน้ีคอืสมาชิกโควรมัควร
วางแผนในหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าเพือ่ทําหน้าทีน้ี่ให้เกิดสัมฤทธิผล ก่อนการ
ประชุมโควรมั เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนําหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า มาโบสถ์ดว้ย 
ในการประชุมโควรมัคราวหน้าให้เชิญพวกเขาแบ่ง£นประสบการณ์ทีม่ีขณะทําตาม
แผนของพวกเขา

• แบ่งข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีในหมู่
เยาวชนชาย: มัทธิว 25:31–46; ยอห์น 
13:34–35; โมไซยาห์ 2:17; ยากอบ 1:27; 
และ ไมไซยาห์ 18:8–10 ขอให้พวกเขา
มองหาและจดส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
การรบัใช้ผู้อื่นจากข้อเหล่าน้ี (ดหูน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า, 26) หลังจากพวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่พบในข้อเหล่าน้ีแล้ว เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่ง¸นประสบการณ์ส่วนตวัวา่
พวกเขาไดร้บัพรอย่างไรผ่านการรบัใช้ของ
ผู้อื่น

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัอ่านข้อพระ-
คมัภีรต์อ่ไปน้ีและเปรยีบเทียบเจตคตขิอง
นีไฟกับของเลมันและเลมิวเอลเมื่อพวก
เขาตอบสนองตอ่งานมอบหมาย: 1 นีไฟ 

2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 17:7–19, 
50–51; 18:1–4 (ท่านอาจขอให้พวกเขา
เขียนคาํตอบไวบ้นกระดาน) ขอให้พวก
เขาไตรต่รองวา่พวกเขามีเจตคตอิย่างไร
เมื่อมี โอกาสให้รบัใช้ผู้อื่นครัง้ที่ผ่านมา 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนวลีตา่งๆ จาก
การศึกษาของพวกเขาอันแสดงถึงเจตคติ
ที่เราควรมีเมื่อทํางานมอบหมายฐานะ
ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผลลงในช่องวา่งที่
เตรยีมไว้ ในหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า หน้า 50

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่ง
น้ีหน่ึงเรือ่งหรอืทัง้สองเรือ่ง และขอให้
เยาวชนชายมองหาพรที่มาจากการรบัใช้
ผู้อื่นรวมไปถึงสมาชิกในโควรมัของพวก

แผนหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น
เจ้า

ให้เวลาเยาวชนชายช่วงท้าย
การประชุมโควรมัวางแผนใน
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า หรอืใน เวอรช่ั์นออนไลน์
ของ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
แผนเหล่าน้ีเป็นเรือ่งส่วนตวั 
แตส่มาชิกโควรมัสามารถช่วย
กันทําให้เกิดแนวคดิสําหรบั
แผนของพวกเขา
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เขา ให้สมาชิกโควรมัอ่านหนังสือ หน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ของพวกเขาและระบุ
วธิีที่ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอย่าง
พวกเขาสามารถรบัใช้ผู้อื่นได ้(ดหูน้า 23 
[มัคนายก], หน้า 47 [ผู้สอน], หรอื หน้า 
71 [ปุโรหิต] ขอให้เยาวชนชายไตรต่รอง
วธิีที่พวกเขาสามารถทําให้ โควรมัเข้มแข็ง
โดยผ่านการรบัใช้

• ให้ด ูรปูของประธานเฮนรยี์ บี. อาย- 
รงิก์สมัยเป็นเยาวชนชาย อ่านเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของประธานอายรงิก์สมัย
เป็นปุโรหิตไปเยี่ยมสมาชิกกับอธิการ
ของท่าน เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับการรบัใช้ผู้อื่นจากประสบการณ์ของ
ประธานอายรงิก์ พวกเขาสามารถแบ่ง¸น
ประสบการณ์อะไรบ้างจากชีวติของพวก
เขาเอง

หลังจากเยาวชนชายทํากิจกรรมข้างตน้หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันเสรจ็แล้ว ให้ทําดงัน้ี: 

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเปิดไปที่
หมวด “รบัใช้ผู้อื่น” ของหนังสือ หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 26–27 [มัคนายก], 
หน้า 50–51 [ผู้สอน], หรอื หน้า 74–75 
[ปุโรหิต]) เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแตล่ะ
คนเขียนแผนการรบัใช้ส่วนตวั ตวัอย่าง
เช่น แผนของพวกเขาอาจจะเป็นการ
ทําตามคาํแนะนําของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสั-

เซลล์ บัลลารด์ให้สวดอ้อนวอนทุกวนัเพื่อ
ขอโอกาสรบัใช้ผู้อื่น (ด ู“จงทํางานอย่าง
ทุ่มเท,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 29–31) 
จากน้ันให้ประธานโควรมันําการสนทนา
วา่โควรมัจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อรบัใช้ผู้อื่น 
และขอให้เยาวชนชายเขียนแผนน้ีลงใน
หนังสือของพวกเขา

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกแผนของเขาเพื่อรบัใช้คนบางคน
และเชือ้เชิญเยาวชนชายให้ทําตามแผน
ของตน

• อธิบายวา่เขาจะเชิญสมาชิกโควรมัแบ่ง
¸นประสบการณ์ที่ ไดร้บัใช้ผู้อื่นในสัปดาห์
ที่จะมาถึง

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจ
บนแผ่นดนิโลก พระเยซู
ครสิตท์รงใช้เวลารบัใช้และ
ช่วยเหลือคนที่อยู่รายรอบ
พระองค ์สานุศิษย์ที่แท้
จรงิของพระครสิตท์ําเช่น
เดยีวกัน พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัวา่ “ถ้าท่านรกักันและ
กัน ดงัน้ีแหละทุกคนก็จะ
รูว้า่ท่านเป็นสาวกของเรา” 
(ยอห์น 13:35) ขณะที่ท่าน
สอนเยาวชนชาย จงมองหา
โอกาสเชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่ง¸นวา่พวกเขารบัใช้กัน
อย่างไรและอะไรดลใจพวก
เขาให้รบัใช้
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ 

ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
ไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มสําหรบัเรา และพระองคท์รงบัญชาเราให้
เป็นเหมือนอย่างพระองค ์พระองคท์รงเป็นแบบอย่างของอุปนิสัยตา่งๆ เช่น ศรทัธา 
ความหวงั จิตกุศล ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความบรสุิทธิ์ ความขยันหมั่น
เพียร และการเช่ือÃง ขณะเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระองคแ์ละหมายมั่นพัฒนาคณุลักษณะ
ของพระองค ์เราจะกลายเป็นผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่พระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรค์
ทรงประสงค์ ให้เราเป็น

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

มัทธิว 26:36–45; ลูกา 7:11–15; 23:33–
34; ยอห์น 13:4–10 (คณุลักษณะของ
พระผู้ช่วยให้รอดแสดงให้เห็นเป็นแบบ
อย่างใน

พระชนม์ชีพของพระองค)์

โมไซยาห์ 3:19 ( โดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูครสิตเ์ราสามารถเป็น

วสุิทธิชนได)้

3 นีไฟ 27:27 (เราไดร้บับัญชาให้เป็นดงั
พระครสิตท์รงเป็น)

สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน, “ผู้นําที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดคอืผู้ตามที่ประเสรฐิสุด,”   เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 70–76

รชิารด์ เจ. เมนส์, “ปีตขิองการดาํเนิน
ชีวติที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 27–30

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “คนหนุ่มสาว
รุน่เยี่ยมยอด,”     เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
67–70.

โธมัส เอส. มอนสัน, “จงทําหนทางแห่ง
เท้าของเจ้าให้ราบ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
86- 88.

”ฉันจะพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตอ์ย่างไร“ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
(2004), 115- 126.

วดีทิัศน์: “อาหารประจําวนั: การ
เปลี่ยนแปลง”

คณุลักษณะของพระเยซู
ครสิตม์ีอะไรบ้าง? ท่าน
ตอ้งการพัฒนาคณุลักษณะ
ใดมากที่สุด ท่านเคยเห็นหรอื
รูจ้ักใครในชีวติท่านผู้เป็น
แบบอย่างของคณุลักษณะ
เหล่าน้ี

ท่านเห็นคณุลักษณะเหมือน
อย่างพระครสิตป์ระการใด
ในเยาวชนชายแตล่ะคนที่
ท่านสอน พวกเขาจําเป็นตอ้ง
พัฒนาคณุลักษณะใดในเวลา
น้ีเพื่อจะเป็นผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตที่ซ่ือสัตย์มากขึน้
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคนหา
พระคมัภีรห์น่ึงข้อเกี่ยวกับหลักคาํสอนที่
เขาเรยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว
และแบ่ง¸นกับสมาชิกโควรมัอีกคนหน่ึง

• แจกสําเนากิจกรรมคณุลักษณะใน 
หน้า 126 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเราให้

เยาวชนชายแตล่ะคนและขอให้เขาใช้
เวลาสักครทูําการประเมินตนเอง เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายแตล่ะคนแบ่ง¸นส่ิงที่เขา
เรยีนรูจ้ากกิจกรรม เชิญสองสามคนแบ่ง
¸นคณุลักษณะเหมือนพระครสิตท์ี่พวก
เขาช่ืนชมในสมาชิกโควรมัคนหน่ึงหรอืใน
สมาชิกครอบครวั

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับคณุลักษณะของ
พระเยซูครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เพื่อช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจวา่เหตใุด
เราควรให้พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
ชีวติ ท่านอาจเชือ้เชิญให้พวกเขาเล่นเกม
ที่เกี่ยวข้องกับวตัถุที่อยู่ตรงกลาง (เช่น
โยนห่วงหรอืตัง้กล่องให้สูง) ฉายส่ีนาทีแรก
ของคาํพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ เจ. เมนส์
เรือ่ง “ปีตขิองการดาํเนินชีวติที่มีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง” พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร
ถึงความสําคญัของการมีพระผู้ช่วยให้รอด
เป็นศนูย์กลางของชีวติจากกิจกรรมและ

คาํพูด ขอให้สมาชิกโควรมัทํางานเป็นคู่
และหาเรือ่งราวในคาํพูดที่แสดงให้เห็น
ถึงพรที่เราไดร้บัเมื่อเราให้พระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางของชีวติ พวกเขาจะตอ้งทํา
อะไรเพื่อให้พระผู้ช่วยให้รอดและคาํสอน
ของพระองคเ์ป็นศนูย์กลางชีวติของพวก
เขามากขึน้ 

• แจกคาํถามเก้าข้อที่เอ็ลเดอรเ์อ็ม.  
รสัเซลล์ บัลลารด์ถามเยาวชนชายในคาํ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ประจักษ์พยานทรงพลัง
ที่สุดเสมอเมื่อสัน้ กระชับ 
และตรงไปตรงมา” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 43)



276

ปราศรยัของท่าน “คนหนุ่มสาวรุน่เยี่ยม
ยอด” ให้เยาวชนชาย (หรอือาจเปิด 
วดีทิัศน์คาํปราศรยัในส่วนที่เอ็ลเดอร์
บัลลารด์ถามคาํถาม) เชือ้เชิญให้พวก
เขาไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบคาํถาม
เหล่าน้ีอย่างไร และขอให้พวกเขาคดิถึง
ดา้นตา่งๆ ของชีวติที่สามารถปรบัปรงุได ้
คณุลักษณะเหมือนอย่างพระครสิต์ ใดที่
คาํถามเหล่าน้ีสามารถช่วยพวกเขาพัฒนา
ได ้

• แน่ใจวา่เยาวชนชายแตล่ะคนมีสําเนา
บทที่ 6 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เชือ้
เชิญเยาวชนชายให้เลือกคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิตห์น่ึงอย่างในบทน้ีที่พวก
เขาประสงคจ์ะปรบัปรงุ ขอให้พวกเขา
แบ่ง¸นวา่เหตใุดคณุลักษณะน้ันจึงสําคญั
ตอ่พวกเขา ให้เวลาพวกเขาในการประชุม
โควรมัเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับคณุลักษณะที่
พวกเขาเลือก โดยทําตามคาํแนะนําใต้
หัวข้อ ”พัฒนาคณุลักษณะเหมือนอย่าง
พระครสิต“์ ในหน้า 115- 126 ของ ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา

• เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้เลือก
หน่ึงหนทางที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ระบุในคาํพูดของท่านเรือ่ง ”จงทําหนทาง
แห่งเท้าของเจ้าให้ราบ“ ขอให้เขาสรปุส่ิง
ที่ประธานมอนสันพูดเกี่ยวกับหนทางน้ัน
และสรา้งโครงรา่งคาํพูดพอสังเขปวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างสําหรบัเรา
ในหนทางน้ันอย่างไร เขาอาจจะรวมพระ
คมัภีร ์ประสบการณ์ส่วนตวั และประจักษ์
พยานของเขาไว้ ในโครงรา่งดว้ย ช่วย
เยาวชนชายวางแผนเป็นผู้พูดในพิธีเปิด
สหกิจกรรม การประชุมศีลระลึก การประ
ชุมโควรมั หรอืที่บ้าน

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้บอกหน้าที่
ฐานะปุโรหิตของพวกเขา ดงัระบุไว้ ใน
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า (ดหูน้า 
23 [มัคนายก], หน้า 46–47 [ผู้สอน], 
หน้า 70–71 [ปุโรหิต]) และสนทนา
สถานการณ์ตา่งๆ ที่พวกเขาอาจจะอยู่
ขณะทําหน้าที่เหล่าน้ีให้เกิดสัมฤทธิ
ผล (ตวัอย่างเช่น กําลังสอนประจําบ้าน
ครอบครวัที่ ไม่เปิดใจรบัพระกิตตคิณุ
หรอืไม่สนับสนุนมาตรฐานของพระเจ้า) 
คณุลักษณะของ

• พระครสิตจ์ะช่วยเยาวชนชายใน
สถานการณ์เหล่าน้ีอย่างไร พวกเขา เห็น
เพื่อนสมาชิกโควรมัเป็นแบบอย่างของ
คณุลักษณะเหล่าน้ีเมื่อใด เยาวชนชาย
อาจทบทวนคาํพูดของสตเีฟน ดบัเบิลยู. 
โอเวนเรือ่ง “ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอืผู้ตาม
ที่ประเสรฐิสุด” และสนทนาถึงแบบอย่าง
ของความเป็นผู้นําฐานะปุโรหิตที่พวก
เขาเห็นในชีวติของพวกเขา พระครสิต์
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดทีี่สุดของความเป็น
ผู้นําอย่างไร เราจะเป็นผู้นําที่เป็นเหมือน
พระครสิต์ ไดอ้ย่างไรขณะทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของเราให้เกิดสัมฤทธิผล

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัแตล่ะคนให้
อ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อที่แนะนําไว้ ใน
โครงรา่งน้ี โดยทําเครือ่งหมายคาํและวลี
ที่แสดงคณุลักษณะบางอย่างของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ให้เวลาพวกเขาแบ่ง¸น
ความรูสึ้กเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและ
คณุลักษณะที่พระองคท์รงเป็นแบบอย่าง 
พวกเขาจะพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ีใน
ชีวติพวกเขาไดอ้ย่างไร พวกเขาอาจจะยก
ตวัอย่างคนรูจ้ักที่พวกเขารูสึ้กวา่ไดแ้สดง
คณุลักษณะเหมือน พระครสิตบ์างอย่าง
เหล่าน้ี
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเป็นเหมือนพระครสิตม์าก
ขึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
ความสําคญัของการพัฒนาคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิตเ์พื่อช่วยเขาทําหน้าที่
ฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผลทัง้เวลาน้ี
และในอนาคต

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายตัง้เป้าหมาย
และวางแผนพัฒนาคณุลักษณะเหมือน
พระครสิตห์น่ึงอย่าง เขาอาจจะกระตุน้ให้
คนเหล่าน้ันทูลขอความช่วยเหลือจาก 
พระบิดาบนสวรรค์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่าง
และครพูี่เลีย้งของเรา การ
พยายามเป็นเหมือนพระองค์
และพัฒนาคณุลักษณะของ
พระองคจ์ะช่วยให้ท่านเป็น
ครทูี่ดขีึน้ ขณะที่ท่านเตรยีม
สอน จงนึกถึงคณุลักษณะ
เหมือนอย่างพระครสิตท์ี่
ท่านจําเป็นตอ้งมีจึงจะสอน
เยาวชนชายได้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก รชิารด์ เจ. เมนส์, “ปีตขิองการ
ดาํเนินชีวติทีม่ีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 27–28

เอ็ลเดอรต์าอีชิ อาโอบะแห่งสาวกเจ็ดสิบอาศัยอยู่ ใน
หมู่บ้านภูเขาเล็กๆ ในเมืองชิโกะกุ ญี่ปุ่น ไดร้บัการขอให้
สอนชัน้เรยีนในการประชุมใหญ่เยาวชน หัวข้อการประชุม
ที่เลือกไวค้อื “เจ้าจงยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์” หลังจาก
พิจารณาหัวข้อและส่ิงที่ตอ้งสอนแล้ว เอ็ลเดอรอ์าโอบะก็
ตดัสินใจใช้อาชีพของเขาเป็นเครือ่งมือการสอน งานของ
เขาคอืทําเครือ่ง¸้นดนิเผา

เอ็ลเดอรอ์าโอบะเล่าวา่ชัน้เรยีนเยาวชนของเขาตืน่เตน้
มากเมื่อเห็นวา่เขาสามารถขึน้รปูดนิเหนียวในมือให้เป็น
ถ้วยโถโอชามไดเ้กือบเหมือนเนรมิต หลังจากเขาสาธิต 
เขาถามนักเรยีนวา่ใครอยากลองบ้าง ทุกคนยกมือ

เอ็ลเดอรอ์าโอบะให้เยาวชนหลายคนออกมาลองทําส่ิง
ใหม่ที่ตนเองสนใจ พวกเขาคดิวา่หลังจากดแูล้วคงจะ
ทําไดง้่ายๆ แต่ไม่มี ใครทําสําเรจ็แม้จะพยายามขึน้รปูชาม
เรยีบๆ ธรรมดาก็ตาม พวกเขาประกาศวา่ “ฉันทําไม่ได!้” 
“ทําไมถึงยากขนาดน้ี” “ยากมากเลยนะน่ี” ความเห็นเหล่า
น้ีเกิดขึน้ขณะเศษดนิเหนียวกระจายไปทั่วห้อง

เขาถามเยาวชนวา่ทําไมพวกเขาจึง¸้นไม่ได ้พวกเขาให้
คาํตอบตา่งกันไปวา่ “ผมไม่มีประสบการณ์” “ผมไม่เคย

ฝึกทํามาก่อน” หรอื “ผมไม่มีพรสวรรค”์ จากคาํตอบที่ ได ้
ส่ิงที่ทุกคนพูดเป็นความจรงิ อย่างไรก็ตาม เหตผุลสําคญั
ที่สุดที่เขาทําไม่ไดเ้พราะดนิเหนียวไม่อยู่กลางแป้นหมุน 
เยาวชนคดิวา่พวกเขาวางดนิเหนียวไวต้รงกลางแล้ว แต่
จากมุมมองของมืออาชีพ น่ันยังไม่ ใช่ตรงกลาง เขาบอก
นักเรยีนตอ่จากน้ัน “เรามาลองอีกครัง้นะ”

คราวน้ีเอ็ลเดอรอ์าโอบะวางดนิเหนียวไวก้ลางแป้นหมุน
พอดบิพอดแีล้วเริม่หมุน ทําให้เกิดหลุมกลางดนิเหนียว 
เยาวชนหลายคนลองอีกครัง้ คราวน้ีทุกคนเริม่ปรบมือ
เมื่อพูดวา่ “วา้ว เครือ่งไม่สะบัดแล้ว” “ฉันทําไดแ้ล้ว” หรอื 
“ฉันทําเอง” แน่นอนวา่รปูทรงไม่สมบูรณ์ แตผ่ลออกมา
ตา่งจากความพยายามครัง้แรกโดยสิน้เชิง เหตผุลที่พวก
เขาประสบความสําเรจ็เพราะดนิเหนียวอยู่กลางแป้นหมุน
พอดี

โลกที่เราอาศัยอยู่คล้ายกับแป้นหมุนของช่าง¸้น และ
ความเรว็ของแป้นหมุนเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ เหมือนดนิเหนียว
บนแป้นหมุน เราตอ้งอยู่ตรงกลางพอดเีช่นกัน แกนของ
เรา ศนูย์กลางของชีวติเรา จะตอ้งเป็นพระเยซูครสิต์
และพระกิตตคิณุของพระองค ์การดาํเนินชีวติที่ ให้พระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลางหมายถึงเราเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซู
ครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ จากน้ันจึงทําตามแบบอย่างของ
พระองคแ์ละรกัษาพระบัญญัตอิย่างเครง่ครดั



279

ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ 

ฉันจะพัฒนาความรกัเหมือน 
พระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต ์เรยีกวา่จิตกุศล คอืรปูแบบสูงสุด สง่างามที่สุด และ
มั่นคงที่สุดของความรกัและเป็นความปีตยิินดทีี่สุดแก่จิตวญิญาณ (ด ู1 นีไฟ 11:23) 
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของจิตกุศล ในการปฏิบัตขิณะทรงเป็น
มรรตยั พระองค ์“เสด็จไปกระทําคณุประโยชน์” โดยแสดงความอ่อนโยนเห็นอก-
เห็นใจคนยากไร ้คนเป็นทุกข์ และคนเศรา้โศกเสียใจ (ด ูมัทธิว 4:23; กิจการ 10:38) 
เพื่อให้มีความรกัเหมือนพระครสิต ์เราตอ้งแสวงหา สวดอ้อนวอนขอ และทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในความคดิ คาํพูด และการกระทําของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน โดยเลือกข้อที่
ประยุกต์ ใช้กับเยาวชนชายไดด้ทีีสุ่ด

1 ซามูเอล 16:7 (พระเจ้าทอดพระเนตร
จิตใจ)

ลูกา 10:30–37 (อุปมาเรือ่งชาวสะมาเรยี
ใจด)ี; ดวูดีทิัศน์ ไบเบิล “อุปมาเรือ่งชาวสะ
มาเรยีใจด”ีดว้ย

ลูกา 23:33–34 (พระเยซูทรงให้อภัยทหาร
โรมันที่ตรงึกางเขนพระองค)์

ยอห์น 15:9–13 (พระครสิตท์รงแสดง
ความรกัตอ่เราโดยพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
เรา)

1 ยอห์น 4:7–11, 18–21 (พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นความรกั)

โมโรไน 7:45–48 (เราสามารถสวด
อ้อนวอนขอให้เป่ียมดว้ยจิตกุศล ความรกั
อันบรสุิทธิ์ของพระครสิต)์

โธมัส เอส. มอนสัน, “ความรกั—แก่นแท้
ของพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
91- 94

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, 70–77

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “รกัผู้อื่นและอยู่รว่ม
กับผู้ที่แตกตา่ง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
25- 28

“ความใจบุญ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
101–103

วดีทิัศน์: ”การแบ่ง¸นความสวา่งของ 
พระครสิต,์“”ราจงเป็นบุรษุ,“”ขาของ 
เดย์ตนั,“”หยุด—กลั่นแกล้ง“

ผู้อื่นไดแ้สดงความรกัเหมือน
พระครสิตต์อ่ท่านเมื่อใด น่ี
มีผลอะไรตอ่ท่าน ท่านรูสึ้ก
ถึงความรกัเหมือนพระครสิต์
เมื่อใด ท่านพัฒนาความรกั
เหมือนพระครสิตต์อ่ผู้อื่น
อย่างไร

เยาวชนชายมีโอกาสใดแสดง
ความรกัเหมือนพระครสิต ์
เหตใุดจึงสําคญัที่พวกเขา
ตอ้งเรยีนรูว้ธิีรกัผู้อื่นเฉกเช่น
พระครสิตท์รงทํา
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่ 
พระผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ 
เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนึกถึงส่ิงหน่ึง
ที่พวกเขาประยุกต์ ใช้จากบทเรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้วและแบ่ง¸นส่ิงน้ันกับ 
โควรมัหรอืในกลุ่มเล็ก

• เขียนวลี “ฉันรูสึ้กถึงความรกัมากที่สุด
จากคนบางคนเมื่อ ___________” ลงใน

กระดาษแผ่นเล็กสองสามแผ่น มอบให้
เยาวชนชายคนละแผ่นก่อนการประชุม
โควรมัเริม่ และขอให้เขาคดิวา่จะเตมิคาํ
ในช่องวา่งอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นความคดิของพวกเขาเพื่อเริม่บท
เรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูว้ธิีพัฒนาความรกัเหมือน
พระครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงอ่าน โมโร- 
ไน 7:45 ให้ชัน้เรยีนÃง ขอให้เยาวชน
ชายคนอื่นๆ ดพูระคมัภีรต์ามและระบุ
คณุสมบัตปิระการหน่ึงที่กล่าวไวซ่ึ้งพวก
เขาประสงคจ์ะพัฒนา ขอให้แตล่ะคน
บอกคณุลักษณะที่เขาเลือกและเหตทุี่
เลือก จากน้ัน อ่านข้อ 47- 48 ดว้ยกัน
และขอให้เยาวชนชายÃงส่ิงที่ โมโรไน
บอกวา่เราจําเป็นตอ้งทําเพื่อเริม่พัฒนา
คณุสมบัตเิหล่าน้ี คณุสมบัตเิหล่าน้ีจะ
ช่วยให้พวกเขาเป็นผู้รบัใช้ฐานะปุโรหิตที่
มีประสิทธิภาพมากขึน้อย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายอ่านพระคมัภีรต์อ่ไป
น้ีหน่ึงข้อ: ยอห์น 15:9–13; 1 ยอห์น 4:7–
11; 1 ยอห์น 4:18–21 พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร
เกี่ยวกับความรกัเหมือนพระครสิตจ์ากข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ี เชือ้เชิญเยาวชนชาย
ให้หาเรือ่งราวในพระคมัภีรท์ี่แสดงให้เห็น
ความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด และขอให้
พวกเขาเล่าเรือ่งเหล่าน้ีสู่กันÃง พวกเขา
อาจจะอ่านและสนทนาเรือ่งตา่งๆ ในคาํ
พูดของประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง 
”ความรกั—แก่นแท้ของพระกิตตคิณุ“ 
เชือ้เชิญพวกเขาให้ยกตวัอย่างเวลาที่พวก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การÃงเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราÃง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 66)
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เขาหรอืคนรูจ้ักไดร้บัพรจากการปฏิบัติ
ดว้ยความรกัเหมือนพระครสิต์

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้คน้ควา้ ลูกา 
10:25- 29 และระบุคาํถามที่ผู้เช่ียวชาญ
บัญญัตถิามพระผู้ช่วยให้รอด อธิบายวา่
ระผู้ช่วยให้รอดไดป้ระทานอุปมาเรือ่ง
ชาวสะมาเรยีใจดเีพื่อตอบคาํถามเหล่า
น้ี มอบหมายให้เยาวชนชายหลายๆ คน
เป็นตวัแทนของคนบางคนในอุปมา และ
ขอให้พวกเขาแสดงละครเรือ่งน้ีขณะที่
ท่านอ่านดว้ยกัน (ข้อ 30- 35) หยุดเป็น
ครัง้คราวเพื่อถามตวัแทนชาวเลว ีปุ โรหิต 
และชาวสะมาเรยีวา่เหตใุดพวกเขาจึง
กระทําอย่างน้ัน และให้ โควรมัสนทนาคาํ
ตอบของพวกเขา อ่านพระบัญชาของ 
พระผู้ช่วยให้รอดตอ่ผู้เช่ียวชาญบัญญัติ
ใน ข้อ 36- 37, และเชือ้เชิญเยาวชนชายให้
แบ่ง¸นสถานการณ์คล้ายกับสถานการณ์
ในอุปมาที่พวกเขาอาจพบเจอ

• ให้ โควรมัอ่าน ด ูหรอืÃงคาํพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เป็น
ตอนๆ เรือ่ง ”ผู้มี ใจกรณุาย่อมไดร้บัพระ

กรณุา“ หรอืคาํพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน 
เอช. โอ๊คส์เรือ่ง ”รกัผู้อื่นและอยู่รว่มกับ
ผู้ที่แตกตา่ง“ ขอให้เยาวชนชายมองหา
คาํแนะนําที่จะช่วยให้พวกเขารกัผู้อื่นใน
สถานการณ์ตา่งๆ เชือ้เชิญเยาวชนชายให้
ไตรต่รองในใจถึงคนบางคนในชีวติพวก
เขาที่พวกเขาอาจเคยมีความรูสึ้กไม่ดแีละ
คดิหาวธิีแสดงความรกัเหมือนพระครสิต์
ตอ่คนน้ันให้มากขึน้

• ดวูดีทิัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่งหรอืมากกวา่น้ัน เยาวชนชายเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับความรกัเหมือนพระครสิตจ์า
กวดีทิัศน์เหล่าน้ี ข่าวสารจากวดีทิัศน์ตา่ง
จากส่ิงที่ โลกสอนอย่างไรเกี่ยวกับความ
หมายของการเป็นคน ขอให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นประสบการณ์ที่มีคนช่วยให้พวก
เขารูสึ้กถึงความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด 
ประสบการณ์น้ันสอนอะไรพวกเขาเกี่ยว
กับพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญเยาวชนชาย
ให้นึกถึงคนรูจ้ักที่อาจตอ้งรูสึ้กถึงความรกั
ของพระเจ้า พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยบุคคลน้ัน

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีพัฒนาความรกัเหมือน 

พระครสิตห์รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกเล่าความรูสึ้กของเขาวา่ความรกั
เหมือนพระครสิตเ์ช่ือมโยงกับการรบัใช้
ในฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายกระทําตาม
ความประทับใจที่ ไดร้บัในระหวา่งการประ
ชุมโควรมัให้พัฒนาความรกัเหมือนพระ
ครสิตแ์ละปรบัปรงุความสัมพันธ์กับผู้อื่น

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผ่านแบบอย่าง พระองค์
ทรงสอนเหล่าสาวกให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอน
พระกิตตคิณุตามแบบที่
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รกัและ
รบัใช้ตามแบบที่พระองคท์รง
รกัและรบัใช้พวกเขา ท่านจะ
เป็นครทีู่มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้เมื่อเยาวชนชายรูสึ้กถึง
ความรกัเหมือนพระครสิตท์ี่
ท่านมีตอ่พวกเขา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “ผู้มี ใจ
กรณุาย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 
70–76

หลักธรรมพืน้ฐาน

หัวข้อของการตัดสินผู้อื่นน้ีอันที่จริงสามารถสอนได้ด้วย
โอวาทสองคาํ เมื่อมีความเกลียดชัง การนินทาวา่รา้ย ความ
หมางเมิน การเย้ยหยัน ความขุ่นแคน้ หรอืความประสงค์
รา้ย โปรดทําดงัน้ี

หยุดเถิด

ง่ายๆ ชัดแจ้ง เราแคห่ยุดตดัสินผู้อื่น แทนความคดิความ
รูสึ้กตัดสินด้วยใจอันเป่ียมด้วยความรกัที่มีต่อพระผู้เป็น
เจ้าและบุตรธิดาของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ-
บิดาของเรา เราคอืบุตรธิดาของพระองค ์เราเป็นพี่น้องกัน 
ข้าพเจ้าไม่รูแ้น่ชัดวา่จะพูดถึงประเด็นของ การไม่ตดัสินผู้
อืน่ ดว้ยคารม วาทศิลป์ และการโน้มน้าวใจให้ตรงึแน่นใน
ความทรงจาํของทา่นไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้สามารถอ้างองิพระ- 
คมัภีร ์ข้าพเจ้าอาจพยายามอรรถาธิบาย หลักคาํสอน และ
ข้าพเจ้าจะอ้างอิงสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถที่ข้าพเจ้าเพิ่งเห็น 
สติก๊เกอรต์ดิอยู่หลังรถที่คนขับท่าทางไม่คอ่ยจะเรยีบรอ้ย 
แตถ่้อยคาํบนสติก๊เกอรส์อนบทเรยีนที่ลึกซึง้ อ่านวา่ “อย่า
ตดัสินฉันเพราะฉันทําบาปตา่งจากเธอ”

เราตอ้งตระหนักวา่เราทกุคนไมด่พีรอ้ม—วา่เราเป็นขอทาน 
ตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราทกุคนไมเ่วลาใดก็เวลาหน่ึง 
จะตอ้งน้อมเขา้ไปหาพระทีน่ั่งกรณุาและวงิวอนขอพระคณุ 
มิ ใช่หรอื เราทุกคนปรารถนาสุดพลังจิตวญิญาณเพื่อทูลขอ
พระเมตตา—เพือ่รบัการใหอ้ภยัความผดิพลาดทีเ่ราเคยทํา 

และบาปที่เราเคยก่อไวม้ิ ใช่หรอื

เพราะเราทุกคนพึ่งพาพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า เราจะ 
ไม่ยอมให้ผู้อื่นไดร้บัพระคณุที่เราปรารถนาเพื่อตวัเราอย่าง
ยิง่ไดอ้ยา่งไร พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้ เราไมค่วรใหอ้ภยัหรอก 

หรอืตราบเท่าที่เรายังปรารถนาการให้อภัย

ความรกัของพระผู้เป็นเจ้า

ทําส่ิงน้ียากหรอื

ใช่

การให้อภัยตนเองและผู้อื่นน้ันไม่ง่าย อันที่จรงิเราส่วนใหญ่
เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเจตคติและวิธีคิด
ของเรา—แม้การเปลี่ยนแปลงในใจ แต่ก็ยังมีข่าวดี “การ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้” [ โมไซยาห์ 5:2] น้ีของใจเป็นส่ิง
ที่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์อกแบบมาเพื่อนํามาสู่
ชีวติของเรา

ส่ิงน้ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร โดยผ่านความรกัของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อใจของเราเป่ียมดว้ยความรกัของพระผู้เป็นเจ้า ส่ิงที่ดี
และบรสุิทธิ์เกิดขึน้กับเรา เรา “ประพฤตติามพระบัญญัติ
ของพระองค ์และพระบญัญตัขิองพระองคน้ั์นไมเ่ป็นภาระ 
เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก” [1 ยอห์น 
5:3–4]

ยิ่งเรายอมให้ความรักของพระผู้เป็นเจ้าควบคุมความคิด
และอารมณ์ของเรามากเท่าไร—ยิ่งเรายอมให้ความรกัที่เรา
มีตอ่พระบิดาบนสวรรคเ์บ่งบานในจิตใจเรามากเท่าไร—ก็
ยิ่งเป็นการง่ายท่ีจะรักผู้อื่นด้วยความรักอันบริสุทธ์ิของ 
พระครสิตเ์ท่าน้ัน ขณะที่เราเปิดใจรบัรุง่อรณุอันเรอืงรอง
ดว้ยความรกัของพระผู้เป็นเจ้า ความมืดและความหนาว
เย็นของความจงเกลียดจงชังและความรษิยาก็จะจางหาย
ไปในท่ีสุด

ดังที่เป็นมาเสมอ พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา ใน
คาํสอนและพระชนม์ชีพของพระองค ์พระองคท์รงแสดง
ทางน้ันให้เราเห็น พระองคท์รงให้อภัยคนช่ัวรา้ย คนหยาบ
คาย คนที่หมายมั่นจะทํารา้ยและทําอันตรายพระองค ์. . .

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์สามารถขจัดความรู้สึก
เคยีดแคน้ชิงชังออกจากดวงตาของเรา ทําให้เรามองเห็นผู้
อื่นในแบบที่พระบิดาบนสวรรคท์รงเห็นเรา วา่เป็นมนุษย์
ทีบ่กพรอ่งและไมด่พีรอ้มผูม้ศัีกยภาพและมคีา่ควรเกนิกวา่ 
ที่เราจะคาดคิด  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเรามาก เราจึง
ตอ้งรกัและให้อภัยกัน
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ 

ฉันจะเรยีนรู้ ให้อดทนมากขึน้ได้
อย่างไร
ความอดทนคอืความสามารถในการทนตอ่ความชักช้า ความเดอืดรอ้น การตอ่ตา้น หรอื
ความทุกข์ยากลําบากโดยไม่ โกรธ คบัข้องใจ หรอืกังวล เราสามารถพัฒนาความอดทน
ได้ โดยหมายมั่นทําตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าและยอมรบัเวลาของพระองค ์
โดยวางใจวา่พระองคจ์ะทรงทําตามสัญญาทัง้หมดที่ทรงทําไวก้ับเรา ขณะที่เราฝึก
อดทนในเรือ่งเล็กน้อยเรากําลังเตรยีมตวัเผชิญหน้ากับการทดลองที่ ใหญ่หลวงมากขึน้
ดว้ยความอดทน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

โยบ 1; 19:25–26 (แบบอย่างของโยบ)

สดดุ ี37:7–9; ลูกา 21:19; ฮีบร ู10:35–36; 
โมไซยาห์ 23:21–22; แอลมา 26:27; คพ. 
24:8 (พรมาถึงคนที่อดทน)

โรม 5:3; ยากอบ 1:3 (ความยากลําบากเพิ่ม
พลังความอดทน)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “จงอดทนตอ่
ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 70–74; ดู
วดีทิัศน์เรือ่ง “จงอดทนตอ่ไป”ดว้ย

โรเบิรต์ ซี. โอ๊คส์, “พลังของความอดทน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2006, หน้า 18–20

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ประสบการณ์ใดสอนท่าน
เกี่ยวกับความอดทน (รวม
ทัง้การทดลองส่วนใหญ่และ
ประสบการณ์ที่ตืน่เตน้เรา้ใจ
น้อยกวา่) อะไรไดช่้วยให้ท่าน
พัฒนาความอดทน ความ
อดทนเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร

เยาวชนชายพบเจออิทธิพล
อะไรบ้างในสังคมทุกวนัน้ี
ที่อาจชักนําพวกเขาไม่ ให้
อดทน เยาวชนชายจําเป็น
ตอ้งเข้าใจอะไรเกี่ยวกับ
คณุลักษณะของความอดทน 
น่ันจะช่วยพวกเขาในอนาคต
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนเขียนหน่ึง
ประโยคบนกระดานเพื่อสรปุส่ิงที่เขาเรยีน
รู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

• เขียนช่ือบทเรยีนน้ีไวบ้นกระดาน และ
อ่านย่อหน้าที่อยู่ตน้โครงรา่งน้ี เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึน้ในชีวติพวกเขาซ่ึงพวกเขาจะตอ้ง

อดทน (เช่น การศึกษา ชีวติแตง่งาน 
หรอืงานอาชีพ) ให้ดขูองหลายๆ อย่างที่
ใช้แทนช่วงเวลาตา่งๆ ของชีวติท่านเมื่อ
ท่านตอ้งแสดงความอดทน (ตวัอย่างเช่น 
ปรญิญาบัตร แหวนแตง่งาน หรอืป้ายช่ือ
ผู้สอนศาสนา) ให้พวกเขาทายวา่ของเหล่า
น้ันเกี่ยวข้องอะไรกับความอดทน จากน้ัน
ให้แบ่ง¸นประสบการณ์ที่ท่านมี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจความสําคญัของความอดทน 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนหัวข้อ “ความอดทน” และ “ความ
ไม่อดทน” ไวบ้นกระดาน แจกข้อพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับความอดทนตามที่แนะนํา
ไว้ ในโครงรา่งน้ีให้เยาวชนชายคนละหน่ึง
ข้อ เชือ้เชิญให้พวกเขาผลัดกันอ่านออก
เสียงข้อของตน โดยสนทนาส่ิงที่ข้อน้ัน
สอน และเขียนพรของความอดทนหรอื
ผลของความไม่อดทนไวบ้นกระดาน พวก
เขาสามารถเพิ่มพรและผลอะไรเข้าไปใน
รายการไดบ้้าง เชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
แตล่ะคนเขียนสถานการณ์ที่จะตอ้งใช้
ความอดทนลงในแผ่นกระดาษ (กระตุน้
พวกเขาให้เขียนไม่เฉพาะความบอบชํา้
ทางใจอย่างหนักเท่าน้ันแตเ่ขียนเกี่ยวกับ
เรือ่งขุ่นข้องหมองใจหรอืความไม่สะดวก
สบายวนัตอ่วนัดว้ย) ให้เยาวชนชายแลก
กระดาษกัน เขียนคาํตอบที่จะแสดงความ
อดทน จากน้ันให้แบ่ง¸นส่ิงที่เขียนกับ 
โควรมั

• เล่าเรือ่งความอดทนของพ่อคนหน่ึง
จากคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ซี. โอ๊คส์

เรือ่ง “พลังของความอดทน” และเชือ้
เชิญให้เยาวชนชายเล่าเรือ่งที่พวกเขามี
เกี่ยวกับความอดทน แจกคาํพูดเรือ่งน้ี
ให้เยาวชนชายคนละส่วนที่ท่านคดิวา่น่า
จะเป็นประโยชน์ เชือ้เชิญให้เขาอ่านและ
สรปุให้ โควรมัÃง พวกเขาเรยีนรูอ้ะไร
จากคาํพูดเรือ่งน้ีที่ดลใจพวกเขาให้วางใจ
พระเจ้าและจังหวะเวลาของพระองค ์มี
เหตผุลอะไรบ้างที่เราไม่อดทน เราจะ
เอาชนะความโน้มเอียงน้ีไดอ้ย่างไร

• ให้เยาวชนชายดโูปสเตอร ์Mormanad 
หลายๆ แผ่นจาก เลียโฮนาฉบับล่าสุด 
แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และเชือ้
เชิญให้พวกเขาสรา้ง Mormanad ของตน
ในหัวข้อเรือ่งความอดทน พวกเขาอาจ
จะเริม่โดยหาพระคมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับ
ความอดทน (เช่นข้อที่ระบุไว้ ในโครงรา่ง
น้ี) และคดิวธิีนําเสนออย่างสรา้งสรรคล์ง
ในโปสเตอร ์ขอให้พวกเขาแสดงโปสเตอร์
กับโควรมัและอธิบายวา่ความอดทน
หมายความวา่อะไร (ส่วนหน่ึงของการ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านกําลังÃงโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยคาํ
แนะนําหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 66)
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สนทนาน้ีคอืท่านอาจตอ้งการบอกนิยาม
ของความอดทนที่อยู่ตน้โครงรา่งน้ีกับ 
โควรมั)

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “จงอดทนตอ่ไป” 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนชายสนทนาส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูจ้ากการทดลองมารช์เมล-
โล มีสถานการณ์ใดบ้างที่เยาวชนชายไม่
อดทน เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคน
อ่านหัวข้อหน่ึงจากคาํพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “จงอดทน
ตอ่ไป” และขอให้เขาสรปุส่ิงที่เรยีนรูจ้าก
หัวข้อน้ันให้คนที่เหลือในโควรมัÃง คาํ
แนะนําของประธานอุคท์ดอรฟ์สามารถ
ช่วยให้เยาวชนชายอดทนมากขึน้ได้
อย่างไร

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงเล่าเรือ่งของ
โยบ (ด ูโยบ 1) เหตใุดเยาวชนชายจึงคดิ
วา่โยบสามารถเผชิญการทดลองไดอ้ย่าง

อดทน ศรทัธาของเขาในพระผู้ช่วยให้รอด
ช่วยเขาอย่างไร (ด ูโยบ 19:25–26) เชือ้
เชิญให้ โควรมัเสนอบางส่ิงที่พวกเขาทําได้
เพื่อเอาชนะความรูสึ้กไม่อดทน—ทัง้ใน
ระหวา่งความยากลําบากอย่างหนัก เช่น
เดยีวกับโยบ และในการทดลองประจําวนั
ที่เล็กกวา่

• ให้ โควรมัอ่านย่อหน้า 9 ถึง 17 จาก 
คาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส 
์เรือ่ง “การรอคอยพระเจ้า: ขอให้เป็น 
ไปตามพระทัยของพระองค”์ โดยมอง 
หาคาํตอบของคาํถาม “รอคอยพระเจ้า 
หมายความวา่อะไร” สําหรบัข้อคดิเพิ่ม
เตมิ ให้เยาวชนชายคน้หาข้อพระคมัภีร ์
ที่เอ็ลเดอรเ์ฮลส์อ้างถึงและแบ่ง¸นส่ิงอื่น
ที่พระคมัภีรข์้อเหล่าน้ีสอนเกี่ยวกับความ
อดทน เยาวชนชายจะใช้คาํพูดของ 
เอ็ลเดอรเ์ฮลส์หรอืข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี
ช่วยคนที่กําลังสูญสิน้ความหวงัไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของความ
อดทนหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกเล่าความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับ
ความอดทนและเชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมั
แสดงความอดทนมากขึน้กับครอบครวั
ของพวกเขาในสัปดาห์ที่จะมาถึง

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัคนอื่นตดิ
ข้อพระคมัภีรห์รอืข้อความเกี่ยวกับความ
อดทน (หรอื Mormonad ที่พวกเขา
ประดษิฐ์ขึน้) ไว้ ในที่ที่จะเตอืนสตพิวก
เขาให้อดทน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คาํถามที่ทําให้คนที่พระองค์
ทรงสอนคดิและรูสึ้กอย่างลึก
ซึง้ พระองคท์รงสนพระทัย
คาํตอบของพวกเขาอย่าง
จรงิใจและช่ืนชมยินดี ในการ
แสดงศรทัธาของพวกเขา 
พระองคท์รงเปิดโอกาสให้
พวกเขาถามคาํถามและทรง
Ãงประสบการณ์ของพวกเขา 
ท่านสามารถถามคาํถามอะไร
ไดบ้า้งทีจ่ะช่วยใหเ้ยาวชนชาย
รูสึ้กอย่างลึกซึง้ ท่านจะแสดง
ให้เห็นไดอ้ย่างไรวา่ท่านสนใจ
คาํตอบของพวกเขาระหวา่ง
บทเรยีน
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ข้อความทีค่ดัมาจากโรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การรอคอยพระเจ้า: 
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2011, หน้า 90–93

แล้วการรอคอยพระเจ้าหมายถึงอะไร  ในพระคัมภีรค์ําวา่ 
รอ หมายถึงหวงั คาดหวงั และวางใจ  การหวงัและวางใจใน
พระเจ้าเรยีกรอ้งศรทัธา ความอดทน ความอ่อนน้อม ความ
อ่อนโยน ความอดกลัน้ การรกัษาพระบัญญัต ิและการอด-
ทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่

การรอคอยพระเจา้หมายถงึการหวา่นเมล็ดแหง่ศรทัธาและ 
บํารุงเลีย้ง “ด้วยความขยันหมั่นเพียรยิ่ง, และ . . . ความ
อดทน” [แอลมา 32:41]

น่ันหมายถึงการสวดอ้อนวอนเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด— 
ถึงพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรคข์องเรา —โดยทูลวา่ 
“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์” [มัทธิว 6:10; ลูกา 11:2]  น่ีคือคํา
สวดอ้อนวอนที่เราถวายสุดจิตวญิญาณของเราในพระนาม
ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูครสิต์

การรอคอยพระเจา้หมายถึงการไตรต่รองในใจเราและ “[การ] 
รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” เพื่อเราจะรู ้“ส่ิงทัง้ปวงที่เราควร
ทํา” [2 นีไฟ 32:5]

ขณะที่เราทําตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ เรา
คน้พบวา่ “ความทุกข์ยากน้ันทําให้เกิดความอดทน” [ โรม 
5:3]  และเราเรียนรู้ท่ีจะ “ดําเนินต่อไปด้วยความอดทน
จนกวา่ [เรา] จะไดร้บัการทําให้ดพีรอ้ม” [หลักคาํสอนและ
พันธสัญญา 67:13]

การรอคอยพระเจา้หมายถงึ “ยดึมัน่” [แอลมา 45:17]  และ 
“มุ่งหน้า” ด้วยศรทัธา “ โดยมีความเจิดจ้าอันบรบูิรณ์แห่ง
ความหวงั” [2 นีไฟ 31:20

หมายถึงการ “วางใจแต่ ในคุณความดีของพระคริสต์”  
[ โมโรไน 6:4] และ “ โดยพระคุณของพระองค์ทรงช่วย 
[พวกเรา โดยกล่าว] วา่: ขอให้บังเกิดขึน้ตามพระประสงค์
ของพระองค,์ ขา้แตพ่ระเจา้, และมิ ใช่ของพวกขา้พระองค.์” 
[หลักคาํสอนและพันธสัญญา 109:44]

ขณะทีเ่รารอคอยพระเจา้ เรา “ ไมห่วัน่ไหวในการรกัษาพระ- 
บัญญัต”ิ [แอลมา 1:25] โดยรูว้า่ “วนัหน่ึง [เรา] จะพักผ่อน
จากความทุกข์ทัง้หมด [ของเรา]” [แอลมา 34:41]

และเรา “อย่าละทิง้ความไวว้างใจ [ของเรา]” [ฮีบร ู10:35] 
วา่ “ส่ิงทัง้ปวงเหล่าน้ันที่ เรา เป็นทุกข์มาก็จะรว่มกันส่งผล
เพ่ือความด ี[ของเรา]” [หลักคาํสอนและพันธสัญญา 98:3]
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ 

ทําไมการสํานึกคณุจึงสําคญั
พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรามี ใจแห่งการสํานึกคณุในทุกส่ิงที่เราทําและพูด เมื่อเรามี
ความสํานึกคณุ เราจะมีความสุขและความพอใจมากขึน้ในชีวติ เราจะรูซึ้ง้ถึงอิทธิพล
และพรของพระเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไร
จะช่วยให้เยาวชนชายพัฒนาเจตคตขิองความสํานึกคณุ

ลูกา 17:11–19 (พระเยซูครสิตท์รงรกัษา
คนโรคเรือ้นสิบคน และหน่ึงคนกลับมา
ขอบพระทัยพระองค)์

โมไซยาห์ 2:20–24 (กษัตรยิ์เบ็นจามิน
สอนเราวา่เหตใุดเราจึงตอ้งสรรเสรญิและ
ขอบพระทัยพระเจ้า)

คพ. 59:7, 15–21 (เราควรขอบพระทัยใน
ทุกส่ิง)

โธมัส เอส. มอนสัน, “ของประทานอัน
สูงส่งของความกตญัญู,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2010, 110–114

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สํานึกคณุในทุก
สภาวการณ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 70- 74

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “จงน้อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2012, 77–79; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “น้อม
ขอบพระทัย”ดว้ย

“ความกตญัญู,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 99- 100

“พระองคย์ิ่งใหญ่,“ เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 34; “นับพระพรท่าน,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 118

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

มีส่ิงใดบ้างที่ท่านสํานึกคณุ
มากที่สุด ความสํานึกคณุเพิ่ม
ความสุขของท่านอย่างไร

เยาวชนชายจะทําอะไรเพื่อ
พัฒนาเจตคตขิองความ
ขอบคณุ การมีเจตคตขิอง
ความสํานึกคณุจะเป็นพรตอ่
พวกเขาเวลาน้ีและในอนาคต
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายคนหน่ึงวาดรปูบน
กระดานที่เตอืนเขาให้นึกถึงส่ิงที่เขาเรยีน
รูเ้มื่อสัปดาห์ที่แล้ว

• กําหนดตวัอักษรให้เยาวชนชายคนละ
หน่ึงตวั และให้เวลาหน่ึงนาทีเขียนพร
ทัง้หมดที่เขานึกอออกซ่ึงเริม่ตน้ดว้ย

อักษรตวัน้ัน เหตใุดบางครัง้เราจึงมอง
ข้ามพรที่ดเูหมือนเล็กน้อยที่พระเจ้า
ประทานแก่เรา ขอให้สมาชิกโครวมัคน
หน่ึงอ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
46:32 หรอื 59:21 เราจะแสดงความสํานึก
คณุมากขึน้ไดอ้ย่างไรตอ่ “พรใดก็ตามที่ 
[เรา] ไดร้บั” 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจความสําคญัของความสํานึก
คณุ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน ลูกา 
17:11–19และแบ่ง¸นวา่พวกเขาคดิวา่
เหตใุดคนโรคเรือ้นเก้าในสิบคนไม่มา
ขอบพระทัยพระผู้ช่วยให้รอด ส่ิงใดบ้าง
ที่อาจขัดขวางไม่ ให้เราแสดงความสํานึก
คณุ เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนึกถึงพรที่
พวกเขาไดร้บัซ่ึงพวกเขาอาจไม่ไดแ้สดง
ความสํานึกคณุเท่าที่ควร เหตใุดการ
แสดงความสํานึกคณุจึงสําคญั พวกเขาจะ
ทําอะไรเพื่อแสดงความสํานึกคณุ

• เล่าหรอือ่านเรือ่งปลาจากคาํพูดของ
เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “จง
น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า” ถาม
เยาวชนชายวา่พวกเขาเคยช่วยคนอื่น 
(เช่นผู้ดแูลในเรือ่งน้ี) โดยไม่ไดร้บัคาํ
ขอบคณุหรอืไม่ แบ่งคาํพูดที่เหลือตาม
หัวข้อเรือ่ง และมอบหมายให้เยาวชน
ชายอ่านคนละหัวข้อ ขอให้เยาวชนชาย
จดบางส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับความ

สํานึกคณุและพระคมัภีรห์น่ึงข้อเกี่ยวกับ
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้(แนะนําวา่พวกเขา
สามารถใช้คูม่ือพระคมัภีร์ ได)้ ให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นส่ิงที่เขียนและเล่าตอนที่พวก
เขารูสึ้กสํานึกคณุตอ่ของประทานอย่าง
หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า

• อ่านหรอืเล่าเรือ่งครอบครวัของกอร์
ดอน กรนีในคาํพูดของประธานโธมัส เอส. 
มอนสันเรือ่ง “ของประทานอันสูงส่งของ
ความกตญัญู” ขอให้เยาวชนชายÃงส่ิงที่
ทําให้ครอบครวัน้ีรูสึ้กสํานึกคณุ เหตใุด
เจตคตขิองครอบครวัจึงเปลี่ยนตลอด
เรือ่ง เชือ้เชิญให้เยาวชนชายไตรต่รอง
คาํถามทํานองน้ี: “ฉันเคยรูสึ้กผิดกับการ
มีเจตคตทิี่ ไม่รูค้ณุหรอืไม่” “มีพรใดที่ฉัน
ไดร้บัแต่ไม่สังเกตหรอืไม่” “เหตใุดการมี
เจตคตทิีรูค้ณุจึงเป็นพรตอ่ฉัน” เชิญสอง
สามคนแบ่ง¸นความคดิของพวกเขา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ชํานาญจะไม่คดิวา่ ‘วนั
น้ีฉันจะทําอะไรในชัน้เรยีน’ 
แตถ่ามวา่ ‘วนัน้ีจะให้นักเรยีน
ของฉันทําอะไร’ ไม่ถามวา่ 
‘วนัน้ีฉันจะสอนอะไร’ แต่
ถามวา่ ‘ฉันจะช่วยให้นักเรยีน
คน้พบส่ิงที่เขาตอ้งการรู้ ได้
อย่างไร’” (เวอรจ์ิเนีย เอช. 
เพียรซ์, ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 61)
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• มอบหมายให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคน
ศึกษาหน่ึงหัวข้อจากคาํพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “สํานึกคณุ
ในทุกสภาวการณ์” โดยไม่บอกช่ือหัวข้อ 
ขอให้พวกเขาเขียนช่ือหัวข้อน้ัน—วลีหรอื
ประโยคที่รูสึ้กสรปุส่ิงที่พวกเขาศึกษา เชือ้
เชิญพวกเขาให้บอกช่ือและส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูจ้ากคาํแนะนําของประธานอุคท์- 
ดอรฟ์เกี่ยวกับความสํานึกคณุ พวกเขาจะ
ทําอะไรไดบ้้างเพื่อพัฒนาเจตคตขิอง

ความสํานึกคณุที่ประธานอุคท์ดอรฟ์
อธิบาย

• ให้ โควรมัอ่านข้อพระคมัภีรแ์ละรอ้ง
เพลงสวดสรรเสรญิและขอบพระทัย เช่น
ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายมองหาวลีเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขารูสึ้ก
สํานึกคณุและสรรเสรญิดว้ยเช่นกัน เชือ้
เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นวลีที่เลือก อธิบาย
วา่เหตใุดจึงเลือกวลีเหล่าน้ัน และแสดง
ความรูสึ้กสํานึกคณุของพวกเขาเอง

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความสําคญัของการ
สํานึกคณุหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นส่ิงที่เขารูสึ้กสํานึกคณุและ
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายขอบพระทัยพระ
บิดาบนสวรรคสํ์าหรบัส่ิงที่พวกเขาไม่เคย
ขอบพระทัยพระองคม์าก่อน

• กระตุน้เยาวชนชายให้จดบางส่ิงที่พวก
เขารูสึ้กสํานึกคณุทุกวนั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้อื่นให้ปฏิบัตดิว้ยศรทัธาและ
ดาํเนินชีวติตามความจรงิที่
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงหาโอกาสให้พวกเขาเรยีน
รูผ้่านประสบการณ์ที่มีพลัง 
ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนชายเห็นพลัง
ของความกตญัญูในชีวติพวก
เขา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “ของประทาน
อันสูงส่งของความกตญัญู,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 
110–114

กอรด์อนเล่าวา่เขาเตบิโตที่ฟารม์แห่งหน่ึงในแคนาดา  เขา
กับพี่น้องตอ้งรบีกลับบ้านหลังเลิกเรยีนขณะที่เด็กคนอื่นๆ 
เล่นบอลและไปวา่ยน้ํา แตค่ณุพ่อสามารถช่วยให้พวกเขา
เข้าใจไดว้า่งานของพวกเขาคุม้คา่  ส่ิงน้ีคุม้คา่จรงิๆ เพราะ
หลังจากฤดเูก็บเกี่ยว เมื่อครอบครวัฉลองวนัขอบคณุพระ-
เจ้า วนัน้ันคณุพ่อจะให้ของขวญัชิน้ใหญ่  ท่านพาพวกเขา
สํารวจทุกอย่างที่พวกเขามี

ตอนเช้าวนัขอบคณุพระเจ้า คณุพ่อจะพาพวกเขาไปห้อง
ใตด้นิที่น่ันมีถังแอปเปิล ลังหัวผักกาด แครอท�งในทราย 
และกองกระสอบมะเขือเทศ ถั่ว ข้าวโพด ถั่วแขก แยม  
สตรอเบอร ีและมีผักผลไม้ดองอยู่เต็มชัน้  เขาให้ลูกๆ นับ
ทุกอย่าง จากน้ันก็ ไปที่ยุ้งเพื่อดูว่ามีหญ้าแห้งกี่ตันและมี
เมล็ดข้าวสาลีอยู่ ในฉางกี่ถัง  พวกเขานับวัว หมู ลูกไก่ ไก่
งวง และห่าน คณุพ่อบอกวา่เขาตอ้งการให้เห็นวา่พวกเขา
พรอ้มเพียงใด แตลู่กๆ รูว้า่คณุพ่อตอ้งการให้พวกเขาเห็น
ในวนัแห่งการเฉลิมฉลองน้ันวา่พระผู้เป็นเจ้าประทานพร
พวกเขามากเพียงใดและแย้มสรวลให้กับงานทัง้หมดที่
พวกเขาทุ่มเท  สุดท้ายเมื่อพวกเขาน่ังกินอาหารที่คณุแม่
เตรยีม ส่ิงที่พวกเขารูสึ้กคอืพร

อย่างไรก็ด ีกอรด์อนบอกวา่วนัขอบคณุพระเจ้าที่เขาระลึก
ถึงดว้ยความขอบคณุมากที่สุดคอืปีที่ดเูหมือนพวกเขาไม่มี
อะไรจะให้ขอบคณุ

ปีน้ันเริม่ตน้ดว้ยด ีพวกเขามีฟางเหลือ มีเมล็ดพืชมากมาย 
มีหมูส่ีครอก . . .

. . . เพราะในช่วงเวลาที่ต้นพืชเริ่มโผล่พ้นดี ฝนก็เริ่มตก  
พอน้ําลดพืชพวกน้ันก็ไม่เหลือ  พวกเขาเพาะปลูกอีกครัง้ 

แตฝ่นทําให้พืชผลเสียหาย  มันฝรัง่เน่าอยู่ ในโคลน  พวก
เขาขายววัสองตวั ขายหมูทัง้เล้า และปศสัุตวท์ี่ตัง้ใจเก็บไว ้
แตข่ายไดร้าคาตํา่มากเพราะคนอืน่ก็ขายเหมอืนกนั ทัง้หมด 
ที่เก็บเกี่ยวได้ปีน้ันคือหัวผักกาดบนที่ดินผืนเล็กๆ ซ่ึงเอา 

ชนะมรสุมมาได้

วนัขอบคณุพระเจ้าเวยีนมาอีกครัง้  คณุแม่พูดวา่ “คงจะดี
ถ้าเราลืมปีน้ีไปเลย เพราะแม้แตห่่านเราก็ ไม่เหลือ”

แตต่อนเช้าวนัขอบคณุพระเจา้ คณุพอ่ของกอรด์อนปรากฏ 
ตวัพรอ้มกระตา่ยป่า และขอใหภ้รรยาเอาไปปรงุอาหาร  เธอ 
เริม่ทําอย่างเสียไม่ ได้พลางบอกวา่คงใช้เวลานานกวา่เน้ือ 
เหนียวๆ จะนุ่มได้  ในที่สุดเมื่อนํามาวางบนโต๊ะพรอ้มหัว
ผักกาดที่รอดตาย ลูกๆ กลับไม่ยอมกิน  คุณแม่ของกอร-์ 
ดอนรอ้งไห้ แล้วคณุพ่อก็ทําส่ิงที่ ไม่คาดคดิ  เขาขึน้ไปบน
ห้องใต้หลังคา เอาตะเกียงน้ํามันมาวางบนโต๊ะ และจุด
ตะเกียง เขาบอกลูกๆ ให้ปิดไฟ  คราวน้ีเมื่อมีแต่ตะเกียง
พวกเขาแทบไม่อยากเช่ือวา่เคยมืดแบบน้ีด้วยหรอื  พวก
เขาสงสัยวา่พวกเขามองเห็นทัง้ที่ ไม่มีแสงสวา่งจากไฟฟ้า
ไดอ้ย่างไร

พวกเขาใหพ้รอาหาร และทกุคนกนิอาหาร เมือ่กนิเสรจ็แลว้ 
ทุกคนก็น่ังเงียบๆ  กอรด์อนเขียนวา่

“ท่ามกลางแสงสลัวของตะเกียงเก่าๆ เราเริ่มเห็นชัดเจน
อีกครัง้ . . .

“อาหารมือ้น้ันอร่อยมาก กระต่ายป่ารสชาติเหมือนไก่งวง 
และหัวผักกาดนุ่มที่สุด . . .

“ . . . [บ้าน [ของเรา] . . . แม้ ไมม่อีะไรเลยก็ถอืวา่รํา่รวยแลว้” 
 [ดดัแปลงจากเอช. กอรด์อน กรนี, “The Thanksgiving I 
Don’t Forget,” Reader’s Digest, Nov. 1956, 69–71.]



291

เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พลังอยู่ ในพวกเขา, ซึง่ในน้ันพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีองตนเอง” (คพ. 58:28)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเข้าใจความสําคญัของการพึ่งพา
ตนเองทางโลกและทางวญิญาณ ถึงแม้พวกเขาอยู่ ในวยัเยาว ์แตเ่ยาวชนชายเหล่าน้ีไดร้บัพร
ดว้ยของประทานแห่งสิทธิ์เสร ีและพวกเขากําลังเรยีนรูว้ธิีกําหนดวถิีของตนและพบคาํตอบ
ของ¸ญหาในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ยิ่งพวกเขาพึ่งพาตนเองมากเพียงใด พวกเขาจะ
ยิ่งมีเสรภีาพมากเพียงน้ัน พวกเขาจะพรอ้มขยายการเรยีกในฐานะปุโรหิต เสรมิสรา้งความเข็ม
แข็งให้ครอบครวัตน และบรรลุบทบาทการเป็นสามีและบิดาในอนาคตมากขึน้

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดการศกึษาหาความรูแ้ละพัฒนาทักษะจึงเป็นเรือ่งสําคญั (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
การพึง่พาตนเองหมายความวา่อะไร
ฉันรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ฉันกําลังเปลีย่นใจเลือ่มใส
เหตใุดการทํางานจึงเป็นหลักธรรมสําคญัของพระกิตตคิณุ
เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้ฉันมีสุขภาพดี
พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้คนจนและคนขัดสน
ฉันจะพบวธิีแก้ ไข£ญหาและการท้าทายตา่งๆ ไดอ้ย่างไร

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

“การศึกษา,” หน้า 55–59

พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและ
ทางวญิญาณ
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

เหตใุดการศึกษาหาความรูแ้ละ
พัฒนาทักษะจึงเป็นเรือ่งสําคญั
การศึกษาเป็นส่วนสําคญัในแผนของพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อช่วยให้เราเป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้ การศึกษาหาความรู้ ให้ความเข้าใจและทักษะที่จะช่วยเราพัฒนาการ
พึ่งพาตนอง หาเลีย้งครอบครวัในอนาคตของเรา และรบัใช้ศาสนจักรและชาวโลกได้
มากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนชายเข้าใจความสําคญัของการศกึษา

2 นีไฟ 9:29 (การเป็นผู้คงแก่เรยีนย่อมดี
หากเราสดบัÃงคาํแนะนําของพระผู้เป็น
เจ้า)

คพ. 88:76–80 (เราตอ้งเรยีนและสอน
เรือ่งทางวญิญาณและทางโลก)

คพ. 88:118 (เรยีนรู้ โดยการศึกษาและ
ศรทัธา)

คพ. 90:15 (เราควรคุน้เคยกับหนังสือด ี
ภาษา คาํพูด และผู้คนที่ด)ี

คพ. 130:18–19 (ความรูแ้จ้งขัน้ใดที่เรา
บรรลุในชีวติน้ีจะลุกขึน้พรอ้มกับเราใน
การฟ้ืนคนืชีวติ)

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พี่น้องชาย
ทัง้หลาย เรามีงานตอ้งทํา,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, หน้า 47–50

“การศึกษา,” สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉัน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า (2010), หน้า 55–59

“การศึกษา,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), หน้า 9–10

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

การศึกษาของท่านช่วยเตรยีม
ท่านให้พรอ้มรบัประสบการณ์
ชีวติอย่างไร ความรู ้การ
ศึกษา และทักษะอะไร
เป็นประโยชน์ตอ่ท่านและ
ครอบครวัมากที่สุด ท่านยัง
ตอ้งเรยีนรูอ้ะไรอีก

อะไรคอืเจตคตขิองเยาวชน
ชายตอ่การศึกษาและการ
เรยีนรู ้การศึกษาจะเป็นพร
แก่พวกเขาเวลาน้ีและใน
ความรบัผิดชอบในอนาคต
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่เคยประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีน
รูจ้ากบทเรยีนก่อน (ตวัอย่างเช่น พวก
เขาอาจจะแบ่ง¸นส่ิงที่กําลังทําอยู่เพื่อให้
แผนที่ทําไว้ ในหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้
เป็นเจ้า เกิดสัมฤทธิผล)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจินตนาการวา่
เพื่อนคนหน่ึงบอกพวกเขาวา่เขาจะเลิก

เรยีนหนังสือ เยาวชนชายจะกระตุน้เพื่อน
ให้เรยีนตอ่ไปอย่างไร ขอให้พวกเขาเขียน
คาํตอบลงบนแผ่นกระดาษ รวบรวมแผ่น
กระดาษ อ่านและสนทนาคาํตอบกับชัน้
เรยีน เปิดโอกาสตอนท้ายบทเรยีนให้
เยาวชนชายเพิ่มคาํตอบโดยใช้ส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรู้ ในระหวา่งบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืช่วยให้เยาวชนชายทําวางแผนการศกึษาหาความรู้
หรอืพัฒนาทักษะเพือ่เตรยีมพวกเขาให้พรอ้มเลีย้งดคูรอบครวัในอนาคต ส่วนหน่ึง
ของบทเรยีนน้ีคอืสมาชิกโควรมัควรเริม่วางแผนโครงการในหมวด “การศกึษา” ของ
หนังสือหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ก่อนการประชุมโควรมัให้เยาวชนชายนําหนังสือ หน้าที่
ตอ่พระผู้เป็นเจ้ามาโบสถ์ดว้ย ในการประชุมโควรมัคราวหน้า เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง
£นประสบการณ์ทีม่ีขณะทําโครงการของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคนควา้ หลัก
คาํสอนและพันธสัญญา 88:77–80, 118, 
และ “การศึกษา” ใน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน ให้พวกเขาระบุ (ก) ส่ิงที่
พระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขาเรยีนรู ้(ข) 
สาเหตทุี่พระองคท์รงตอ้งการให้พวกเขา
เรยีนรู ้และ (ค) วธิีที่พระองคท์รงตอ้งการ
ให้พวกเขาเข้าสู่การเรยีนรู ้(ด ูหน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า, 55) เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายเปิดไปที่หน้า 56–58 ใน หน้าทีต่อ่
พระผู้เป็นเจ้า และสรา้งโครงการหน่ึงที่
จะช่วยพวกเขาประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีน
รูเ้กี่ยวกับการศึกษาหาความรู ้ให้ โควรมั
วางแผนสหกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชน
ชายเข้าใจความสําคญัของการศึกษา
หาความรู้

• มอบหมายให้สมาชิกโควรมัอ่านข้อพระ
คมัภีร์ ให้ ไว้ ในโครงรา่งน้ีคนละหน่ึงข้อ
และมองหาส่ิงที่พระคมัภีรข์้อน้ันสอน
เกี่ยวกับการตกัตวงความรูแ้ละการศึกษา 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนแบ่ง¸น
ส่ิงที่เรยีนรูก้ับสมาชิกโควรมัอีกคนหน่ึง 
ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนเขียนอาชีพ
ที่พวกเขาคดิจะทําไวบ้นกระดาน พวก
เขาเรยีนรูอ้ะไรจากพระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่
สามารถช่วยพวกเขาไดข้ณะเตรยีมทํา
อาชีพเหล่าน้ี

• ให้ โควรมัอ่าน “ครอบครวั: ถ้อยแถลง
ตอ่โลก” โดยมองหาคาํและวลีที่พูดถึง
บทบาทของสามีและบิดา (ถ้อยแถลงอยู่
ใน หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้าหน้า 107) ขอ
ให้พวกเขาเขียนคาํตอบของคาํถามตอ่

แผนหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น
เจ้า

ให้เวลาเยาวชนชายช่วงท้าย
การประชุมโควรมัวางแผนใน
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า หรอืใน เวอรช่ั์นออนไลน์
ของ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
แผนเหล่าน้ีเป็นเรือ่งส่วนตวั 
แตส่มาชิกโควรมัสามารถช่วย
กันทําให้เกิดแนวคดิสําหรบั
แผนของพวกเขา
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงใช้วธิีพิเศษเฉพาะเพื่อ
ช่วยพวกเขาเรยีนรูแ้ละ
เตบิโต ท่านสามารถพบวธิี
พิเศษเฉพาะอะไรบ้างเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจ
ความสําคญัของการศึกษา

ไปน้ีไวบ้นกระดาน: (ก) อะไรคอืความ
สัมพันธ์ระหวา่งการศึกษากับความ
สามารถในการทาํบทบาทของทา่นในฐานะ
สามีและบิดาให้เกิดสัมฤทธิผล (ข) การ
เข้าใจบทบาทเหล่าน้ีส่งผลตอ่การวางแผน
งานอาชีพของท่านอย่างไร (ค) ท่านจะทํา
อะไรไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมทํางานอาชีพ 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเปิดหน้าทีต่อ่พระ
ผู้เป็นเจ้าหน้า 56–58 และสรา้งโครงการ
หน่ึงที่จะช่วยพวกเขาเริม่สํารวจทางเลือก
อาชีพในอนาคต ให้ โควรมัวางแผนสห
กิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนชายไดสํ้ารวจ
ทางเลือกดา้นอาชีพ

• ขออนุญาตอธิการเชิญบิดาบางคน
ของสมาชิกโควรมัมาแบ่ง¸นวา่พวกเขา
ศึกษาหาความรูห้รอืฝึกทักษะในการดแูล

ครอบครวัอย่างไร พวกเขาตอ้งทําการเสีย
สละอะไรบ้าง พวกเขาทําอะไรเพื่อทําให้
ประสบการณ์ของพวกเขาประสบความ
สําเรจ็ พวกเขาประสงค์ ให้ตนเองไดทํา
อะไรตา่งจากที่ทําอยู่

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคน
อ่านหัวข้อที่เขาสนใจจากบทความของ
ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์เรือ่ง “Seek 
Learning” หรอือ่านคาํพูดของเอ็ลเดอรด์.ี 
ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “พี่น้องชาย
ทัง้หลาย เรามีงานตอ้งทํา” ย่อหน้า 6–8 
ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูก้ับ
โควรมัเกี่ยวกับความสําคญัของการศึกษา 
การตดัสินใจที่พวกเขาทําเวลาน้ีเกี่ยวกับ
การศึกษาจะส่งผลตอ่โอกาสในอนาคต
ของพวกเขาอย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดการศกึษาจึงเป็นเรือ่งสําคญั พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายทํารายการส่ิงที่
พวกเขาจะทําไดเ้พื่อประสบความสําเรจ็
มากขึน้ในโรงเรยีนและเริม่ทําส่ิงเหล่าน้ัน
ในระหวา่งสัปดาห์

• ท้าทายเยาวชนชายให้เริม่ออมเงิน
สําหรบังานเผยแผ่และการศึกษาใน
อนาคตของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัศึกษาพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับการศึกษาตามที่ระบุไว้ ใน
โครงรา่งน้ีระหวา่งการศึกษาพระคมัภีร์
ส่วนตวัและแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ใน
การประชุมโควรมัคราวหน้า
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

การพึ่งพาตนเองหมายความวา่อะไร
เมื่อเราพึ่งพาตนเอง เราใช้พรและความสามารถที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเพื่อ
ดแูลตวัเรากับครอบครวัเราและหาวธิีแก้ ไข¸ญหาของเราเอง เมื่อเราพึ่งพาตนเอง เรา
ย่อมสามารถรบัใช้และดแูลผู้อื่นไดด้ขีึน้เช่นกัน พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราพึ่งพาตนเอง
ทัง้ทางวญิญาณและทางโลก

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่ จงแสวงหาการนําทางจาก
พระวญิญาณเพือ่ให้รูว้ธิีสอนเยาวชนชายเกีย่วกับความสําคญัของการพึง่พาตนเอง

มัทธิว 25:1–13 (อุปมาเรือ่งหญิง
พรหมจารสิีบคน)

ลูกา 2:52 (พระเยซูทรงเจรญิขึน้ในดา้น
สติ̧ ญญา ดา้นรา่งกาย และเป็นที่ชอบตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้าและมนุษย์)

1 ทิโมธี 5:8 (มนุษย์ควรจัดหาให้ตนเอง)

คพ. 83:2, 4 (หญิงมีสิทธิ์ ไดร้บัการดแูล
จากสามี บุตรธิดามีสิทธิ์ ไดร้บัการดแูลจาก
บิดามารดา)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การเตรยีมพรอ้มทาง
วญิญาณ เริม่ตัง้แตเ่น่ินๆ และมุ่งมั่น,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2005, หน้า 44–48

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเป็นผู้เลีย้งชีพ
ที่มองการณ์ ไกล: ทัง้ทางโลกและทาง
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, หน้า 
7–10; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “การเป็นผู้จัดหาที่
รอบคอบ”

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010,หน้า 165

“พึ่งพาตนเอง,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 226–227

“การพึ่งพาตนเอง,” คูม่ือเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจักร (2010), 6.1.1

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “เผชิญความท้าทาย
ของโลกทุกวนัน้ี,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
44–47

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

การพึ่งพาตนเองมีความ
หมายตอ่ท่านวา่อย่างไร การ
พึ่งพาตนเองเป็นพรแก่ท่าน
และครอบครวัอย่างไร

เหตใุดเยาวชนชายจึงจําเป็น
ตอ้งเรยีนรูก้ารพึ่งพาตนเอง 
อิทธิพลใดจะขัดขวางไม่ ให้
พวกเขาพึ่งพาตนเองมาก
ขึน้ การพึ่งพาตนเองจะช่วย
ให้พวกเขาอดทนในยามยาก
ลําบากอย่างไร น่ันจะเป็นพร
แก่ครอบครวัในอนาคตของ
พวกเขาอย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น สอน 
และเป็นพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่
ไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบท
เรยีนของสัปดาห์ก่อน

• เขียน “การพึ่งพาตนเอง” บนกระดาน 
และถามเยาวชนชายวา่พวกเขาคดิวา่การ
พึ่งพาตนเองหมายความวา่อะไร ให้เวลา
พวกเขาคดิและตอบ ให้ โควรมัอ่าน 

“พึ่งพาตนเอง” ในหน้า 226–227 ของ 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา พวกเขาอยากเพิ่มอะไร
เข้าไปในนิยามการพึ่งพาตนเองของพวก
เขาจากส่ิงที่พวกเขาอ่าน ถามเยาวชนชาย
วา่พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อ
เตรยีมพึ่งพาตนเองเมื่อพวกเขาดาํรงชีวติ
ตามลําพังและเมื่อพวกเขาเป็นสามีและ
บิดา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับการพึง่พาตนเอง 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนชายออกเป็นกลุ่มและมอบ
หมายแง่มุมตอ่ไปน้ีของการพึ่งพาตนเอง
ให้แตล่ะกลุ่ม: การศึกษา การเงิน ความ
สัมพันธ์ และความเข้มแข็งทางวญิญาณ 
เชือ้เชิญแตล่ะกลุ่มให้ทบทวนส่วนหน่ึง
ของคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ 
“เผชิญความท้าทายของโลกทุกวนัน้ี” ที่
กล่าวถึงหัวข้อเหล่าน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูแ้ละส่ิงที่
พวกเขาจะทําเพื่อให้พึ่งพาตนเองไดม้าก
ขึน้ในดา้นหน่ึงจากส่ิงเหล่าน้ี

• เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการพึ่งพา
ตนเองไว้ ในกระดาษแผ่นเล็กหัวข้อละ
แผ่น: สุขภาพ การศกึษา งานอาชีพ การ
สะสมอาหารในบ้าน การเงิน และ ความ
เข้มแข็งทางวญิญาณ ให้เยาวชนชาย
แตล่ะคนเลือกหน่ึงหัวข้อที่เขาสนใจ 
และเชือ้เชิญให้เขาอ่านหัวข้อน้ันใน
สําเนาหมวด 6.1.1 ของ คูม่ือเล่ม 2 (หน้า 
34–35) ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนสอน
ชัน้เรยีนพอสังเขปวา่เขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว

กับหัวข้อน้ัน หัวข้อน้ันเกี่ยวข้องกับการ
พึ่งพาตนเองอย่างไร และพวกเขาจะทํา
อะไรไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมพึ่งพาตนเอง
ในดา้นเหล่าน้ี ความพยายามในวยัเยาว์
ของเยาวชนชายจะเป็นพรแก่ครอบครวั
พวกเขาเมื่อพวกเขาเป็นสามีและบิดาได้
อย่างไร

• ก่อนการประชุมโควรมั ให้เชิญสมาชิก
โควรมัหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันเตรยีม
สอนวา่แม่ทัพโมโรไนเตรยีมกองทัพให้
พรอ้มรบกับชาวเลมันอย่างไร (ด ูแอลมา 
46–49) แนวคดิอาจรวมถึงการเตรยีมทาง
กายภาพ (ด ูแอลมา 43:18–21, 37–39; 
48:8–9) และการเตรยีมทางวญิญาณ (ด ู
แอลมา 46:11–21, 48:7, 11–13) การ 
เตรยีมน้ีส่งผลกระทบอะไรเมื่อชาวนีไฟ
ปกป้องชีวติ เสรภีาพ และครอบครวัของ
พวกเขา ตวัอย่างน้ีสอนอะไรเยาวชนชาย
เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง เยาวชนชายจะ
ทําอะไรไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมรบัการ
ท้าทายที่พวกเขาอาจพบเจอ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ยอดเยี่ยมไม่ตอ้งการคาํ
ชมเชยสําหรบัการเรยีนรูแ้ละ
การเตบิโตของคนที่เขาสอน 
เช่นเดยีวกับชาวสวนที่ปลูก
และดแูลพืชผล เขาพยายาม
สรา้งสภาพการเรยีนรูท้ี่ดทีี่สุด 
หลังจากน้ันก็ถวายความ
ขอบคณุพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ
เขาเห็นความเจรญิก้าวหน้า
ของคนที่เขาสอน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 62)
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• เขียนคาํวา่ “พึ่งพาผู้อื่น” ไวด้า้นซ้าย
ของกระดานและคาํวา่ “พึ่งพาตนเอง” ไว้
ดา้นขวา ขอให้เยาวชนชายนิยามทัง้สองคาํ 
(หากพวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือให้
พวกเขาด ูหน้า 226–227 ของ แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา) ขอให้พวกเขาเขียนวธิีที่พวกเขา
พึ่งพาผู้อื่นและวธิีที่พวกเขาพึ่งพาตนเอง 
เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้เราพึ่งพา
ตนเอง ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเป็นผู้จัดหา
ที่รอบคอบ” (หรอืเชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
อ่านเรือ่งน้ีในคาํพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ 
ด.ี เฮลส์เรือ่ง “การเป็นผู้เลีย้งชีพที่มอง
การณ์ ไกล: ทัง้ทางโลกและทางวญิญาณ”) 
ขอให้เยาวชนชายระบุส่ิงที่เอ็ลเดอรเ์ฮลส์
สอนเราเกี่ยวกับวธิีพึ่งพาตนเอง และ
เขียนคาํตอบของพวกเขาไวบ้นกระดาน 
ถามเยาวชนชายวา่นิสัยและแบบแผนใด
ที่พวกเขาตอ้งสรา้งเวลาน้ีเพื่อจะจัดหา
ให้ครอบครวัในอนาคตได ้พวกเขาจําเป็น
ตอ้งหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมใดบ้าง ท่านอาจ
จะเชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านย่อหน้าที่สาม
ในคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์ฮลส์เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของการสนทนาเรือ่งน้ี

• แบ่งเยาวชนชายออกเป็นคูห่รอื
กลุ่มเล็ก มอบหมายพระคมัภีรเ์กี่ยว

กับการพึ่งพาตนเองให้กลุ่มละหน่ึงข้อ 
เช่นข้อที่อยู่ ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายอ่านพระคมัภีรข์้อน้ันแล้ว
สรา้ง Mormanad เกี่ยวกับการพึ่งพา
ตนเอง ท่านอาจตอ้งการแสดงตวัอย่าง
ของMormonad จาก New Era หรอื  
เลียโฮนา เปิดโอกาสให้เยาวชนชาย 
แบ่ง¸น Mormanad ของพวกเขากับ 
โควรมั

• ถามเยาวชนชายวา่พวกเขาและ
ครอบครวัอาจจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ 
เตรยีมรบัมือกับภัยธรรมชาต ิ(เช่น แผ่น
ดนิไหวหรอืเฮอรร์เิคน) ให้ชัน้เรยีนอ่าน
สามย่อหน้าแรกในคาํพูดของประธาน 
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “การเตรยีมพรอ้ม
ทางวญิญาณ เริม่ตน้แตเ่น่ินๆ และมุ่ง
มั่น” อะไรคอื “ภัยทางวญิญาณ” หรอืการ
ทดลองที่เราอาจพบเจอ เราจะทําอะไรได้
บ้างเพื่อเตรยีมทางวญิญาณสําหรบัการ
ทดลองเหล่าน้ี แจกคาํพูดที่เหลือของ
ประธานอายรงิก์ ให้เยาวชนชายแตล่ะคน 
และขอให้พวกเขาหาคาํตอบของคาํถาม
เหล่าน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่
พบ

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจการพึง่พาตนเองดพีอทีพ่วกเขาจะอธิบายให้คนบางคน±ง
หรอืไม่ พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขากับ 
โควรมัเกี่ยวกับความสําคญัของการพึ่งพา
ตนเองและส่ิงที่เขาไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้ทําเน่ืองจากบทเรยีนน้ี

• ท้าทายเยาวชนชายในโควรมัให้ทําตาม
การกระตุน้เตอืนที่รูสึ้กในระหวา่งการประ
ชุมโควรมัให้พึ่งพาตนเองมากขึน้ 

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสานุศิษย์ ทรงเตรยีม
พวกเขา และทรงมอบความ
รบัผิดชอบสําคญัๆ ให้พวก
เขาสอน ให้พร และรบัใช้ผู้
อื่น จุดประสงคข์องพระองค์
คอืเพื่อช่วยให้พวกเขาเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสและเตบิโตผ่าน
การรบัใช้ผู้อื่น จงช่วยให้
เยาวชนชายเห็นวา่การเช่ือ
Ãงและการรบัใช้ของพวกเขา
จะช่วยพวกเขาเตรยีมพึ่งพา
ตนเอง
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“สวสัดกิาร,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 225–227

ความรบัผิดชอบตอ่ความผาสุกทางสังคม อารมณ์ วญิญาณ 
รา่งกาย และเศรษฐกจิของตวัทา่นตกอยู่กบัทา่นเป็นอันดบั 
แรก อันดบัที่สองคอืครอบครวั และอันดบัที่สามคอืศาสน-
จักร  ภายใต้การดลใจของพระเจ้าและความอุตสาหะของ
ท่าน ท่านควรจัดหาส่ิงจําเป็นของชีวติทัง้ทางวญิญาณและ
ทางโลกให้ตนเองและครอบครวั

ท่านจะสามารถดแูลตนเองและครอบครวัไดด้ขีึน้เมื่อท่าน
พึ่งพาตนเอง  ท่านพร้อมจะอดทนต่อความทุกข์ยากโดย
ไม่ตอ้งพึ่งอาอาศัยผู้อื่น

ท่านจะพึ่งพาตนเองได้ โดย (1) ไขว่คว้าโอกาสทางการ
ศึกษา (2) ปฏิบัติตามหลักโภชนาการและหลักอนามัยที่ 
ถูกตอ้ง (3) เตรยีมพรอ้มและหางานอาชีพที่เหมาะสม (4) 

สะสมอาหารและเสือ้ผ้าในปรมิาณที่กฎหมายอนุญาต (5) 
บริหารทรัพยากรอย่างฉลาด รวมทัง้จ่ายส่วนสิบและเงิน
บริจาค หลีกเลี่ยงหน้ีสิน (6) พัฒนาความเข้มแข็งทาง
วญิญาณ อารมณ์ และสังคม

ในการพึ่งพาตนเอง ท่านตอ้งเต็มใจทํางาน  พระเจ้าทรง
บัญชาให้เราทํางาน (ด ูปฐมกาล 3:19; คพ. 42:42)  งานที่
มีเกียรตเิป็นแหล่งพืน้ฐานของความสุข คณุคา่ในตนเอง 
และความรุง่เรอืง

หากท่านไม่สามารถสนองความตอ้งการพืน้ฐานของตนเอง
โดยความเพียรพยายามของท่าน หรือไม่สามารถเลีย้งดู
สมาชิกครอบครัวได้ช่ัวคราว ศาสนจักรสามารถช่วยท่าน
ได้  ในสถานการณ์เช่นน้ีตามปรกติศาสนจักรจะจัดหาส่ิง
ประทังชีวิตเพื่อช่วยให้ท่านและครอบครัวกลับมาพึ่งพา
ตนเองไดอ้ีกครัง้
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ฉันกําลังเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสหรอืไม่
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นกระบวนการตลอดชีวติของการเป็นเหมือนพระครสิตม์าก
ขึน้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะความประพฤติ
เท่าน้ันแตค่วามปรารถนา เจตคต ิและอุปนิสัยที่แท้จรงิของเราดว้ย น่ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่พระเจ้าทรงเรยีกวา่การเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงอันลึก
ซึง้ในใจ (ด ูโมไซยาห์ 27:25; แอลมา 5:14) เราสามารถรู้ ไดว้า่เรากําลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระเจ้าเมื่อเราหมดสิน้ความปรารถนาจะทําบาป เราเป่ียมดว้ยความรกั และเราพยายาม
แบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้สมาชิกโควรมัรบัรูว้า่ตนเปลีย่นใจเลือ่มใส
พระเจ้า

อีนัส 1:1–19, 26–27; โมไซยาห์ 5:1–5; 
27:23–37; แอลมา 23:6–7;ฮีลามัน 3:35; 
4 นีไฟ 1:1–4, 15 (ตวัอย่างของการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส)

บอนนี แอล. ออสคารสั์น, “ดฉัินเช่ือหรอื
ไม่” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 87–89

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 106–109

โดนัลด ์แอล. ฮอลล์สตรอม,“เราควรเป็น
คนอย่างไรเล่า” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
53- 55

บอนนี แอล. ออสคารสั์น, “จงเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 76–78

“การเปลี่ยนใจเลื่อมใส,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 42–46

วดีทิัศน์: “การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้ให้พวกเขาแบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ประสบการณ์อะไรทําให้การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านลึก
ซึง้ขึน้ ท่านสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวติ
ท่านเมื่อท่านเพียรพยายาม
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

ท่านกําลังเห็นหลักฐานอะไร
บ้างที่แสดงวา่เยาวชนชาย
กําลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวก
เขาตอ้งเข้าใจอะไรเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขา
จําไดจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน เหตใุด
ส่ิงน้ีเป็นที่น่าจดจําสําหรบัพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนส่ิงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (เช่น เมล็ด

พืชเปลี่ยนเป็นตน้ไม้หรอืลูกอ๊อดเปลี่ยน
เป็นกบ) พวกเขาจะใช้ส่ิงเหล่าน้ีสอนคน
อื่นๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสได้
อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับการเปลีย่นใจเลือ่มใส
และมองเห็นหลักฐานของการเปลีย่นใจเลือ่มใสในตวัพวกเขา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่าง
หรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ โควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงล่วงหน้าสอง
สามวนัให้เตรยีมมาแบ่ง¸นในการประ- 
ชุมโควรมัเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มิเชล- 
คารเ์นเซกกามีเมื่อเอธานลูกชายของเธอ
ป่วยขัน้วกิฤตติามที่พบในคาํพูดของซิส
เตอรบ์อนนี แอล. ออสคารสั์นเรือ่ง “ดฉัิน
เช่ือหรอืไม่” ท่านอาจจะเขียนคาํถามไวบ้น
กระดานวา่ “ฉันเช่ือหรอืไม่เช่ือ”  เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายในโควรมัไตรต่รองคาํถาม
น้ีขณะอ่านคาํบรรยายของซิสเตอร ์ออส
คารสั์นเกี่ยวกับส่ิงที่เราเช่ือ ช่วงท้ายของ
การประชุมโควรมั ท่านจะเปิดโอกาสให้
เยาวชนชายแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
คาํสอนพระกิตตคิณุในคาํพูดน้ีที่พวกเขา
เช่ือ พวกเขาเช่ือส่ิงเหล่าน้ีดว้ยตนเองได้
อย่างไร

• เขียนคาํวา่ การเปลีย่นใจเลือ่มใส ไว้
บนกระดาน และเชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
มองหาคาํและวลี ใน โมไซยาห์ 27:25–26 
ที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสคอือะไร เชือ้เชิญให้พวกเขา

สนทนาส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสจากคาํและวลีเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเลือกคาํพูด
หน่ึงเรือ่งที่ ให้ ไว้ ในโครงรา่งน้ี อ่านหน่ึง
หัวข้อ และใช้ข้อมูลจากเรือ่งดงักล่าวสรา้ง
โปสเตอรท์ี่จะตอบคาํถามวา่ “ฉันรู้ ได้
อย่างไรวา่ฉันกําลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส” ขอ
ให้เยาวชนชายใช้ โปสเตอรแ์ละคาํพูดที่
พวกเขาศึกษาไปแล้วสอนกันเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายศึกษา “การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
หรอืข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่งน้ี และ
เขียนรายการคาํถามที่จะถามตนเองเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของพวกเขาสู่ 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส ให้เวลาสมาชิก 
โควรมัแบ่ง¸นวา่พวกเขาจะรวมอะไรไว้
ในรายงานและเพราะเหตใุด กระตุน้พวก
เขาให้ ไตรต่รองวา่จะตอบคาํถามเหล่าน้ี
อย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การÃงเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราÃง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 66)
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• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งในโครงรา่งน้ี 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่
เรยีนรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจาก 

วดีทิัศน์ เล่าให้สมาชิกโควรมัÃงเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ที่ ไดช่้วยให้ท่านเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมากขึน้ และเชือ้เชิญพวกเขาให้
แบ่ง¸นประสบการณ์ของตน

ขอให้ โควรมัแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขาเข้าใจวธิีรบัรูก้ารเปลีย่นใจเลือ่มใสในชีวติพวกเขาหรอืไม่ พวกเขามีคาํถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• บอกความรูสึ้กของตนถึงความสําคญั
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากขึน้

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัเลือกที่จะ
ทําบางส่ิงที่เจาะจงเพื่อให้การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของพวกเขาลึกซึง้ขึน้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวาง
พระทัยมอบความรบัผิดชอบ
ให้เหล่าสานุศิษย์สอน รบัใช้ 
และให้พรผู้อื่น จุดประสงค์
ของพระองคค์อืช่วยให้พวก
เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสผ่าน
การรบัใช้ผู้อื่น ท่านจะจัดหา
โอกาสอะไรบ้างให้ผู้ดาํรง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่
ท่านสอนไดร้บัใช้และเตบิโต
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ข้อความทีค่ดัลอกมาจาก “การเปลีย่นใจเลือ่มใส,” แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (2004), 42–45

คณุลักษณะของคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส

พระคมัภีรม์อรมอนบรรยายถึงคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระเจ้าไวด้งัน้ี

พวกเขาปรารถนาจะทําด ี ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามิน
ประกาศวา่ “พระวญิญาณของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, 
. . . ทรงกระทําการเปลี่ยนแปลงอันลึกลํา้ในเรา, หรอืในใจ
เรา, จนเราไม่มี ใจที่จะทําความช่ัวอีก, แตจ่ะทําความดีโดย
ตลอด” ( โมไซยาห์ 5:2)  แอลมาพูดถึงผู้คนที่ “ ไม่อาจมองดู
บาปไดเ้วน้แตด่ว้ยความชิงชัง” (แอลมา 13:12) 

พวกเขาไม่กบฏตอ่พระเจ้า  มอรมอนพูดถึงชาวเลมันกลุ่ม
หน่ึงที่เคยช่ัวรา้ยและกระหายเลือดแต ่“เปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาหาพระเจ้า” (แอลมา 23:6)  คนเหล่าน้ีเปลี่ยนช่ือเป็นชาว
แอนไท-นีไฟ-ลี ไฮ และ “กลับกลายเป็นคนชอบธรรม; พวก
เขาวางอาวธุแห่งการกบฏของตนแล้ว, คอืพวกเขาไม่ตอ่สู้
พระผู้เป็นเจ้าอีกตอ่ไป, ทัง้ไม่ตอ่สู้พี่น้องคนใดของพวกเขา” 
(แอลมา 23:7)

พวกเขาแบ่ง¡นพระกิตตคิณุ  อีนัส แอลมาผู้พ่อ แอลมาผู้
บุตร พวกบุตรของโมไซยาห์ อมิวเล็ค และซีเอสรอมอุทิศ
ตนส่ังสอนพระกิตตคิณุหลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า 
(ด ูอีนัส 1:26; โมไซยาห์ 18:1; 27: 32–37; แอลมา 10:1–12; 

15:12)

พวกเขาเป่ียมดว้ยความรกั  หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
ฟ้ืนคนืพระชนม์เสด็จเยือนผู้คนในอเมรกิา “ทัง้หมดไดร้บั
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า, ทั่วผืนแผ่นดนิ, ทัง้ชาว
นีไฟและชาวเลมัน, และไม่มีความขัดแย้งและการโตเ้ถียง
ในบรรดาคนเหล่าน้ัน, และทุกคนปฏิบัตติอ่กันอย่างเที่ยง
ธรรม . . .

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืไม่มีความขัดแย้งใน
แผ่นดนิ, เพราะความรกัของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจ
ผู้คน

“และไม่มีความรษิยา, หรอืการววิาท, หรอืความวุน่วาย, หรอื
การผิดประเวณี, หรอืการพูดเท็จ, หรอืการกระทําฆาตกรรม, 
หรอืกามตณัหาอย่างใด; และแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความ
สุขยิ่งกวา่น้ีได้ ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงที่พระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าสรา้งขึน้มา

“ ไม่มี โจร, หรอืฆาตกร, ทัง้ไม่มีชาวเลมัน, หรอืชาวใด ๆ; แต่
คนทัง้หลายอยู่กันเป็นหน่ึงเดยีว, เป็นลูกของพระครสิต,์ 
และทายาทแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (4 นีไฟ 1:2, 
15–17)

พยายามเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากขึน้

ท่านมีความรบัผิดชอบเบือ้งตน้สําหรบัการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของท่านเอง  ไม่มี ใครเปลี่ยนใจเลื่อมใสแทนท่านได ้และ
ไม่มี ใครบังคบัท่านให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได ้ อย่างไรก็ด ีผู้อื่น
ช่วยท่านได้ ในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  จงเรยีนรูจ้าก
แบบอย่างที่ชอบธรรมของสมาชิกในครอบครวั ผู้นําและครู
ในศาสนจักร และเหล่าชายหญิงในพระคมัภีร์

ความสามารถที่จะประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกลํา้ของ
ใจจะเพิ่มขึน้เมื่อท่านพยายามทําตามแบบอย่างที่ดพีรอ้ม
ของพระผู้ช่วยให้รอด  จงศึกษาพระคมัภีร ์สวดอ้อนวอน
ในศรทัธา รกัษาพระบัญญัต ิและแสวงหาความเป็นเพื่อน
ตลอดเวลาของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  เมื่อท่านดาํเนินตอ่ไป
ในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ท่านจะไดร้บั “ความปรดีี
อย่างเหลือล้น” ดงัที่ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามินไดร้บัเมื่อ
พระวญิญาณ “ทรงกระทําการเปลี่ยนแปลงอันลึกลํา้ในใจ 
[ของพวกเขา] “ด ูโมไซยาห์ 5:2, 4)  ท่านจะสามารถทําตาม
คาํแนะนําของกษัตรยิ์เบ็นจามินให้ท่าน “แน่วแน่และไม่
หวัน่ไหว, เต็มไปดว้ยงานดอียู่เสมอ, เพื่อพระครสิต,์ พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, จะทรงผนึกท่านไวเ้ป็นของ
พระองค,์ เพื่อท่านจะไดร้บัการนําไปสวรรค,์ เพื่อท่านจะมี
ความรอดอันเป็นนิจและชีวตินิรนัดร”์ ( โมไซยาห์ 5:15) 
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดการทํางานจึงเป็นหลักธรรม
สําคญัของพระกิตตคิณุ
พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ ให้เกียจครา้น การพัฒนาความปรารถนาและความสามารถใน
การทํางานช่วยเรามีส่วนช่วยโลกที่เราอาศัยอยู่ น่ันทําให้เรารูสึ้กเห็นคา่ของตนเองมาก
ขึน้ อีกทัง้เป็นพรแก่เราและครอบครวัเราทัง้เวลาน้ีและในอนาคต

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรดลใจท่าน
ให้ทํางาน

ปฐมกาล 3:19 (เราควรทํางานเพื่อเลีย้งดู
ตนเอง)

มัทธิว 25:14–30 (อุปมาเรือ่งเงินตะลันต)์

กาลาเทีย 6:3–5; 1 เธสะโลนิกา 4:11; โม-
ไซยาห์ 10:4–5 (เราไดร้บับัญชาให้ทํางาน)

แอลมา 38:12; คพ. 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99–100 (อย่าเกียจครา้น)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “หลักธรรมสอง
ข้อสําหรบัเศรษฐกิจ,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2009, หน้า 68–72

เอช. เดวดิ เบอรต์นั, “พรของการทํางาน,” 
เลียโฮนา, ธ.ค. 2009, หน้า 36–40

“การทํางานและการพึ่งพาตนเอง,” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), หน้า 
40–41

วดีทิัศน์: “งานกําลังก้าวหน้า”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านทํางานเพื่อให้ ไดส่ิ้งใด 
การทํางานเป็นพรแก่ท่าน
และครอบครวัทัง้ทางโลก
และทางวญิญาณอย่างไร

เยาวชนชายเคยรูสึ้กถึงความ
พึงพอใจจากการทํางานขยัน
ขันแข็งเมื่อใด ท่านจะช่วย
ให้พวกเขารบัรูถ้ึงพรมากมาย
ของการทํางานและพัฒนา
ความปรารถนาจะทํางานได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนคาํถามสองข้อจากบทเรยีนก่อนไว้
บนกระดานและขอให้เยาวชนชายเสนอ
คาํตอบ

• ขอให้เยาวชนชายคนหน่ึงพูดถึงบางส่ิง
ที่เขาทํางานหนักเพื่อให้ ไดม้าหรอืให้บรรลุ
ผลสําเรจ็ เขาตอ้งเสียสละอะไรบ้าง เขา
รูสึ้กอย่างไรเมื่อบรรลุเป้าหมาย เขาเรยีนรู้
อะไรจากประสบการณ์ของเขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจคณุคา่ของการทํางาน เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจ
ของพระวญิญาณ:

• เขียนคาํถามไวบ้นกระดานวา่ “ฉัน
เรยีนรูอ้ะไร” “เหตใุดจึงสําคญั” และ “ฉัน
จะทําอะไรไดบ้้าง” แจกสําเนา เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน ให้เยาวชนชาย
แตล่ะคนและมอบหมายให้อ่านคนละ
หน่ึงย่อหน้าในหมวด “การทํางานและ
การพึ่งพาตนเอง” เชือ้เชิญให้เขาศึกษา
ย่อหน้าของตนและเตรยีมให้คาํตอบ
ของคาํถามสามข้อบนกระดาน แบ่ง¸น
ประสบการณ์จากชีวติท่านเองที่สอนท่าน
เรือ่งความสําคญัของการทํางาน

• มอบหมายให้เยาวชนชายอ่านพระ
คมัภีรท์ี่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีคนละ
หน่ึงข้อ ขอให้เขามาหน้าชัน้และแบ่ง¸น 
(ก) ส่ิงที่เขาเรยีนรูจ้ากพระคมัภีรข์้อน้ัน 
(ข) เหตใุดจึงสําคญั และ (ค) ตวัอย่างที่
เขาเคยเห็นซ่ึงแสดงส่ิงที่พระคมัภีรข์้อ
น้ันสอน

• ให้ โควรมัอ่าน มัทธิว 25:14–30 
แนะนําให้เยาวชนชายขีดเส้นใตว้ลีที่

เกี่ยวข้องกับการทํางานและผลของการ
ทํางานและวงกลมวลีที่เกี่ยวข้องกับความ
เกียจครา้นและผลของการไม่ทํางาน เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่พบและ
ประสบการณ์ที่เคยทํางานหนักกับบางส่ิง 
อะไรเป็นผลจากความพยายามของพวก
เขา

• อ่านหัวข้อ “หลักธรรมข้อแรก: งาน” 
จากคาํพูดของดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
เรือ่ง “หลักธรรมสองข้อสําหรบัเศรษฐกิจ” 
ขอให้เยาวชนชายเลือกวลีหน่ึงจากคาํพูด
น้ันที่น่าจดจําหรอือ่านทุกวนัเพื่อสรา้งแรง
บันดาลให้พวกเขาพยายามทํางาน ฉายวดีิ
ทัศน์เรือ่ง “งานกําลังก้าวหน้า” และขอให้
เยาวชนชายหาตวัอย่างที่ประธานอุคท์ด
อรฟ์สอน พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการ
ทํางานจากตวัอย่างของไทเลอร ์พวกเขา
จะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไทเลอรท์ําเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของพวกเขาไดอ้ย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคาํถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาคาํตอบในพระคมัภีร์
และคาํสอนของศาสดายุค
สุดท้าย” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 62)
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดการทํางานจึงเป็นเรือ่งสําคญั พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นส่ิงที่เขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้
ทําโดยอาศัยส่ิงที่เขาเรยีนรูว้นัน้ี

• แบ่ง¸นกับโควรมัถึงความตอ้งการบาง
อย่างในวอรด์ที่อธิการบอกให้ทราบและ
วางแผนทํากิจกรรมโควรมัเพื่อช่วยสนอง
ความตอ้งการเหล่าน้ัน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่า
เรือ่ง ธรรมดา อุปมา และยก
ตวัอย่างชีวติจรงิเพื่อให้คน
ที่พระองคท์รงสอนเข้าใจ 
พระองคท์รงช่วยให้พวกเขา
คน้พบบทเรยีนพระกิตตคิณุ
ในประสบการณ์ของพวกเขา
เอง แบบอย่างในชีวติใดเกี่ยว
กับการทํางานที่ท่านแบ่ง¸น
ได ้เยาวชนชายเรยีนรูส่ิ้งใด
เกี่ยวกับการทํางาน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“การทํางานและการพึง่พาตนเอง,” เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011),หน้า 40–41

การทํางานเป็นเรือ่งน่ายกย่อง  การพัฒนาความสามารถใน 
การทํางานจะช่วยให้ท่านเอือ้ประโยชน์ตอ่โลกที่ท่านอยู่ จะ 
ทาํใหท้า่นรูสึ้กวา่ตนมคีณุคา่มากขึน้ จะเป็นพรแกท่า่นและ 
ครอบครวั ทัง้เวลาน้ีและในอนาคต

การฝึกทาํงานเริม่ตน้ในบา้น  ช่วยครอบครวัทา่นโดยเต็มใจ 
ช่วยงานที่จําเป็นตอ่การดแูลรกัษาบ้าน  ฝึกบรหิารเงินของ 
ท่านอย่างฉลาดและดาํเนินชีวติตามรายได ้ ทําตามคาํสอน 
ของศาสดาพยากรณ์โดยจา่ยส่วนสิบ หลกีเลีย่งหน้ีสิน และ 

เก็บออมไวสํ้าหรบัอนาคต

ตัง้เป้าหมายให้สูง และเต็มใจมุมานะทํางานให้บรรลุเป้า- 
หมาย สรา้งวนัิยใหต้นเอง และเป็นคนเช่ือถือได ้ทาํสุดความ 
สามารถในการเรียกของศาสนจักร การบ้านจากโรงเรียน 
งานอาชีพ และการงานทีคุ่ม้คา่อืน่ๆ เยาวชนชายควรเต็มใจ 
ทาํงานทีต่อ้งทาํเพือ่ใหพ้รอ้มรบัใช้งานเผยแผเ่ต็มเวลา พระ- 
บิดาบนสวรรคท์รงมอบของประทานและพรสวรรคแ์กท่า่น 
และทรงรูว้า่ทา่นสามารถทาํอะไรใหบ้รรลผุลสําเรจ็ แสวงหา 
ความช่วยเหลือและการนําทางจากพระองคข์ณะทาํงานเพือ่ 
ให้บรรลุเป้าหมายของท่าน

พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ ให้เกียจครา้น  ความเกียจครา้น 
 

นําไปสู่พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ที่เป็นภัย  

และบาป  ความเกียจครา้นรปูแบบหน่ึงคือการใช้เวลามาก
เกินไปกับกิจกรรมที่ยับยัง้ท่านไม่ ให้ทํางานอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ การใช้อินเทอรเ์น็ต เล่นวดิี โอเกม และดู
โทรทัศน์

อย่าเสียเวลาและเงินของท่านไปกับการพนัน  การพนัน
เป็นส่ิงผิดและไม่ควรใช้เป็นความบันเทิง  การพนันเป็น
ส่ิงมอมเมาและทําให้เสียโอกาส ชีวิตพังทลาย ครอบครัว
แตกสลาย  อย่าเช่ือผิดๆ วา่ท่านสามารถไดบ้างอย่างมาโดย
ไม่ตอ้งทําอะไร

พรประการหน่ึงของการทํางานคอืพัฒนาการพึ่งพาตนเอง  
เมื่อท่านพึ่งพาตนเอง ท่านกําลังใช้พรและความสามารถที่
พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่านเพือ่ดแูลตนเองและครอบ- 
ครวั และเพือ่พบวธิแีก้ ไข�ญหาของทา่น  การพึง่พาตนเอง 

มิไดห้มายความวา่ท่านตอ้งสามารถทําทุกอย่างไดด้ว้ยตน 
เอง  เพื่อพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างแท้จรงิท่านตอ้งเรยีนรูว้ธิ ี

ทาํงานกบัผูอื้น่และหนัไปพึง่พระเจา้เพือ่ขอความช่วยเหลอื 

และพลังจากพระองค์

จําไวว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานสําคญัให้ท่านทํา พระองค์
จะทรงอวยพรท่านขณะท่านพยายามทํางานน้ันให้บรรลุ
ผลสําเรจ็
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้ฉันมี
สุขภาพดี
สุขภาพที่ดเีป็นส่วนสําคญัของการพึ่งพาตนเอง การรกัษาสุขภาพจะอํานวยให้เราบรรลุ
ศักยภาพอันสูงส่งของเราและรบัใช้ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ วธิีที่เราปฏิบัตติอ่
รา่งกายเราส่งผลตอ่สุขภาพทางวญิญาณของเราและความสามารถในการไดร้บัการนํา
ทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เพื่อถนอมสุขภาพของเรา เราควรเช่ือÃงพระคาํแห่ง
¸ญญา รบัประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ออกกําลังกายเป็นประจํา และนอนหลับให้
เพียงพอ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอืน่เกีย่วกับพระคาํแห่ง£ญญา ให้มอง
หาส่ิงทีจ่ะช่วยให้เยาวชนชายรูสึ้กถึงความสําคญัของการดแูลความคดิและรา่งกายให้ดี
และสาเหตทุีพ่ระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขาทําเช่นน้ัน

ดาเนียล 1:3–20 (ดาเนียลกับเพื่อนๆ ได้
รบัพรเพราะเช่ือÃงกฎฮีบรเูกี่ยวกับอาหาร
บางอย่าง)

คพ. 88:124 (พระเจ้าทรงแนะนําเราเรือ่ง
การทํางานและนิสัยการนอน)

คพ. 89 (พระเจ้าทรงเปิดเผยพระคาํแห่ง
¸ญญาและพรของการเช่ือÃงกฎน้ัน)

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พระวาจาแห่ง
¸ญญา: หลักธรรมและคาํสัญญา,”  
เลียโฮนา, ก.ค. 1996, หน้า 21–24

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ “ โอ้แผนอัน
แยบยลของมารรา้ยน้ัน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2010, หน้า 137–140; ดวูดีทิัศน์ “ท่านจะ
เป็นอิสระ” ดว้ย

“สุขภาพทางกายและอารมณ์,” เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน (2011), หน้า 25–27

“พระวาจาแห่ง¸ญญา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 194–196

วดีทิัศน์: “พระผู้เป็นเจ้าประทานความ
รู้ ให้พวกเขา”; ดดูวีดี ีแหล่งช่วยวดีทิัศน์
พันธสัญญาเดมิ

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่ง
สุขภาพทางกายและอารมณ์
กับสุขภาพทางวญิญาณ การ
รกัษาสุขภาพอํานวยให้ท่าน
รบัใช้พระเจ้าไดอ้ย่างมีพระ
สิทธิภาพมากขึน้อย่างไร ท่าน
เคยไดร้บัพรใดอีกบ้างเมื่อ
ท่านพยายามดาํเนินชีวติให้มี
สุขภาพดี

เยาวชนชายพบเจอการ
ล่อลวงอะไรบ้างที่อาจเป็น
ภัยตอ่สุขภาพทางกายและ
อารมณ์ ท่านจะช่วยให้พวก
เขาเห็นพรของการดาํเนิน
ชีวติตามกฎแห่งสุขภาพของ
พระเจ้าไดอ้ย่างไร การดาํเนิน
ชีวติตามกฎเหล่าน้ีจะส่งผล
ตอ่การรบัใช้ ในฐานะปุโรหิต
ของพวกเขาอย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนช่ือบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้วไว้
บนกระดาน และเชือ้เชิญให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นบางส่ิงที่จําได้

• เขียนบนกระดานวา่ “เหตใุดพระเจ้า
ทรงตอ้งการให้เรามีสุขภาพ” เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายแบ่ง¸นคาํตอบที่เป็นไปได้
และมองหาคาํตอบเพิ่มเตมิตลอดบท
เรยีน 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจกฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเปิดไปที่หน้า 
31–32 ในหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้า และให้ โควรมัทํา ขัน้ตอนที่ 1 และ 
2 นอกจากโครงการส่วนตวัของพวกเขา
กระตุน้โควรมัให้วางแผนโครงการโคว-
รมั เพื่อจะช่วยให้พวกเขารกัษาสุขภาพ
รา่งกาย เชือ้เชิญให้เยาวชนชายบางคน
ที่ทําโครงการของตนเสรจ็แล้วแบ่ง¸น
วา่การดาํเนินชีวติตามแผนของพวกเขามี
ผลตอ่พวกเขาอย่างไร บอกเยาวชนชายวา่
หลายสัปดาห์ตอ่จากน้ีท่านจะขอให้พวก
เขาแบ่ง¸นประสบการณ์ที่มีขณะทําตาม
แผนที่วางไว้

• หากอยู่ ในวสัิยที่ทําได ้ให้นําเหยื่อตก
ปลาหรอืเหยื่อปลอมมาการประชุมโคว-
รมั ให้ดรูปู หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ท่าน
จะเป็นอิสระ” ให้เยาวชนชายอธิบายวา่
เหยื่อตกปลาและเหยื่อปลอมใช้หลอกปลา
อย่างไร ซาตานใช้วธิีอะไรบ้างหลอกล่อหรอื
ใช้อุบายให้เยาวชนชายฝ่าฝืนพระคาํแห่ง
¸ญญา แบ่งโควรมัออกเป็นสองกลุ่ม ให้
กลุ่มหน่ึงอ่านหลักคาํสอนและพันธสัญญา 

89:5–15และระบุส่ิงที่พระเจ้าทรงห้าม
และทรงตอ้งการให้เราใช้อย่างประหยัด 
ให้อีกกลุ่มอ่าน ข้อ 10–20 และระบุส่ิงที่
พระเจ้าทรงกําหนดให้มนุษย์ ใช้ นิยาม
หรอือธิบายคาํหรอืวลีที่ ไม่คุน้หู (ด ู“พระ
วาจาแห่ง¸ญญา” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 
194–196) ให้เยาวชนชายแบ่ง¸นส่ิงที่
พวกเขาทําไดเ้พื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ซ่ึงพวกเขาอาจจะถูกหลอกหรอืถูกล่อลวง

• เขียนสองหัวข้อไวบ้นกระดาน: “พร
ทางวญิญาณ” และ “พรทางโลก” เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนชายอ่าน คพ. 89:18–21 โดย
มองหาพร จากน้ันให้เขียนไว้ ใตห้ัวข้อที่
เหมาะสมบนกระดาน เยาวชนชายเข้าใจ
อะไรเกี่ยวกับพรเหล่าน้ีในชีวติพวกเขา 
เยาวชนชายเคยประสบพรใดที่เขียน
ไว ้(หากพวกเขาตอ้งการให้ช่วยเข้าใจคาํ
สัญญาเหล่าน้ี แนะนําให้พวกเขาอ่านคาํ
อธิบายของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
ในคาํพูดของท่านเรือ่ง “พระวาจาแห่ง
¸ญญา: หลักธรรมและคาํสัญญา”)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านควรระวงัที่จะไม่พูด
มากเกินความจําเป็นหรอื
แสดงความคดิเห็นของท่าน
บ่อยเกินไป การกระทําเหล่า
น้ีทําให้ผู้เรยีนขาดความ
สนใจ ให้คดิวา่ตวัท่านเป็น
มัคคเุทศก์นําทางในการเรยีน
รูผู้้จะสอดแทรกความคดิเห็น
ที่เหมาะสมเพื่อทําให้คนที่
ท่านสอนเดนิอยู่ ในเส้นทาง
ที่ถูกตอ้ง” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 64)
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• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้า
ประทานความรู้ ให้พวกเขา” และขอให้
เยาวชนชายมองหาวธิีที่ดาเนียลและ
เพื่อนของเขาไดร้บัพรเพราะเช่ือÃงกฎ
แห่งสุขภาพ (ท่านอาจจะเลือกหยุด 
วดีทิัศน์และสนทนาเรือ่งเหล่าน้ีขณะที่
เยาวชนชายคน้หาพร) ถามคาํถามดงัตอ่
ไปน้ี: ท่านไดร้บัพรอย่างไรเพราะเช่ือÃง
พระคาํแห่ง¸ญญา การเช่ือÃงพระคาํแห่ง
¸ญญาจะช่วยท่านทําหน้าที่ฐานะปุโรหิต
ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร เยาวชนพบเจอ
การท้าทายอะไรบ้างในทุกวนัน้ีขณะพวก
เขาพยายามดาํเนินชีวติตามพระคาํแห่ง
¸ญญา พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
เอาชนะการท้าทายเหล่าน้ี แสดงประจักษ์

พยานของท่านถึงความสําคญัของการเช่ือ
Ãงพระคาํแห่ง¸ญญาทัง้น้ีเพื่อรกัษา 
พระวญิญาณไว้ ในชีวติท่าน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน “สุขภาพ
ทางกายและอารมณ์” ใน เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน ขอให้เยาวชนชายบาง
คนเขียนคาํแนะนําตา่งๆ ที่พวกเขาพบ
ไวบ้นกระดานและขอให้คนอื่นเขียนพร
ที่สัญญาไวก้ับผู้ทําตามคาํแนะนําน้ี ขอ
ให้พวกเขาสนทนาวา่วธิีที่พวกเขาปฏิบัติ
ตอ่รา่งกายตนส่งผลตอ่วญิญาณพวกเขา
อย่างไร พวกเขาจะใช้รายการบนกระดาน
อธิบายมาตรฐานของพวกเขาให้เพื่อนตา่ง
ศาสนาÃงไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขามีสุขภาพด ี
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียนพรบาง
อย่างที่พวกเขาสังเกตเห็นสัปดาห์น้ีขณะ
ดาํเนินชีวติตามพระคาํแห่ง¸ญญา

• ท้าทายเยาวชนชายให้สรา้งโครงการ
หน่ึงในหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อช่วยให้พวกเขามีสุขภาพด ี(ดหูน้า 
31–34) และแบ่ง¸นประสบการณ์การ
ดาํเนินโครงการของพวกเขา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในระหวา่งการปฏิบัตบินแผ่น
ดนิโลก พระเยซูครสิตท์รง
เชือ้เชิญให้เหล่าสานุศิษย์
กระทาํดว้ยศรทัธาและดาํเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน ในการสอนทัง้หมด
ของพระองค ์พระองคท์รง
เน้นที่จะช่วยให้ผู้ตดิตาม
พระองคด์าํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุดว้ยสุดใจของพวก
เขา เพื่อทําเช่นน้ีพระองค์
ทรงเตรยีมโอกาสให้พวกเขา
ไดเ้รยีนรูผ้่านประสบการณ์
อันทรงพลัง ขณะที่ท่านสอน
เยาวชนชาย ให้เชิญพวกเขา
แบ่ง¸นประสบการณ์ที่ ได้
ดาํเนินชีวติตามพระคาํแห่ง
¸ญญา
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ด ูขอ้ความทีค่ดัมาจากบอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พระวาจาแหง่ 
�ญญา: หลักธรรมและคําสัญญา,” เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 
หน้า 21–24

จงปฏิบัตติามหลักธรรมของพระคาํแห่ง�ญญาแล้วท่านจะ 
ไดร้บัพรตามที่สัญญาไว ้การเปิดเผยสัญญาไวว้า่ “วสุิทธิชน 
ทัง้ปวงผู้จดจําที่จะรักษาและทําตามคํากล่าวเหล่าน้ี, โดย
ดําเนินชีวิตอยู่ ในการเช่ือ�งพระบัญญัติ” ได้รับสัญญาว่า
พวกเขา “จะได้รับพลานามัยในสะดือพวกเขาและไขแก่
กระดูกพวกเขา” และ “จะวิ่งและไม่เหน่ือยอ่อน, และจะ
เดนิและไม่อ่อนล้า” (คพ. 89:18, 20)

พระคาํแหง่�ญญาไม่ไดสั้ญญาวา่ทา่นจะมสุีขภาพทีด่พีรอ้ม 
แตส่อนวธิีรกัษารา่งกายที่ท่านเกิดมาให้อยู่ ในสภาพดทีี่สุด 
และเพื่อให้ความคิดของท่านตื่นตัวต่อการกระตุ้นทาง
วญิญาณอันละเอียดอ่อน . . .

และยังมีพรที่ยิ่งใหญ่กวา่ซ่ึงสัญญาไว้ ในพระคาํแห่ง�ญญา  
ผู้ที่ปฏิบัตติามพระบัญญัตขิ้อน้ีไดร้บัสัญญาวา่พวกเขา “จะ
พบ�ญญาและขุมทรพัย์แห่งความรู,้ แม้ทรพัย์ที่ซ่อนอยู่” 
(คพ. 89:19)  น่ีเป็นการเปิดเผยส่วนตัวซ่ึงโดยส่ิงน้ีท่าน 

สามารถสังเกตเห็นจระเขท้างวญิญาณหรอืกบัระเบดิทีซ่่อน 
อยู่หรอือันตรายอื่นๆ ได ้. . .

มีสัญญาสุดท้ายในการเปิดเผยน้ัน  พระเจ้าตรสัอีกครัง้ถึง 
ผู้ที่รกัษา ปฏิบัต ิและเช่ือ�งพระบัญญัตน้ีิวา่ “เรา . . . ให้
สัญญาแก่พวกเขา, วา่เทพผู้ทําลายจะผ่านพวกเขาไป, ดัง 
ลูกหลานแห่งอสิราเอล, และไมสั่งหารพวกเขา” (คพ. 89:21) 
น่ันคอืสัญญาที่ยอดเยี่ยมมาก

เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจพรน้ัน เราตอ้งย้อนกลบัไปในสมยัของโมเสส 

ชาวอิสราเอลถูกทําให้เป็นทาสรับใช้ถึง 400 ปี  โมเสสมา 
ปลดปล่อยพวกเขา  เขาทําให้เกิดภัยพิบัติหลายอย่างใน

อียิปต์  ทุกครัง้ฟาโรห์ตกลงวา่จะปล่อยชาวอิสราเอลให้เป็น 
อิสระแตเ่ขาก็ผิดสัญญาทุกครัง้  ในที่สุด “พระยาห์เวห์ตรสั 
กบัโมเสสวา่ เราจะนําภยัพบัิตมิาสู่ฟาโรหแ์ละอียปิตอ์กีอย่าง 
เดียว หลังจากน้ันฟาโรห์จะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่น่ี . . .  
ลูกหัวปีทัง้หมดในแผ่นดนิอียิปตจ์ะตาย” (อพยพ 11:1, 5)

โมเสสบอกชาวอิสราเอลให้ “เตรยีม . . . ลูกแกะตวัหน่ึง . . .  
ปราศจากตาํหนิ เป็นตวัผูอ้ายหุน่ึงปี . . . หา้มหักกระดกูของ 
มัน” (อพยพ 12:3, 5, 46; ด ูยอห์น 19:33 ดว้ย)

พวกเขาเตรยีมลูกแกะเป็นอาหารเลีย้งและ “เอาเลือดทาที่ 

วงกบประตู . . . เพราะในคืนวันน้ัน เราจะผ่านไปในแผ่น
ดินอียิปต์ และเราจะประหารลูกหัวปีทัง้หมดในแผ่นดิน 
. . . เมื่อเราเห็นเลือดน้ัน เราจะผ่านเวน้พวกเจ้าไป จะไม่มี 
ภยัพบัิตเิกิดแกพ่วกเจา้ . . . วนัน้ี . . . พวกเจา้จง . . . ถอืเป็น 
กฎถาวร” (อพยพ 12:7, 12–14)  “เมื่อลูกหลานของพวก
ท่านถามว่า พิธีน้ีหมายความว่าอะไร? พวกท่านจงตอบว่า 
เป็นการถวายสัตวบูชา�สกาแด่พระยาห์เวห์” (อพยพ 12: 
26–27)

เยาวชนทัง้หลาย แน่นอน ท่านเขา้ใจวา่สัญลกัษณ์ของ�สกา  
คอือะไร  พระครสิตท์รงเป็น “พระเมษโปดกของพระเจ้า” 
(ยอหน์ 1:29, 36) พระบุตรหัวปี เพศชาย ไรต้าํหนิ  พระองค ์
ทรงถูกประหารโดยไม่ทําให้กระดกูของพระองคห์ัก แม้วา่
ทหารจะถูกส่งให้ ไปทําเช่นน้ันก็ตาม

อยา่งไรก็ตาม การเช่ือ�งพระบญัญตัเิหลา่น้ีไม่ไดช่้วยใหเ้รา 

รอดชีวิตจากความตายของชีวิตมรรตัย เพราะเมื่อถึงเวลา
เราทุกคนต้องตาย  แต่มีความตายทางวิญญาณที่ท่านไม่
จําเป็นต้องทนทุกข์หากท่านเช่ือ�ง เพราะ “พระคริสต์ผู้
ทรงเป็น�สกาของเราถูกถวายบูชาแล้ว” การเปิดเผยสอน 
(1 โครนิธ์ 5:7)



312

พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้
คนจนและคนขัดสน
เมื่อพระเยซูครสิตเ์สด็จมาแผ่นดนิโลก พระองคท์รงใช้การปฏิบัตศิาสนกิจส่วนใหญ่
ดแูลคนยากไรแ้ละคนขัดสน โดยผ่านศาสนจักรของพระองค ์พระเจ้าทรงจัดเตรยีม
วธิี ให้เราดแูลคนขัดสน พระองคท์รงขอให้เราให้อย่างเผื่อแผ่ตามส่ิงที่เราไดร้บัจาก
พระองค ์“วธิีของพระเจ้าในการดแูลคนขัดสนแตกตา่งไปจากวธิีของโลก พระเจ้าตรสั
วา่ ‘[การดแูลคนยากจน] จําเป็นตอ้งทําในวธิีของเราเอง’ [หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
104:16; ดขู้อ 15 ดว้ย] พระองคม์ิไดส้นพระทัยเฉพาะความจําเป็นเรง่ดว่นของเรา
เท่าน้ัน แตพ่ระองคท์รงห่วงใยความก้าวหน้านิรนัดรข์องเราเช่นกัน ดว้ยเหตผุลน้ี วธิี
ของพระเจ้าจึงมักรวมถึงการพึ่งพาตนเองและการรบัใช้เพื่อนบ้านของเรานอกเหนือ
จากการดแูลคนยากจน” (ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การจัดหาให้ ในวธิีของพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 69)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจวธิีทีพ่ระเจ้าทรงจัดหาให้คน
ยากไรแ้ละคนขัดสน

อิสยาห์ 58:6–11; มาลาค ี3:8–10; มัทธิว 
25:35–40; คพ. 82:18–19 (วธิีดแูลคน
ยากไร)้

ยากอบ 1:27; โมไซยาห์ 18:27–28; คพ. 
42:29–30 (ความสําคญัของการดแูลคน
ยากไรแ้ละคนขัดสน)

แอลมา 34:27–28; มอรมอน 8:35–37: 
คพ. 56:16–18; 70:14

(พระดาํรสัเตอืนของพระเจ้าถึงคนที่ ไม่
ดแูลคนยากไร)้

คพ. 104:15–18 (จัดหาให้คนยากไร้ ในวธิี
ของพระเจ้า)

แพทรกิ เคยีรอน, “จงเป็นที่พักพิงจาก
พายุ,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 111–114

ลินดา เค. เบอรต์นั, “เราเป็นแขกแปลก
หน้า,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 13–15

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ โอกาสให้ทําด,ี”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 28–32

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เราทัง้หลาย
ไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 40- 42

“การทํางานของสมาชิกในการดแูลคน
ยากจน คนขัดสน และการรบัใช้,” คูม่ือ
เล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (2010), 
6.1.2

“การรบัใช้,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 59- 61

วดีทิัศน์: “แบ่ง¸นแสงสวา่งของพระ
ครสิต”์, “I Was a Stranger: Love One 
Another,” “When We Were Strangers,”

ท่านไดพ้ยายามทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน
การจัดหาให้ผู้อื่นอย่างไร ท่าน
จะแบ่ง¸นประสบการณ์อะไร
กับเยาวชนชายไดบ้้าง

เยาวชนชายจําเป็นตอ้งเข้าใจ
หลักธรรมใดของการจัดหา
ในวธิีของพระเจ้า การเข้าใจ
หลักธรรมเหล่าน้ีจะมีอิทธิพล
อย่างไรตอ่การรบัใช้ที่พวก
เขาให้เมื่อเป็นผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิต
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ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายเล่าประสบการณ์ที่มี
เมื่อเรว็ๆ น้ีที่เตอืนพวกเขาให้นึกถึงส่ิงที่
เรยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

• เชิญอธิการมาการประชุมโควรมัและ
อธิบายให้เยาวชนชายÃงวา่ศาสนจักรใช้
เงินทุนอันศักดิสิ์ทธิ์อย่างไร รวมถึงเงิน

บรจิาคอดอาหาร ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรม และเงินบรจิาคเข้ากองทุน
ตอ่เน่ืองเพื่อการศึกษา (ด ูคูม่ือเล่ม 1: 
ประธานสเตคและอธิการ [2010], 14.4) 
ขอให้เขาอธิบายวา่เขาช่วยคนขัดสนให้
พึ่งพาตนเองมากขึน้ไดอ้ย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายเรยีนรูว้ธิีทีพ่ระเจ้าทรงจัดหาให้คน
ยากไรแ้ละคนขัดสน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ 

โควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในคาํพูดของท่านเรือ่ง “จงเป็นที่พัก
พิงจากพายุ,” เอ็ลเดอรแ์พทรกิ เคยีรอน 
กล่าววา่ “ ในโลกเราทุกวนัน้ีมีผู้ลีภ้ัย
ประมาณ 60 ล้านคน … เป็นเรือ่งน่า
ตกใจเมื่อพิจารณาจํานวนที่เกี่ยวข้องและ
สะท้อนให้เห็นวา่น่ีหมายถึงอะไรในชีวติ
ของมนุษย์แตล่ะคน” เพื่อช่วยให้เยาวชน
ชายรบัรูว้กิฤตผิู้ลีภ้ัยและวธิีที่พวกเขาจะ
ช่วยได ้ให้ฉายวดีทิัศน์ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่งหรอืมากกวา่น้ัน พวกเขารูสึ้กอย่างไร
เกี่ยวกับการทดลองตา่งๆ ที่ผู้ลีภ้ัยประสบ 
ท่านอาจเชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัในกลุ่ม

เล็กๆ ทบทวนคาํพูดของเอ็ลเดอร ์
เคยีรอนหรอืคาํพูดของซิสเตอรล์ินดา เค. 
เบอรต์นัเรือ่ง “เราเป็นแขกแปลกหน้า” 
โดยมองหาส่ิงที่พวกเขาจะทําไดเ้พื่อช่วย
ผู้ลีภ้ัย ช่วยเยาวชนชายวางแผนทําตามข้อ
เสนอแนะเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัอ่านหัวข้อ 
“การรบัใช้” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ดว้ยกันและสนทนาวา่เหตใุด
พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรารบัใช้ ท่านอาจ
จะขอให้ สมาชิกโควรมัคนหน่ึงศึกษา
หัวข้อ “รบัใช้ผู้อื่น” ในหนังสือ  หน้าที่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

” เมื่อคนหน่ึงถามคาํถาม 
ขอให้เชิญคนอื่นตอบแทน
ที่จะตอบเสียเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ 'น่ันเป็น
คาํถามที่น่าสนใจมากครบั 
คนอื่นที่เหลือคดิอย่างไรครบั' 
หรอื ' ใครช่วยตอบคาํถามน้ี
ไดบ้้างครบั'“ (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), 
64)
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ตอ่พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 26–27, 50–51, 
หรอื 74–75) และเตรยีมมานําการสนทนา
โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้ ในหัวข้อน้ี ให้
เวลาเยาวชนชายในการประชุมโควรมั
วางแผนส่วนตวัและวางแผนโควรมัเพื่อ
รบัใช้คนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ ในการ
ประชุมโควรมัครัง้ตอ่ไป ขอให้พวกเขา
แบ่ง¸นประสบการณ์ที่ ไดท้ําตามแผน
ของพวกเขา 

• แบ่งเยาวชนชายออกเป็นคู่ๆ  มอบ
หมายให้สมาชิกคนหน่ึงในแตล่ะคูอ่่านข้อ
พระคมัภีรเ์กี่ยวกับความสําคญัของการ
ดแูลคนยากไรแ้ละคนขัดสน และมอบ
หมายให้อีกคนหน่ึงอ่านข้อพระคมัภีร์
ที่ ให้คาํเตอืนกับคนที่ ไม่ดแูลคนยากไร้
และคนขัดสน (ดแูนวคดิไดจ้ากข้อพระ
คมัภีรท์ี่เสนอแนะไว้ ในโครงรา่งน้ี) เชือ้
เชิญเยาวชนชายให้ศึกษาข้อความในพระ
คมัภีรแ์ละแบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูก้ับคูข่องตน 
ถามพวกเขาวา่เหตใุดการดแูลคนยากไร้
และคนขัดสนจึงสําคญัตอ่พระบิดาบน
สวรรค ์เชือ้เชิญเยาวชนชายให้สนทนาวธิี
ที่พวกเขาจะช่วยคนตกทุกข์ ไดย้ากใน
ครอบครวั วอรด์ และชุมชนของพวกเขา

• แจกสําเนาคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟ
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “เราทัง้หลาย
ไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” ให้สมาชิก
โควรมั ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนเลือก
พระคมัภีรห์น่ึงข้อที่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์
ยกมาอ้างเกี่ยวกับการช่วยคนยากไรแ้ละ
คนขัดสน เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคน
ให้แบ่ง¸นข้อพระคมัภีรท์ี่เขาเลือกและ

ข้อความน้ันมีความหมายตอ่เขาอย่างไร 
ให้ โควรมัทบทวนคาํแนะนําของเอ็ลเดอร ์
ฮอลแลนด ์”ข้าพเจ้าไม่รูแ้น่ชัดวา่ท่าน
แตล่ะคนควรทําหน้าที่ของตนอย่างไรตอ่
ผู้ที่ ไม่ทําหรอืไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ไดต้ลอดเวลา แตข่้าพเจ้าทราบวา่พระผู้
เป็นเจ้าทรงทราบ พระองคจ์ะทรงช่วย
ท่านและนําทางท่านในการเป็นสานุศิษย์
ที่มีการณุยธรรม“ ให้เวลาสมาชิกโควรมั
คดิหาวธิีที่พวกเขารูสึ้กวา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงตอ้งการให้พวกเขาดแูลคนยากไร้
และคนขัดสน  เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง
¸นความรูสึ้กกับ  โควรมั

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง ”บ่ง¸นแสงสวา่ง
ของพระครสิต“์ และขอให้เยาวชนชาย
แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาประทับใจเกี่ยวกับ
ตวัอย่างเหล่าน้ี เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง
¸นประสบการณ์ที่ ไดช่้วยคนอื่นๆ และ
ส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อช่วยคนตกทุกข์ ได้
ยาก

• ขอให้สมาชิกโควรมัเขียนความตอ้งการ
ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณบางอย่างที่คนๆ 
หน่ึงอาจมี เขียนบนกระดานวา่ “พระเจ้า
ทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้คนยากไรแ้ละ
คนขัดสน” แบ่ง¸นคาํกล่าวของประธาน
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ที่อยู่ตน้โครงรา่ง
น้ีกับเยาวชนชาย และขอให้พวกเขาÃงคาํ
ตอบของคาํถามบนกระดาน เชือ้เชิญพวก
เขาให้แบ่ง¸นส่ิงที่พบ เราจะช่วยให้คน
ยากไรแ้ละคนขัดสนพึ่งพาตนเองมากขึน้
ไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การจัดหาให้คนยากไร้ ในวธิีของพระเจ้าหมายความ
วา่อะไร พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่
หรอืไม่
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
แบบอย่างและครพูี่เลีย้ง 
พระองคท์รงสอนเหล่า
สานุศิษย์ ให้สวดอ้อนวอน
โดยทรงสวดอ้อนวอนกับ
พวกเขา พระองคท์รงสอน
พวกเขาให้รกัและรบัใช้ตาม
แบบที่พระองคท์รงรกัและ
รบัใช้พวกเขา พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอนพระ
กิตตคิณุของพระองคต์าม
แบบที่พระองคท์รงสอน 
ท่านจะทําตามแบบอย่างของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับภาระ
หน้าที่ฐานะปุโรหิตของเขาในการรบัใช้
และยกระดบัจิตใจลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัยอมรบัคาํเชือ้
เชิญจากประธานโธมัส เอส. มอนสันดงัน้ี: 

“ขอให้เราสวดอ้อนวอนขอการดลใจเพื่อให้
รูถ้ึงความตอ้งการของคนรอบข้าง จากน้ัน
ขอให้เราออกไปให้ความช่วยเหลือ” (“ขอ
พระเจ้าอยู่ดว้ยจนเจอกันอีก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, 110)
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เราทัง้
หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
40–41

เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายใหญ่หลวงในการจัดการ
¸ญหาความไม่เท่าเทียมกันในโลก ชายหรอืหญิงคนเดยีว
จะทําอะไรได ้พระอาจารย์ทรงให้คาํตอบดว้ยพระองค์
เอง ก่อนการทรยศและการตรงึกางเขนพระองค ์เมื่อมา
รยี์ชโลมพระเศียรพระเยซูดว้ยน้ํามันหอมราคาแพง ยูดา
สอิสคาริโอทประท้วงความฟุ่มเฟือยและ “ตาํหนิหญิงคน
น้ัน” [ด ูมาระโก 14:3–5; ด ูมัทธิว 26:6–9; ยอห์น 12:3–5 
ดว้ย]

พระเยซูตรสัวา่

“ ไปกวนใจนางทําไม? นางทําส่ิงด ี. . .

“หญิงคนน้ีทําสุดกําลังของนางแล้ว”

“หญิงคนน้ีทําสุดกําลังของนางแล้ว”! ช่างเป็นคาํตอบที่
กระชับจับใจมาก! นักข่าวคนหน่ึงเคยถามแม่ชีเทเรซา
แห่งกัลกัตตาเกี่ยวกับภารกิจอันไรซ่ึ้งความหวงัของเธอ
ในการช่วยเหลือคนอนาถาในเมืองน้ัน นักข่าวกล่าววา่ใน
เชิงสถิตแิล้ว แม่ชีไม่ไดท้ําอะไรสําเรจ็เลย สตรรีา่งเล็กผู้
น่าทึ่งคนน้ีตอบกลับวา่งานของเธอเกี่ยวกับความรกั ไม่ ใช่
สถิต ิแม้จะมีผู้คนจํานวนมากมาย เกินกวา่ ที่เธอจะเอือ้ม
มือไปช่วยเหลือได ้เธอบอกวา่เธอจะรกัษาพระบัญญัตทิี่
ให้รกัพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเธอโดยการรบัใช้
ผู้ที่เธอ เอือ้มถึง ดว้ยทรพัยากรทุกอย่างที่เธอมี ในบาง
โอกาสเธอจะพูดวา่ “ส่ิงที่เราทําอาจเป็นเหมือนหยดน้ําใน
มหาสมุทร” “แตถ่้าเราไม่ทํา มหาสมุทรก็จะมีน้ําน้อยไป
อีกหน่ึงหยด” [Mother Teresa of Calcutta,My Life for 
the Poor,ed. José Luis González- Balado and Janet N. 
Playfoot (1985), 20]. นักข่าวสรปุอย่างจรงิจังวา่ ศาสนา
ครสิต ์ไม่ ใช่ ความเพียรพยายามเกี่ยวกับตวัเลขสถิต ิเขา
ให้เหตผุลวา่ถ้าในสวรรคม์ีปีตมิากเมื่อคนบาปคนเดยีว
กลับใจยิ่งกวา่เก้าสิบเก้าคนที่ ไม่ตอ้งการกลับใจ แสดงวา่
พระผู้เป็นเจ้าไม่ ใส่พระทัยเรือ่งสถิตมิากนัก [ด ูMalcolm 
Muggeridge,Something Beautiful for God(1986), 
28–29, 118–19; ด ูลูกา 15:7 ดว้ย]

ดงัน้ันเราจะ “ทําสุดกําลังของเรา” ไดอ้ย่างไร

อย่างหน่ึง ดงัที่กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนไว ้คอืเราสามารถยุติ
การไม่ ให้ทรพัย์สินของเราเพราะเรามองคนจนวา่พวกเขา
ก่อความทุกข์ยากให้ตนเอง บางคน อาจ สรา้งความยาก
ลําบากให้ตนเอง แตเ่ราที่เหลือก็ทําส่ิงเดยีวกันมิ ใช่หรอื น่ี
คอืเหตผุลที่นักปกครองผู้มีการณุยธรรมท่านน้ีถามมิ ใช่
หรอืวา่ “เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” [ โม
ไซยาห์ 4:19] เราทุกคนรอ้งหาความช่วยเหลือและความ
หวงัตลอดจนคาํตอบตอ่คาํสวดอ้อนวอนมิ ใช่หรอื เราทุก
คนวงิวอนขออภัยสําหรบัความผิดพลาดและ¸ญหาที่เรา
ก่อมิ ใช่หรอื เราทุกคนอ้อนวอนขอให้พระคณุน้ันชดเชย
ความอ่อนแอของเรา ขอให้พระเมตตามีชัยเหนือความ
ยุตธิรรมอย่างน้อยในกรณีของเรามิ ใช่หรอื ไม่แปลกใจเลย
ที่กษัตรยิ์เบ็นจามินบอกวา่เรา รบั การปลดบาปของเรา
โดยการวงิวอนพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตอบรบัเราดว้ยความ
การณุย์ แตเ่รา เก็บรกัษา การปลดบาปของเราไว้ โดยการ
ตอบรบัคนจนที่วงิวอนเราดว้ยความการณุย์ [ด ูโมไซยาห์ 
4:11–12, 20, 26]

นอกเหนือจากการปฏิบัตอิย่างมีเมตตาตอ่พวกเขาแล้ว 
เราควรสวดอ้อนวอนให้คนขัดสนเช่นกัน ชาวโซรมักลุ่ม
หน่ึงที่พี่น้องรว่มศาสนาของพวกเขาถือวา่ “สกปรก” และ 
“เป็นกาก”—น่ันเป็นถ้อยคาํจากพระคมัภีร—์ถูกขับออก
จากบ้านแห่งการสวดอ้อนวอน “เพราะเสือ้ผ้าเน้ือหยาบ 
[ที่พวกเขาสวมใส่]” มอรมอนบอกวา่พวกเขา “ยากจน
เกี่ยวกับส่ิงของทางโลก; และ . . . ยากจนในใจดว้ย” [แอ
ลมา 32:2–3]—สภาวะทัง้สองแทบจะไปดว้ยกันเสมอ คูผู่้
สอนศาสนาแอลมากับอมิวเล็คโตแ้ย้งการถูกปฏิเสธอันไม่
ชอบธรรมของพวกที่แตง่กายสกปรกโดยบอกพวกเขาวา่
ไม่วา่ผู้อื่นจะรดิรอนสิทธิพิเศษใดๆ จากพวกเขา พวกเขา
สวดอ้อนวอนไดเ้สมอ—ในทุ่งของพวกเขาและในบ้านของ
พวกเขา ในครอบครวัของพวกเขา และในใจของพวกเขา 
[ด ูแอลมา 34:17–27]
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะพบวธิีแก้ ไข¸ญหาและการ
ท้าทายตา่งๆ ไดอ้ย่างไร
การพึ่งพาตนเองรวมถึงความสามารถในการหาวธิีแก้ ไข¸ญหาและการท้าทายของเรา
เอง วธิีแก้ ไขมากมายเหล่าน้ีพบในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์
พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเอาพระทัยใส่การท้าทายที่เราพบเจอ พระองคท์รงรกัเรา
และตอ้งการช่วยเรา เราควรสวดอ้อนวอนขอการนําทางเมื่อเราแสวงหาคาํตอบสําหรบั
การท้าทายของเราในพระคมัภีรแ์ละถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจถึงวธิีทีพ่ระกิตตคิณุสามารถ
ช่วยแก้£ญหาท้าทายของชีวติได้

สุภาษิต 3:5–6; มัทธิว 11:28–30; มาระโก  
4:36–39; แอลมา 7:11–13; แอลมา 
37:35–37; 38:5 (แสวงหาความช่วยเหลือ
ของพระเจ้าเรือ่งการท้าทายและ¸ญหา
ตา่งๆ)

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ทําให้การใช้ศรทัธา
เป็นส่ิงสําคญัอันดบัแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 92–95

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เหมือน
ภาชนะแตก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 40- 
42

“สุขภาพทางกายและอารมณ์,” เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน (2012), 25–27

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

พระกิตตคิณุให้วธิีแก้¸ญหา
และการปลอบโยนในช่วง
ท้าทายของท่านอย่างไร

เยาวชนชายเผชิญ¸ญหาหรอื
การท้าทายอะไรบ้าง พวกเขา
อาจจะเผชิญการท้าทายอะไร
บ้างในอนาคต หลักธรรมใด
ของพระกิตตคิณุจะช่วยให้
พวกเขาเผชิญการท้าทาย
เหล่าน้ีไดสํ้าเรจ็
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายแบ่ง¸นประสบการณ์
ที่มีระหวา่งสัปดาห์เมื่อพวกเขาพยายาม
ดาํเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูเ้ดอืนน้ี
เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายบอกการท้าทาย
หรอื¸ญหาบางอย่างที่เยาวชนชายวยัเดยีว

กับพวกเขากําลังประสบ และเขียนคาํ
ตอบของพวกเขาไวบ้นกระดาน บางครัง้
เยาวชนชายทําส่ิงใดบ้างที่ ไม่ดตีอ่สุขภาพ
หรอืไม่เกิดประโยชน์เพื่อจัดการกับ¸ญหา
เหล่าน้ี ตลอดบทเรยีนให้เยาวชนชาย
มองหาวธิีที่ความจรงิของพระกิตตคิณุ
สามารถช่วยได้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูว้ธิีหาทางแก้ ไขการท้าทาย
ของพวกเขา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการนําทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้นึกถึงการ
ท้าทายหรอื¸ญหาที่เยาวชนสมัยน้ีเผชิญ 
ขอให้พวกเขาคน้ดดูชันีหัวข้อใน เลียโฮ- 
นา ฉบับการประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุด
เพื่อหาหัวข้อที่จะช่วยแก้¸ญหาน้ัน เชือ้
เชิญพวกเขาให้คน้ควา้คาํพูดเรือ่งหน่ึง
เกี่ยวกับหัวข้อเหล่าน้ันและแบ่ง¸น
ข้อความหน่ึงกับโควรมัที่จะช่วยคนบาง
คนเอาชนะการท้าทาย กระตุน้เยาวชน
ชายให้ ใช้ดชันีหัวข้อหาความช่วยเหลือ
ตามการท้าทายของพวกเขา

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านสอง
ย่อหน้าสุดท้ายของ “สุขภาพทางกาย
และอารมณ์” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน และมองหาคาํแนะนําที่จะช่วย
พวกเขาหรอืคนที่พวกเขารูจ้ัก เราควร
มองหาตวัอย่างอะไรบ้างของ “วธิีแก้¸ญหา
สุขภาพ” เมื่อเรามี¸ญหา พระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์ ให้วธิีแก้¸ญหาอะไร
บ้าง แบ่ง¸นประสบการณ์หน่ึงจากชีวติ
ท่านเองซ่ึงพระกิตตคิณุให้คาํตอบหรอื
ความช่วยเหลือสําหรบั¸ญหาหรอืการท้า

ทายน้ันๆ เชือ้เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸น
ประสบการณ์คล้ายกันจากชีวติของพวก
เขาเอง

• แบ่ง¸นข้อความตอ่ไปน้ีจากประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน: “ เราไดร้บัพรมาก
เหลือเกินที่มีพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์ ในชีวติเราและ
ในใจเรา พระกิตตคิณุให้คาํตอบแก่คาํถาม
สําคญัที่สุดของชีวติ ให้ความหมาย จุด
ประสงค ์และความหวงัแก่ชีวติเรา เรา
อยู่ ในช่วงเวลาที่วุน่วาย ข้าพเจ้ารบัรองกับ
ท่านวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบการ
ท้าทายที่เราพบเจอ พระองคท์รงรกัเรา
แตล่ะคนและทรงปรารถนาจะอวยพรและ
ช่วยเหลือเรา” (“เมื่อเราปิดการประชุม
ใหญ่ครัง้น้ี,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 115) 
ขอให้เยาวชนชายอ่านพระคมัภีรจ์ากโครง
รา่งน้ีคนละหน่ึงข้อและแบ่ง¸นวา่ข้อน้ัน
จะช่วยคนที่กําลังประสบการท้าทายและ
¸ญหาที่เกิดขึน้ทั่วไปในหมู่เยาวชนสมัย
น้ีไดอ้ย่างไร การวางใจพระเจ้าหรอืมาหา
พระครสิตเ์มื่อเราตอ้งการความช่วยเหลือ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จงระวงัอย่าจบการสนทนาที่
ดเีรว็เกินไปเพื่อจะไดนํ้าเสนอ
เน้ือหาทัง้หมดที่ท่านเตรยีม
ไว ้แม้วา่เป็นส่ิงสําคญัที่จะ
ครอบคลุมเน้ือหาทัง้หมด 
แตสํ่าคญักวา่ที่จะช่วยให้ผู้
เรยีนรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระ
วญิญาณ แก้ ไข¸ญหาของ
เขา เพิ่มความเข้าใจในพระ
กิตตคิณุ และผูกมัดตนมาก
ขึน้ที่จะรกัษาพระบัญญัต”ิ 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 64)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้
ตดิตามพระองค์ ให้ตรกึตรอง
พระคมัภีรด์ว้ยตนเองและใช้
พระคมัภีรห์าคาํตอบให้กับ
คาํถามของพวกเขา ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนชายปรารถนา
จะหันไปพึ่งพระคมัภีรแ์ละ
ถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์
ขณะหาคาํตอบให้กับการ
ท้าทายของพวกเขาไดอ้ย่างไร

หมายความวา่อะไร มีพระคมัภีรข์้ออื่นอีก
หรอืไม่ที่เยาวชนชายคดิวา่จะช่วยแก้ ไข
การท้าทายหรอื¸ญหาบางอย่าง

• ขอใหเ้ยาวชนชายนึกถงึคนทีพ่วกเขา
รูจ้กัซ่ึงกาํลงัตอ่สู้กบัการทา้ ทายดา้นจติใจ
หรอือารมณ์ แจกสําเนาคาํพดูของเอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “เหมือน
ภาชนะแตก” ให้เยาวชนชายแตล่ะคน ขอ
ให้พวกเขามองหาคาํตอบของคาํถามที่วา่ 
“ท่านควรจะตอบรบัอย่างไรให้ดทีี่สุดเมื่อ
ท่านหรอืคนที่ท่านรกัเผชิญการท้าทาย
ทางจิตใจหรอืทางอารมณ์” เชือ้เชิญ
เยาวชนชายให้แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

และสนทนาวา่คาํสอนเหล่าน้ีจะช่วยคนที่
พวกเขากําลังนึกถึงไดอ้ย่างไร

• ขอให้สมาชิกโควรมันึกถึงการท้าทาย
หรอื¸ญหาส่วนตวัที่พวกเขากําลังเผชิญ 
เขียนเครือ่งมือส่ีอย่างที่เอ็ลเดอรร์ชิารด์ 
จี. สก็อตตก์ล่าวไว้ ในคาํพูดของท่านเรือ่ง 
“ทําให้การใช้ศรทัธาเป็นส่ิงสําคญัอันดบั
แรก” ไวบ้นกระดานและขอให้สมาชิก 
โควรมัศึกษาเครือ่งมือหน่ึงอย่างที่พวกเขา
รูสึ้กวา่จะช่วยเรือ่งการท้าทายของพวกเขา 
เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรูจ้าก
คาํแนะนําของเอ็ลเดอรส์ก็อตต์

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่จะพบวธิี
แก้ ไขการท้าทายของชีวติในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร พวกเขามีความ
รูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้
กับหลักคาํสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นวา่การเข้าใจและดาํเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุไดช่้วยเขาเอาชนะการ
ทดลองอย่างไร

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัใช้ส่ิงที่เรยีนรู้
วนัน้ีช่วยหรอืให้กําลังใจคนบางคนที่ตอ่สู้
กับ¸ญหาท้าทายทางอารมณ์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“ขอให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกไป, เพือ่อาณาจักรแห่งสวรรคจ์ะมา” (คพ. 65:6)

ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในโควรมัของท่านถูกส่งมาแผ่นดนิโลกในเวลาที่เจาะจงน้ีเพื่อ
ช่วยเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขามีของประทาน
พิเศษและพรสวรรคท์ี่พระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขาใช้ช่วยสรา้งอาณาจักรและแบ่ง¸น 
พระกิตตคิณุของพระองค ์บทเรยีนในหน่วยน้ีจะช่วยพวกเขาพัฒนาของประทานเหล่าน้ัน
ขณะเตรยีมเป็นผู้นําและครใูนศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อทําส่วนของหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรมัวนัอาทิตย์ ท่านอาจจะสอน 

โครงรา่งหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าดา้นล่างในระหวา่งหน่วยน้ี

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาเวลาน้ีไดอ้ย่างไร (หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า)
ฉันจะเป็นผู้สอนประจําบ้านทีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ฉันใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณอย่างไร
ฉันจะเตรยีมจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางไดอ้ย่างไร
ฉันจะช่วยสมาชิกใหม่ของศาสนจักรไดอ้ย่างไร
ฉันจะช่วยเพือ่นทีแ่ข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์ ไดอ้ย่างไร
ไซอันคอือะไร
ฉันจะมีส่วนรว่มในการเรง่งานแห่งความรอดไดอ้ย่างไร

ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนกําลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงทํางานกับฝ่ายประธาน
โควรมัเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิส่ิงที่
เยาวชนชายเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อตอ่ไปน้ีจากหนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

“เข้าใจหลักคาํสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

“เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต,์” หน้า 28–29, 
52–53, 76–77
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาเวลาน้ีได้
อย่างไร
พระเจ้าประทานหน้าที่ ให้ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแตล่ะคนเชือ้เชิญให้คนทัง้
ปวงมาหาพระครสิต ์(ด ูคพ. 20:59) ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าไดเ้ชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายที่สามารถและมีคา่ควรทุกคนในศาสนจักรรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา การทําหน้าที่
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของเราให้เกิดสัมฤทธิผลโดยเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระ
ครสิตช่์วยเราเตรยีมตวัสําหรบัการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในอนาคต เราช่วย
สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในวธิีน้ี

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไป
น้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน: ท่านรูสึ้กไดร้บั
การดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 28–29, 52–53, 76–77

แอลมา 17:2–3 (พวกบุตรของโมไซยาห์
เตรยีมทํางานเผยแผ่ โดยการอดอาหาร 
สวดอ้อนวอน และคน้ควา้พระคมัภีรอ์ย่าง
ขยันหมั่นเพียร)

กิจการ 2, 16; โมไซยาห์ 18 (เปโตร เปาโล 
และแอลมาเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระ
ครสิต)์

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “จงวางใจใน
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 43–45

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การเป็นผู้สอน
ศาสนา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 53–57

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “มาดเูถิด,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 107- 110

วดีทิัศน์: “สัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่าน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า,”“ความคดิที่ส่งผลตอ่
งานเผยแผ่,”“หน้าที่ฐานะปุโรหิต: ส่ังสอน
พระกิตตคิณุ”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยมีประสบการณ์
ใดบ้างขณะแบ่ง¸นพระ
กิตตคิณุกับผู้อื่น คนอื่นๆ 
แบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับท่าน
อย่างไร ถ้าท่านรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลา ท่านทําอะไร
เพื่อเตรยีมสําหรบังานน้ัน 
ตอนน้ีเมื่อมองย้อนกลับไป 
ท่านอยากจะทําอะไรอีกบ้าง
เพื่อเตรยีมให้พรอ้ม

การแบ่ง¸นพระกิตตคิณุจะมี
ผลอะไรตอ่เยาวชนชาย ท่าน
จะช่วยให้พวกเขาเตรยีม
ทํางานเผยแผ่ศาสนาเวลาน้ี
และในอนาคตไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น สอน 
และเป็นพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่
ไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบท
เรยีนของสัปดาห์ก่อน

• ขอให้เยาวชนชายพิจารณารว่มกับการ
สวดอ้อนวอนถึงเพื่อน สมาชิกครอบครวั 
หรอืสมาชิกโควรมัที่แข็งขันน้อยผู้ที่พวก

เขาอาจจะเชือ้เชิญให้มาหาพระครสิต์ ได ้
เชือ้เชิญให้พวกเขาจดช่ือคนเหล่าน้ันไว้
ในหนังสือหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า (ดหูน้า 
28–29, 52–53, 76–77) กระตุน้เยาวชน
ชายให้ ไวตอ่ความรูสึ้กที่พวกเขาอาจจะได้
รบัในระหวา่งบทเรยีนเกี่ยวกับส่ิงที่พวก
เขาจะทําไดเ้พื่อแบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับ
คนเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืเพือ่ช่วยเยาวชนชายแตล่ะคนเตรยีมทําการรบัใช้ตลอด
ชีวติในฐานะผู้สอนศาสนา ให้เวลาเยาวชนชายในช่วงการประชุมโควรมัเขียนแผนใน
หนังสือหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา กระตุน้พวกเขาให้บอกแผนของตนแก่กัน 
และในการประชุมโควรมัครัง้หน้าให้เชิญพวกเขาเล่าประสบการณ์ทีเ่คยมีขณะเตรยีม
รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาและเชือ้เชิญให้ผู้อืน่มาหาพระครสิต์

• เอากระเป๋าเสือ้ผ้าให้เยาวชนชายด ูและ
เชือ้เชิญพวกเขาให้สนทนาวา่พวกเขาจะ
ตอ้งใช้อะไรบ้างตอนเป็นผู้สอนศาสนา 
(เช่น เสือ้เชิต้สีขาว สูท รองเท้า เป็นตน้) 
เชือ้เชิญพวกเขาให้เขียนรายการส่ิงที่พวก
เขาจะตอ้งใช้ตอนเป็นผู้สอนศาสนาที่ ไม่
สามารถใส่ลงในกระเป๋าเสือ้ผ้าได ้เชือ้เชิญ
พวกเขาให้เพิ่มคาํตอบที่พบใน แอลมา 
17:2- 3 และ หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
4 ลงในรายการ ถามเยาวชนชายวา่พวกเขา
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อพัฒนาคณุลักษณะ
เหล่าน้ันขณะเตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนา

• ก่อนการประชุมโควรมั ให้เยาวชน
ชายแตล่ะคนนําของชิน้หน่ึงหรอืรปูภาพ
รปูหน่ึงแทนดา้นหน่ึงที่พระกิตตคิณุได้
เป็นพรแก่ชีวติเขา ระหวา่งการประชุม

โควรมั ให้อ่านเรือ่งลูกชายของเอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารด์ว้ยกันในคาํพูดของ
ท่านเรือ่ง “มาดเูถิด” เหตใุดน้องชายจึง
กระตอืรอืรน้มากกับการใช้ผ้าพันแผลพัน
แขนของเพื่อนๆ ของเขา เชือ้เชิญเยาวชน
ชายให้แบ่ง¸นของหรอืรปูภาพที่พวกเขา
นํามาและพูดถึงพรที่ของเหล่าน้ีหมายถึง 
กระตุน้พวกเขาให้นึกถึงคนรูจ้ักที่ ไม่เคย
ไดร้บัพรเหล่าน้ี และเชือ้เชิญพวกเขาให้
วางแผนแบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับคนเหล่า
น้ัน

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่านคาํเชือ้เชิญ
จากเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ในคาํ
พูดของท่านเรือ่ง “จงวางใจในพระเจ้า” 
( ในสองย่อหน้าเริม่ตัง้แต ่“กุญแจสําคญั
คอืท่านตอ้งไดร้บัการดลใจจากพระผู้เป็น
เจ้า”) แบ่ง¸นประสบการณ์ที่ท่านเคยมี

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จงระวงัอย่าจบการสนทนาที่
ดเีรว็เกินไปเพื่อจะไดนํ้าเสนอ
เน้ือหาทัง้หมดที่ท่านเตรยีม
ไว ้แม้วา่เป็นส่ิงสําคญัที่จะ
ครอบคลุมเน้ือหาทัง้หมด 
แตสํ่าคญักวา่ที่จะช่วยให้ผู้
เรยีนรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระ
วญิญาณ แก้ ไข¸ญหาของ
เขา เพิ่มความเข้าใจในพระ
กิตตคิณุ และผูกมัดตนมาก
ขึน้ที่จะรกัษาพระบัญญัต”ิ 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 64)
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เมื่อท่านยอมรบัคาํเชือ้เชิญน้ี และเชือ้
เชิญเยาวชนชายให้แบ่ง¸นประสบการณ์
ของพวกเขา ให้เวลาพวกเขานึกถึงคนที่
พวกเขาสามารถยื่นมือช่วยเหลือและเชือ้
เชิญให้มาหาพระครสิต์

• เขียนบนกระดานวา่ “ฉันจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อเตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” 
ขอให้เยาวชนชายเสนอคาํตอบที่เป็นไป
ได ้เชือ้เชิญพวกเขาให้คน้ดวูา่เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารต์อบคาํถามอย่างไรในคาํ
พูดของท่านเรือ่ง “การเป็นผู้สอนศาสนา” 
เชือ้เชิญพวกเขาให้คน้ควา้คาํพูดดงักล่าว 
โดยมองหาวธิีที่พวกเขาจะเป็นผู้สอน
ศาสนาก่อนไปเป็นผู้สอนศาสนา ฉายวดี-ิ

ทัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง 
และเชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้แบ่ง¸นวา่
ประสบการณ์คล้ายกันน้ีจะช่วยพวกเขา
เตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาไดอ้ย่างไร

• ก่อนการประชุมโควรมั ให้เยาวชนชาย
เตรยีมมาแบ่ง¸นตวัอย่างของงานเผยแผ่
ศาสนาจากพระคมัภีร ์(เช่นข้อที่แนะนําไว้
ในโครงรา่งน้ี) ขณะพวกเขาแบ่ง¸นเรือ่ง
ราว ให้ถามวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
การแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ ผู้คนในเรือ่ง
เหล่าน้ีทําอะไรเพื่อแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ 
การสอนของพวกเขามีผลตอ่ผู้อื่นอย่างไร 
เยาวชนชายรูสึ้กไดร้บัแรงบันดาลใจให้
ทําอะไรเพื่อทําตามแบบอย่างของผู้สอน
ศาสนาเหล่าน้ี

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเขาจะ
ทําอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมตอนน้ีให้พรอ้มรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในอนาคต พวกเขามี
ความรูสึ้กหรอืความประทับใจเพิ่มเตมิอะไรบ้าง การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะ
คุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคนเขียน
บางส่ิงที่เขาจะทําเพื่อเชือ้เชิญให้คนมาหา
พระครสิตล์งในหนังสือหน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้าของเขา (ด ูหน้า 28–29, 52–53, 
76–77) จากน้ันให้สมาชิกโควรมัสองสาม
คนแบ่ง¸นส่ิงที่เขียน

• แบ่ง¸นส่ิงที่ท่านวางแผนจะทําเพื่อ
เตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในอนาคต

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญคนอื่นๆ ให้เป็นพยานถึง
ความจรงิทีพ่วกเขาเรยีนรูเ้พือ่
พระวญิญาณจะทรงสัมผัส
ใจคนเหล่าน้ันได ้“แล้วพวก
ท่านวา่เราเป็นใคร” พระองค์
ตรสัถาม ประจักษ์พยานของ
เปโตรเข้มแข็งขึน้เมื่อท่าน
ตอบวา่ “พระองคเ์ป็นพระ
ครสิตพ์ระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่” (มัทธิว 
16:15–16) การแบ่ง¸นพระ
กิตตคิณุจะทําให้ประจักษ์
พยานของเยาวชนชายใน 
โควรมัเข้มแข็งขึน้ไดอ้ย่างไร
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ฉันจะเป็นผู้สอนประจําบ้านที่ดขีึน้
ไดอ้ย่างไร
เราเหล่าผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตไดร้บับัญชาให้ “เรยีนรูห้น้าที่ [ของเรา]” และ “กระทํา … 
ดว้ยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ” (คพ. 107:99) หน้าที่สําคญัที่สุดประการ
หน่ึงของผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคอืหน้าที่เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต ์
(ด ูคพ. 20:59) ปุโรหิตและผู้สอนมีหน้าที่เพิ่มเตมิให้ “เยี่ยมบ้านสมาชิกแตล่ะคน” 
และ “ดแูลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวกเขาและทําให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้” (คพ. 
20:47, 53) วธิีหน่ึงที่เราจะทําหน้าที่เหล่าน้ีให้เกิดสัมฤทธิผลคอืรบัใช้เป็นผู้สอนประจํา
บ้าน เราเป็นผู้สอนประจําบ้านที่มีประสิทธิภาพมากสุดเมื่อเรารกั ดแูล และทําให้คนที่
เราไดร้บัมอบหมายให้สอนเข้มแข็งขึน้ 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยสรา้ง
แรงบันดาลใจให้เยาวชนชายเป็นผู้สอนประจําบ้านทีด่ขีึน้

สัมฤทธิผลในหน้าทีข่องฉันตอ่พระผู้เป็น
เจ้า (2010), 28–29, 52–53, 76–77

แอลมา 18:12–40; 22:4–18 (แบบอย่าง
ของแอมันกับแอรนั)

คพ. 20:46–59 (ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนมีหน้าที่เชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหา
พระครสิต)์

โธมัส เอส. มอนสัน, “เมษบาลแท้,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2013

“ความรบัผิดชอบของผู้สอนประจําบ้าน,” 
คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 
(2010), 7.4.1

“การสอนในส่วนของการสอนประจํา
บ้าน,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
(1999), 145–146

วดีทิัศน์: “การสอนประจําบ้าน: การให้
กําลังใจผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดท้ําอะไรบ้างเพื่อเป็น
ผู้สอนประจําบ้านที่ดขีึน้ 
การสอนประจําบ้านเป็น
พรแก่ชีวติท่านและชีวติผู้
อื่นอย่างไร ท่านจะแบ่ง¸น
ประสบการณ์อะไรไดบ้้างกับ
เยาวชนชาย

เยาวชนชายรูสึ้กอย่างไรเกี่ยว
กับการสอนประจําบ้าน พวก
เขาจะแบ่ง¸นประสบการณ์
อะไรให้กันไดบ้้าง

หมายเหต:ุ ในการเตรยีมบท
เรยีนน้ี ท่านอาจจะขอให้สมา-
ชิกโควรมัที่รบัใช้เป็นผู้สอน
ประจําบ้านเชิญคูส่อนประจํา
บ้านมารว่มการประชุมโควรมั
ครัง้น้ีและมีส่วนรว่มในการ
สนทนาเรือ่งการเป็นผู้สอน
ประจําบ้านที่ดขีึน้
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายรายงานส่ิงที่
พวกเขาทําเพื่อให้บรรลุงานมอบหมายที่
ไดร้บัในช่วงบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น
ประสบการณ์ที่เคยมี ในฐานะผู้สอน

ประจําบ้านหรอืไดร้บัการเยี่ยมจากผู้สอน
ประจําบ้าน เหตใุดพระเจ้าทรงขอให้ผู้
ดาํรงฐานะปุโรหิตไปเยี่ยมครอบครวัใน
ฐานะผู้สอนประจําบ้าน

เรยีนรูด้้วยกัน

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืช่วยให้เยาวชนชายแตล่ะคนวางแผนเป็นผู้สอนประจํา
บ้านทีด่ขีึน้ ให้เวลาเยาวชนชายในช่วงการประชุมโควรมัเขียนแผนในหนังสือ หน้าที่ตอ่
พระผู้เป็นเจ้า กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นแผนให้กัน เชือ้เชิญพวกเขาในการประชุม 
โควรมัครัง้หน้าให้แบ่ง£นประสบการณ์ทีพ่วกเขามีขณะรบัใช้เป็นผู้สอนประจําบ้าน

• อ่าน หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
20:53ดว้ยกัน และเชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายเขียน (หรอืวาดรปู) วธิีที่ผู้สอนประจํา
บ้านสามารถ “ดแูลศาสนจักรเสมอ, และ
อยู่กับพวกเขาและทําให้พวกเขาเข้มแข็ง
ขึน้” เยาวชนชายจะปรบัปรงุการเป็นผู้
สอนประจําบ้านไดอ้ย่างไร ท่านอาจจะ
เชิญอธิการ หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต หรอื
ประธานโควรมัเอ็ลเดอรม์าพูดคยุกับโคว-
รมัเกี่ยวกับวธิีเป็นผู้สอนประจําบ้านที่ด ี
(ด ูหน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า, หน้า 52, 76) 
ท่านอาจจะขอให้เยาวชนชายคดิคาํถาม
ล่วงหน้าเพื่อพวกเขาจะถามผู้นําเหล่าน้ี
เกี่ยวกับการสอนประจําบ้าน เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเปิดไปที่หมวด “กระทํา” ใน
หนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็นเจ้า (หน้า 55 
หรอื 77) และวางแผนเป็นผู้สอนประจํา
บ้านที่ดขีึน้

• ขอให้เยาวชนชายแตล่ะคนอ่านหน่ึง
เรือ่งจากคาํพูดของประธานโธมัส เอส. 
มอนสันเรือ่ง “เมษบาลแท้” ขอให้แตล่ะ

คนมาหน้าชัน้ เล่าเรือ่งดว้ยคาํพูดของเขา
เอง และแบ่ง¸นวา่เรือ่งน้ีสอนอะไรเกี่ยว
กับวธิีที่เขาจะเป็นผู้สอนประจําบ้านที่ดี
ขึน้

• แบ่งโควรมัออกเป็นสองกลุ่ม และขอ
ให้แตล่ะกลุ่มเขียนวธิีตา่งๆ ที่พวกเขา
สามารถปรบัปรงุการเป็นผู้สอนประจํา
บ้าน หลังจากผ่านไปสองสามนาที ให้เชิญ
กลุ่มหน่ึงเพิ่มวธิีของพวกเขาโดยอ่าน 
“การสอนในส่วนของการสอนประจําบ้าน” 
ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน, 
หน้า 145–146 เชิญอีกกลุ่มเพิ่มวธิีของ
พวกเขาโดยอ่านหมวด 7.4.1 ของ คูม่ือ
เล่ม 2 ขอให้กลุ่มแบ่ง¸นวธิีตา่งๆ ที่เขียน
ไว ้และกระตุน้เยาวชนชายแตล่ะคนให้
เลือกวธิีหน่ึงจากที่เขียนไวเ้พื่อเขาจะทํา
ก่อนไปเยี่ยมสอนประจําบ้านครัง้ตอ่ไป 
เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัแสดงบทบาท
สมมตขิองการเยี่ยมสอนประจําบ้านที่มี
ประสิทธิภาพ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะช่วยให้คนที่ท่านสอน
รูสึ้กเช่ือมั่นในความสามารถ
ที่จะมีส่วนรว่มในการสนทนา
มากขึน้ไดถ้้าท่านตอบสนอง
ตอ่ความคดิเห็นที่จรงิใจทุก
ข้อในทางบวก ตวัอย่างเช่น 
ท่านอาจพูดวา่ ‘ขอบคณุ
ครบัสําหรบัคาํตอบของ
คณุ น่ันเป็นความคดิเห็น
ที่น่าคดิมาก’ หรอื … ‘น่ัน
เป็นตวัอย่างที่ด’ี หรอื ‘ผม
ขอบคณุสําหรบัทุกส่ิงที่คณุ
พูดวนัน้ี’” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 64)
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• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การสอนประจําบ้าน: 
การให้กําลังใจผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอา- 
โรน” และขอให้เยาวชนชายมองหาวธิีที่
ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสามารถมี
ส่วนรว่มในการสอนประจําบ้าน เยาวชน
ชายสามารถแบ่ง¸นประสบการณ์อะไร
บ้างซ่ึงคล้ายกับที่พวกเขาเห็นในวดีทิัศน์ 
เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไรจากวดีทิัศน์เรือ่งน้ี
ที่สามารถช่วยพวกเขาปรบัปรงุการเป็นผู้
สอนประจําบ้าน

• ขอให้ โควรมัครึง่หน่ึงอ่านเกี่ยวกับ 

แอมันใน แอลมา 18:12–40; และขอให้

อีกครึง่หน่ึงอ่านเกี่ยวกับแอรนัใน แอลมา 
22:4–18 เชือ้เชิญให้พวกเขาหาและแบ่ง
¸นส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากแอมันและแอ- 
รนัซ่ึงสามารถช่วยให้พวกเขาเป็นผู้สอน
ประจําบ้านที่ดขีึน้—ตวัอย่างเช่น วธิที่
พวกเขาสอนโดยพระวญิญาณ สอนดว้ย
ความรกั ปรบัคาํสอนตามความตอ้งการ 
แสดงประจักษ์พยาน ใช้พระคมัภีร ์ถาม
คาํถาม และอื่นๆ (กิจกรรมน้ีดดัแปลงจาก
กิจกรรมศึกษาส่วนตวัหน้า 207 ของ ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา)

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเป็นผู้สอนประจํา
บ้านทีด่ขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• ช่วยโควรมัเตรยีมการนําเสนอสัน้ๆ 
เกี่ยวกับการสอนประจําบ้านโดยใช้ส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาอาจจะแบ่ง

¸นการนําเสนอดงักล่าวกับโควรมั 
เอ็ลเดอร์ ในการประชุมโควรมัครัง้หน้า

• อธิบายวา่ในสัปดาห์ที่จะมาถึง พวกเขา
จะไดร้บัเชิญให้เล่าประสบการณ์ที่มี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อมพระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่าง
และครพูี่เลีย้งสําหรบัคนที่
พระองคท์รงสอน เยาวชน
ชายจะเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจาก
แบบอย่างของท่าน—และ
แบบอย่างของผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคคน
อื่น—ขณะพวกเขาพยายาม
ทําหน้าที่ผู้สอนประจําบ้านให้
เกิดสัมฤทธิผล
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้
ฉันใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณ
อย่างไร
ของประทานฝ่ายวญิญาณคอืพรหรอืความสามารถที่มาจากอํานาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราทุกคนในฐานะลูกของพระบิดาบนสวรรคล์้วนมีของประทานฝ่ายวญิญาณ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของประทานเหล่าน้ีแก่เราเพื่อเราจะสามารถรบัใช้และช่วยสรา้ง
อาณาจักรของพระองค ์พระองคท์รงบัญชาเราให้คน้หาและพัฒนาของประทานฝ่าย
วญิญาณอย่างขยันหมั่นเพียร

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่เกีย่วกับของประทานฝ่าย
วญิญาณ ให้มองหาวธิีช่วยเยาวชนชายบอกถึงของประทานบางอย่างของพวกเขาและใช้
เพือ่เป็นพรแก่ผู้อืน่

1 โครนิธ์ 12:3–27; โมโรไน 10:8–18; คพ. 
46:8–29 (ของประทานแห่งพระวญิญาณ)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ช่างสังเกต,”  
,เลียโฮนา, ธ.ค. 2006, 14–20

“ของประทานฝ่ายวญิญาณ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 94–96

“ของประทานแห่งพระวญิญาณ,” หลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ (2009), 125–132

วดีทิัศน์: “ของประทานที่ ไม่ธรรมดา”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านมีของประทานฝ่าย
วญิญาณอะไรบ้าง ของ
ประทานเหล่าน้ันเป็นพรแก่
ท่านและผู้อื่นอย่างไร ของ
ประทานฝ่ายวญิญาณของ
ผู้อื่นเป็นพรแก่ท่านอย่างไร 
ท่านทราบของประทานของ
ท่านไดอ้ย่างไร

เหตใุดจึงสําคญัที่เยาวชนชาย
ตอ้งรูจ้ักของประทานฝ่าย
วญิญาณของพวกเขา พวก
เขาจะใช้ของประทานเหล่า
น้ันไดอ้ย่างไรขณะทําหน้าที่
ฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิ
ผล ส่ิงน้ีจะช่วยให้พวกเขา
เตรยีมตวัสําหรบับทบาท 
บ้าน และครอบครวัในอนาคต
ของพวกเขาไดอ้ย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายเขียนหน่ึงประโยคซ่ึง
สรปุบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้วไดด้ทีี่สุด 
และแบ่ง¸นกับโควรมั

• นํากล่องของขวญัที่มีกระดาษอยู่ ใน
น้ันเขียนวา่ “หลักคาํสอนและพันธสัญญา 

46:8–9” เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนึกภาพ
วา่อะไรน่าจะอยู่ ในกล่อง ขอให้คนหน่ึง
แกะกล่องและอ่านพระคมัภีรข์้อน้ัน อะไร
เป็น “ของประทานที่ดทีี่สุด” เราตอ้งทํา
อะไรจึงจะไดร้บั กระตุน้เยาวชนชายให้
ตรกึตรองคาํถามเหล่าน้ีระหวา่งบทเรยีนน้ี 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับของประทานแห่ง
พระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่มและมอบ
หมายข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่งน้ีให้กลุ่ม
ละหน่ึงข้อ ขอให้แตล่ะกลุ่มเขียนของ
ประทานฝ่ายวญิญาณที่กล่าวไว้ ในข้อน้ัน
และระบุวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าประทาน
ของประทานฝ่ายวญิญาณแก่เรา ขอให้
เยาวชนชายคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มแบ่ง
¸นส่ิงที่กลุ่มของตนคน้พบ เยาวชนชาย
มีของประทานใดในของประทานเหล่าน้ี 
(หากเยาวชนชายคนใดไดร้บัปิตพุรแล้ว 
ขอให้พวกเขาอ่านพรน้ันภายหลังเพื่อดวูา่
พวกเขาไดร้บัของประทานฝ่ายวญิญาณ
อะไรบ้าง) พวกเขาอยากมีของประทาน
ใด ของประทานเหล่าน้ีจะช่วยให้พวกเขา
มีประสิทธิภาพมากขึน้อย่างไรในการทํา
หน้าที่ฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผล

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่านรายช่ือ
ของประทานฝ่ายวญิญาณใน 1 โครนิธ์ 
12:8–10; โมโรไน 10:9–16; หรอื หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 46:13–25 และหา

ของประทานที่พวกเขาสนใจจะเรยีนรูม้าก
ขึน้ ให้เวลาพวกเขาศึกษาของประทาน
ที่เลือกโดยใช้แหล่งข้อมูลเช่น “ของ
ประทานแห่งพระวญิญาณ” ใน หลักธรรม
พระกิตตคิณุ (หน้า 125–130), “ของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (หน้า 94–96) หรอืคูม่ือพระคมัภีร ์
ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบ พวกเขาจะ
ใช้ของประทานเหล่าน้ีช่วยสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนชายเขียนตาํแหน่งตา่งๆ 
ของทีมกีฬา (เช่น ทีมฟุตบอลหรอืทีม
เบสบอล) ผู้เล่นแตล่ะคนมีส่วนช่วยให้
ทีมชนะอย่างไร ให้พวกเขาอ่าน 1 โครนิธ์ 
12:12–21 ซ่ึงเปาโลเปรยีบเทียบศาสนจักร
กับรา่งกาย การเปรยีบเทียบน้ีสอนอะไร
เยาวชนชายเกี่ยวกับวธิีที่เราใช้ของ
ประทานฝ่ายวญิญาณช่วยสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า ยกตวัอย่างของ
ประทานฝ่ายวญิญาณที่ท่านสังเกตเห็นใน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอ้งไม่หัวเราะเยาะหรอื
วพิากษ์วจิารณ์คาํถามหรอื
ความคดิเห็นใดเป็นอันขาด 
แตแ่สดงความสุภาพและ
ความรกัเมื่อท่านตอบสนอง
อย่างดทีี่สุด เมื่อผู้คนรูสึ้ก
วา่ความคดิเห็นของเขามีคา่
เขาจะแบ่ง¸นประสบการณ์ 
ความรูสึ้ก และประจักษ์
พยานอย่างเสรมีากขึน้” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 64)
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สมาชิกโควรมั (ดตูวัอย่างในข้อ 8–10  
หรอืรายการตอนตน้คาํพดูของเอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ช่างสังเกต”) เชือ้-
เชิญใหป้ระธานโควรมันําการสนทนาวา่ 
โควรมัจะทํางานดว้ยกันไดอ้ย่างไรโดยใช้
ของประทานของพวกเขารบัใช้ผู้อื่นและ
ช่วยสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแตล่ะคน
ทบทวนรายช่ือของประทานฝ่ายวญิญาณ
ในหน้า หน้า 94–96 ของ แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา และเลือกหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่
น้ันที่เขาประสงคจ์ะพัฒนา ขอให้เขา
อธิบายวา่เหตใุดจึงเลือกของประทานเหล่า
น้ัน เราพัฒนาของประทานฝ่ายวญิญาณ
อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนชายคน้ควา้ 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 46:7–12 
และ“เราสามารถพัฒนาของประทาน
ของเรา” ใน หลักธรรมพระกิตตคิณุ, 
หน้า 130–131 ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิง

ที่พบ หลักคาํสอนและพันธสัญญา 46:9 
สอนอะไรเยาวชนชายเกี่ยวกับคนที่มี
คณุสมบัตริบัของประทานฝ่ายวญิญาณ

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งในโครงรา่งน้ีและ 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายนึกถึงและบอกช่ือ
พรสวรรคห์รอืของประทานที่พวกเขาเห็น
ในสมาชิกโควรมัแตล่ะคน (พงึแน่ใจวา่
พวกเขาพดูถงึคณุสมบตัทิีด่ขีองเยาวชน
ชายแตล่ะคน) เชือ้เชิญใหเ้ยาวชนชายอา่น 
มัทธิว 25:14–30หรอืเชิญสมาชิกโควรมั
คนหน่ึงเล่าอุปมาเรือ่งเงินตะลันต ์อุปมา
เรือ่งน้ีเกี่ยวข้องอย่างไรกับของประทานที่
พระผู้เป็นเจ้ามอบให้เรา เราผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตจะใช้พรสวรรคข์องเรารบัใช้ผู้อื่น
และทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตของเราให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายจดความคดิของพวกเขา และขอให้
บางคนแบ่ง¸นส่ิงที่จดกับโควรมั

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจของประทานฝ่าย
วญิญาณดขีึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายใช้ของประทาน
ฝ่ายวญิญาณหน่ึงอย่างของพวกเขา
สัปดาห์น้ีเพื่อเป็นพรแก่คนที่พวกเขารูจ้ัก

• แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาวางแผนจะทําเพื่อ
พัฒนาของประทานฝ่ายวญิญาณ และเชือ้
เชิญให้สมาชิกโควรมัทําแผนของตน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
สานุศิษย์ของพระองค ์
พระองคท์รงพบวธิีที่เจาะจง
เพื่อจะช่วยให้พวกเขาเรยีน
รูแ้ละเตบิโต เมื่อพวกเขา
ขัดขืน พระองค์ ไม่ยอมแพ้
แตย่ังคงรกัและปฏิบัตศิาสน-
กิจตอ่พวกเขา (ด ูมาระโก 
9:24) ช่วยให้เยาวชนชาย
เข้าใจวา่พวกเขาเป็นใครและ
เข้าใจของประทานที่พวกเขา
ครอบครอง กระตุน้พวกเขา
ให้หาวธิี ใช้ของประทานเหล่า
น้ันรบัใช้ผู้อื่น
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ช่างสังเกต,”  
เลียโฮนา, ธ.ค. 2006, หน้า 14–20

ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1987 เอ็ลเดอรม์ารว์นิ เจ. แอชตนั
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดในการประชุมใหญ่
สามัญเกี่ยวกับของประทานทางวิญญาณ  ข้าพเจ้าชอบ
นึกถึงผลที่ข่าวสารดงักล่าวมีตอ่ข้าพเจ้าเวลาน้ัน และส่ิง
ที่ท่านสอนยังคงมีอิทธิพลตอ่ข้าพเจ้าจนถึงทุกวนัน้ี  ใน
ข่าวสารของท่าน เอ็ลเดอร์แอชตันให้รายละเอียดและ
บรรยายเกี่ยวกับของประทานทางวญิญาณ  จํานวนหน่ึงที่
ไม่คอ่ยโดดเดน่มากนัก—คณุลักษณะและความสามารถ 

ทีห่ลายคนในพวกเราไมค่ดิวา่เป็นของประทานทางวญิญาณ 
ตวัอย่างเช่น เอ็ลเดอรแ์อชตนัเน้นของประทานแห่งการ
ซักถาม การ�ง การไดย้ินและใช้เสียงสงบแผ่วเบา ความ
สามารถที่จะหลั่งน้ําตา หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เป็นคนน่า 
คบ หลกีเลีย่งคาํพดูซํา้ซากไรส้าระ แสวงหาส่ิงซ่ึงชอบธรรม 
หันไปขอการนําทางจากพระผู้เป็นเจ้า การเป็นสานุศิษย์ 
การดูแลผู้อื่น ความสามารถในการไตร่ตรอง การแสดง
ประจักษ์พยานอันทรงพลัง และการได้รับพระวิญญาณ
บรสุิทธิ์ (ด ู“There Are Many Gifts,” Ensign,  Nov. 
1987, 20)
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะเตรยีมจัดตัง้บ้านที่ม ี
พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางไดอ้ย่างไร
การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเริม่จากการสรา้งบ้านและครอบครวัที่ชอบธรรม 
ครอบครวัเป็นหน่วยสําคญัที่สุดของศาสนจักร ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราควรจัดตัง้
บ้านที่พระวญิญาณสถิตอยู่ ได ้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางให้สถานที่คุม้กันจาก
บาป ที่หลบภัยจากโลก และความรกัที่ผูกพันและจรงิใจ ไม่วา่บ้านของเราจะใหญ่หรอื
เล็กย่อมสามารถเป็น “บ้านแห่งการสวดอ้อนวอน, บ้านแห่งการอดอาหาร, บ้านแห่ง
ศรทัธา, บ้านแห่งการเรยีนรู,้ บ้านแห่งรศัมีภาพ, บ้านแห่งระเบียบ, บ้านแห่งพระผู้เป็น
เจ้า” (คพ. 88:119)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละคาํพูดใดจะช่วยเยาวชนชายเตรยีมจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง

1 นีไฟ 1:1; อีนัส 1:1–3; โมไซยาห์ 27:14 
(อิทธิพลของบิดาที่ชอบธรรม)

สดดุ ี127:3; โมไซยาห์ 4:14–15; คพ. 
68:25–28; 88:119; 93:40 (บิดามารดาได้
รบับัญชาให้สอนและอบรมเลีย้งดบูุตร
ธิดา)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ถึงหลานๆ ของ
ข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “เพื่อสันตสุิขในบ้าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 29–31

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “อํานาจแห่งสวรรค,์” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 48–51

“ครอบครวั,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 14–15

วดีทิัศน์: “พ่อตวัจรงิ”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านทําอะไรเพื่อทําบ้านให้
เป็นที่คุม้กันจากบาปและที่
หลบภัยจากโลก ท่านทําอะไร
เพื่อสอนพระกิตตคิณุแก่ลูกๆ 
และครอบครวัของท่าน

พิจารณาบ้านที่เยาวชนชาย
อยู่ พวกเขามีประสบการณ์
อะไรบ้างเวลาน้ีที่จะช่วยพวก
เขาเลีย้งดคูรอบครวัตนให้
ชอบธรรม
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนคาํถามจากช่ือบทเรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้วไวบ้นกระดาน และถาม
เยาวชนชายวา่พวกเขาจะตอบคาํถามน้ี
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอธิบายวา่บ้าน
จะเป็นอย่างไรถ้าออกแบบโดยคนที่รกั
ดนตร ี(หรอืภาพยนตรห์รอืกีฬา) เยาวชน

ชายจะเห็นอะไรที่น่ัน พวกเขาจะรูสึ้ก
อย่างไรที่น่ัน จากน้ันถามพวกเขาวา่พวก
เขาคดิวา่บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
เป็นอย่างไร จะมีลักษณะพิเศษอย่างไร 
พวกเขาจะเห็นอะไรที่น่ัน พวกเขาจะรูสึ้ก
อะไรที่น่ัน ขอให้พวกเขาบอกคาํตอบของ
คาํถาม “ฉันจะเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มี 
พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางไดอ้ย่างไร”

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจวธิีจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิต์
เป็นศนูย์กลาง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้ โควรมัอ่าน โมไซยาห์ 4:14–15 
และเขียนหลักธรรมในข้อเหล่าน้ีไวบ้น
กระดานซ่ึงจะช่วยให้เยาวชนชายจัดตัง้
บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง ฉาย 
วดีทิัศน์ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง
หรอืทัง้สองเรือ่ง แนะนําให้เยาวชนชาย
คดิวา่ตนเป็นบิดาขณะดวูดีทิัศน์ หลัง 
จากจบวดีทิัศน์แตล่ะเรือ่ง ขอให้เยาวชน
ชายสนทนาวา่ข่าวสารหลักคอือะไร และ
พวกเขาเรยีนรูห้ลักธรรมเพิ่มเตมิอะไร 
บ้างอันจะช่วยพวกเขาจัดตัง้บ้านที่มีพระ- 
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง ท่านอาจจะเพิ่มหลัก
ธรรมเหล่าน้ีเข้าไปในรายการที่เขียนไวบ้น
กระดาน เชือ้เชิญให้พวกเขายกตวัอย่าง
หลักธรรมเหล่าน้ีจากครอบครวัตนเอง
หรอืครอบครวัอื่น

• ขอใหเ้ยาวชนชายคนหน่ึงอา่นออกเสียง 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 88:119 และ
เขียนหลักธรรมของบ้านที่ชอบธรรมไวบ้น
กระดาน เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเลือกมา
หน่ึงหลักธรรมและบอกวธิีที่พวกเขาคดิ
วา่สามารถประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ีในบ้าน
ที่ชอบธรรม กระตุน้พวกเขาให้ยกตวัอย่าง
ที่พวกเขาเคยเห็น เยาวชนชายจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่อสถาปนาหลักธรรมเหล่าน้ีใน
บ้าน¸จจุบันและบ้านในอนาคตของพวก
เขา ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีคอืเชือ้
เชิญให้เยาวชนชายอ่านหัวข้อ “ โปรดช่วย
ให้สามีของดฉัินเข้าใจ” จากคาํพูดของ
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “อํานาจ
แห่งสวรรค”์ ถามเยาวชนชายวา่พวกเขา
คดิวา่การเป็นผู้นําฐานะปุโรหิตในบ้าน
หมายความวา่อะไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ทําให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 72)
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• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงแบบอย่างของ
บิดาที่มีอิทธิพลในพระคมัภีรม์อรมอน (ดู
ตวัอย่างจากข้อพระคมัภีรท์ี่แนะนําไว้ ใน
โครงรา่งน้ี) เชือ้เชิญให้เยาวชนชายเขียน
คณุสมบัตเิพิ่มเตมิบางอย่างของบิดาพวก
เขาหรอืบิดาคนอื่นที่พวกเขารูจ้ักซ่ึงพวก
เขาประสงคจ์ะทําตาม อะไรคอืบทบาท
ของบิดาในการสรา้งอาณาจักรของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า บิดาเหล่าน้ีทําอะไรที่มีอิทธิพล
บวกตอ่บุตรธิดาของพวกเขา เยาวชนชาย
จะทําอะไรไดบ้้างเพื่อทําตามแบบอย่าง
เหล่าน้ัน

• ขอให้เยาวชนชายเขียนคาํแนะนําที่
ดทีี่สุดของพวกเขาสําหรบัชายหญิงที่
จะแตง่งานไวบ้นกระดาน แบ่งคาํพูด
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “ถึง
หลานๆ ของข้าพเจ้า” ออกเป็นส่วนๆ และ
แจกให้เยาวชนชายอ่าน ขอให้พวกเขา

เพิ่มส่ิงที่พบในคาํพูดของประธานอายรงิก์
เข้าไปในรายการบนกระดานและสนทนา
วา่พวกเขาสามารถทําอะไรไดบ้้างเวลาน้ี
เพื่อเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง

• แบ่งโควรมัออกเป็นกลุ่ม และแบ่ง 
คาํพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์
เรือ่ง “เพื่อสันตสุิขในบ้าน” ให้แตล่ะ 

กลุ่ม ขอให้กลุ่มศึกษาส่วนของตนโดย 
มองหาคาํอธิบายหรอืลักษณะพิเศษของ
บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง เชือ้- 
เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิงที่พบโดยวาด
รปูลักษณะของบ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง เยาวชนชายจะทําอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยให้บ้านของพวกเขามีพระครสิต์
เป็นศนูย์กลางมากขึน้เวลาน้ี พวกเขา
จะเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางในอนาคตไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีจัดตัง้บ้านทีม่ีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลางหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นส่ิงที่เขากําลังทําเพื่อเตรยีมจัด
ตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง

• เชือ้เชิญให้สมาชิกโควรมัทําบางอย่างที่
ทําให้บ้านของพวกเขาเข้มแข็ง

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คาํถามผู้ตดิตามพระองค์
เพื่อให้พวกเขาคดิและรูสึ้ก
อย่างลึกซึง้ พระองคท์รง
วางพระทัยพวกเขาและทรง
เตรยีมพวกเขา พิจารณาวา่
ท่านจะช่วยให้เยาวชนชาย
เข้าใจความสําคญัของการ
เลีย้งดลููกหลานให้ชอบธรรม
และเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มี 
พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
อย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจาก  เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ถึงหลานๆ ของ
ข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

พระบิดาบนสวรรค์ทรงทําให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ไม่มีคนสองคนที่จะมีประสบการณ์แบบเดยีวกันทุกอย่าง 
ไม่มีครอบครวัสองครอบครวัทีเ่หมอืนกัน ดงัน้ันจงึไม่แปลก 
ที่การให้คาํแนะนําเรือ่งการเลือกความสุขในชีวติครอบครวั
จึงเป็นเรื่องยาก กระน้ันพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา
ทรงวางหนทางสู่ความสุขไว้ ให้บุตรธิดาทุกคน  ไม่วา่เราจะ
มีอุปนิสัยเช่นไรหรอืประสบการณ์อะไร แผนแห่งความสุข
มีเพียงแผนเดียว  แผนน้ันคือทําตามพระบัญญัติทุกข้อ
ของพระผู้เป็นเจ้า

สําหรบัเราทุกคน รวมถึงหลานข้าพเจ้าที่คดิจะแตง่งาน มี
พระบัญญัตขิ้อหน่ึงซ่ึงจะช่วยเรารบัมือกับการท้าทายและ
นําไปสู่หัวใจของชีวติครอบครวัที่มีความสุข ประยุกต์ ใช้ 
ไดก้ับทุกความสัมพันธ์ ไม่วา่จะอยู่ ในสภาวการณ์ใด พระ-
บัญญัตขิ้อน้ีมีผู้กล่าวถึงครัง้แล้วครัง้เล่าทัง้ในพระคมัภีร์
และคําสอนของศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรา  น่ีคือ
คาํแนะนําของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ ไบเบิลถึงทุกคนที่
ตอ้งการอยู่ดว้ยกันตลอดกาลในความสุขที่เป่ียมดว้ยรกั:

“มีผู้เช่ียวชาญบัญญัตคินหน่ึงในพวกเขามาทดสอบ
พระองคว์า่

“ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัตน้ัิน พระบัญญัตขิ้อไหน
สําาคญัที่สุด? 

“พระเยซูทรงตอบเขาวา่ จงรกัพระองคผ์ู้เป็นพระเจ้าของ
เจ้าดว้ยสุดใจสุดจิตของเจ้า และดว้ยสิน้สุดความคดิของ
เจ้า

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อสําคญัอันดบัตน้

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกั
ตนเอง

“ธรรมบัญญัตแิละคาํของผู้เผยพระวจนะทัง้หมดก็ขึน้อยู่
กับพระบัญญัตสิองข้อน้ี” [มัทธิว 22:35–40]

จากข้อความเรียบง่ายน้ัน  ไม่ยากเลยที่จะสรุปทัง้หมดที่ 

ขา้พเจา้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการเลือกซ่ึงนําไปสู่ความสุขในครอบ- 

ครวั  ข้าพเจ้าเริม่โดยถามวา่ “การเลือกใดนําข้าพเจ้าไปสู่ 
ความรักพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต  และด้วยสุดความคิด
ข้าพเจ้า” สําหรบัข้าพเจ้า น่ันคอืการเลือกที่จะนําตนเองไป
ยังที่ซ่ึงข้าพเจ้าจะสัมผัสปีติของการให้อภัยผ่านการชดใช้
ของพระเจ้า

ข้อความทีค่ัดมาจาก “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 165

ครอบครวัได้รบัแต่งตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า การแต่งงาน
ระหวา่งชายและหญิงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งตอ่แผนนิรนัดรข์อง
พระองค ์เด็กมีสิทธิ์ถือกําเนิดภายในพันธะของการสมรส
และไดร้บัการเลีย้งดจูากบิดามารดาที่รกัษาคาํปฏิญาณของ
การแตง่งานดว้ยความซ่ือสัตย์อย่างแท้จรงิ ความสุขในชีวติ
ครอบครัวส่วนมากจะสําเร็จได้เมื่อมีพืน้ฐานบนคําสอน
ของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์การแตง่งานและครอบครวัที่
ประสบความสําเรจ็ไดร้บัการสถาปนาและธํารงไวด้ว้ยหลัก
ธรรมแห่งศรทัธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย 
ความเคารพ ความรกั ความเห็นอกเห็นใจ การทํางานและ
กิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม โดยแบบแผนของพระผู้เป็น
เจ้า บิดาเป็นผู้นําครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความชอบ
ธรรมและรับผิดชอบที่จะจัดหาส่ิงจําเป็นต่างๆ ของชีวิต 
และคุม้ครองครอบครวั มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการ
เลีย้งดูบุตรธิดา ในความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าน้ี
บิดาและมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วน
เท่าๆ กัน ความพิการ ความตาย หรอืสภาพการณ์อื่นๆ อาจ
ทําให้แตล่ะบุคคลจําตอ้งปรบัตวั ญาตพิี่น้องควรให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อจําเป็น
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะช่วยสมาชิกใหมข่องศาสนจกัร
ไดอ้ย่างไร
สําหรบัคนจํานวนมาก การเป็นสมาชิกของศาสนจักรอาจเป็นเรือ่งท้าทาย อาจเกี่ยวข้อง
กับการทิง้มิตรภาพเดมิ ไวเ้บือ้งหลังและปรบัตวัให้เข้ากับวถิีชีวติใหม่ สมาชิกใหม่แตล่ะ
คนของศาสนจักรตอ้งการมิตรภาพ ความรบัผิดชอบ และการบํารงุเลีย้งดว้ย “พระ
วจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้า” ( โมโรไน 6:4) เราสามารถช่วยสมาชิกใหม่ได้ โดย
เป็นเพื่อนกับพวกเขา รบัใช้เคยีงข้างพวกเขา และแบ่ง¸นประจักษ์พยานของเรากับ
พวกเขา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

ลูกา 22:32; โรม 15:1–2; โมโรไน 6:4–5; 
คพ. 81:5; 108:7 (ทําให้เพื่อนวสุิทธิชน
เข้มแข็ง)

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “เราจะทําอย่างไร
ด”ี เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 10–12

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ถ้าใครยอมรบั
เด็กเล็กๆ คนน้ีก็ยอมรบัเรา” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 49–52

“เพื่อน,” เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
(2011), 16–17

วดีทิัศน์: “งานเผยแผ่ศาสนาและการ
รกัษาให้คงอยู่: จอรเ์จีย อี ไลอัส” “ช่วย
สมาชิกใหม่นํารายช่ือไปพระวหิาร”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านไดท้ําอะไรบ้างเพื่อช่วยให้
สมาชิกใหม่เข้มแข็ง คนอื่น
ทําอะไรเพื่อช่วยท่านหลังจาก
ท่านรบับัพตศิมา

มีเยาวชนชายในโควรมัของ
ท่านเป็นสมาชิกใหม่หรอืไม่ 
พวกเขาปรบัตวัอย่างไรกับการ
เป็นสมาชิกของศาสนจักร 
เยาวชนชายคนอื่นไดช่้วย
พวกเขาอย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้เยาวชนชายจับคู ่และให้เวลาสอง
นาทีแบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาจําไดจ้ากบท
เรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว ขอให้คูห่น่ึงแบ่ง
¸นส่ิงที่พวกเขาจําไดก้ับโควรมั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายบอกความรูสึ้ก
ที่มากับประสบการณ์ใหม่ เช่น วนัแรก

ของชัน้เรยีน การเข้ารว่มสโมสรหรอื
ทีม หรอืการเริม่งานใหม่ ขอให้พวกเขา
สนทนาวา่ความรูสึ้กเหล่าน้ีจะคล้ายคลึง
อย่างไรกับความรูสึ้กที่สมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรประสบ เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง
¸นประสบการณ์ที่เคยมี ไม่วา่จะในฐานะ
สมาชิกใหม่หรอืกับสมาชิกใหม่คนอื่น

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูว้า่พวกเขาจะสามารถช่วย
ทําให้สมาชิกใหม่เข้มแข็งไดอ้ย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ล
ดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายจินตนาการ
หรอืนึกถึงสมาชิกศาสนจักรผู้ที่ยื่นออก
ไปช่วยผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่มาจาก
สภาพการณ์ที่ตา่งจากสมาชิกผู้น้ัน อาจให้
เยาวชนชายเขียนรายการของส่ิงที่สมาชิก
คนน้ีควรทําหรอืไม่ควรทําเพื่อให้ผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่น้ีรูสึ้กวา่ไดร้บัการตอ้นรบั 
เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น ใน “ถ้า
ใครยอมรบัเด็กเล็กๆ คนน้ีก็ยอมรบัเรา” 
เล่าเรือ่งราวหลายเรือ่งเกี่ยวกับผู้คนที่ยื่น
ออกไปหาสมาชิกใหม่ และซิสเตอรนี์ลล์ 
เอฟ. แมรร์อิอตต ์ใน “เราจะทําอย่างไรด”ี 
เล่าเกี่ยวกับภรรยาใหม่ของคณุตาของสามี
ตอ้นรบัเธอขณะที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
คนใหม่ อะไรคอืส่ิงที่เยาวชนชายสามารถ
เรยีนรู้ ไดจ้ากเรือ่งเหล่าน้ีซ่ึงสามารถเพิ่ม
ในรายการของพวกเขา 

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิง (เช่นข้อที่ระบุ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี) ไวบ้นกระดานเกี่ยวกับ
ความรบัผิดชอบของเราตอ่การทําให้เพื่อน
วสุิทธิชนเข้มแข็ง ขอให้เยาวชนชายอ่าน

พระคมัภีรอ์้างอิงคนละหน่ึงข้อ ตรกึตรอง
วา่ข้อน้ีประยุกต์ ใช้กับสมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรอย่างไร ขอให้เขาเขียนสรปุ
พอสังเขปไวบ้นกระดานและยกตวัอย่าง
ของหลักธรรมที่ข้อน้ันสอน ถามเยาวชน
ชายวา่เหตใุดการทําให้สมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรเข้มแข็งจึงเป็นเรือ่งสําคญั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“งานเผยแผ่ศาสนาและการรกัษาให้คง
อยู่: จอรเ์จีย อี ไลอัส” และมองหาส่ิงที่
วอรด์ใหม่ของจอรเ์จียทําเพื่อช่วยให้เธอ
เข้มแข็งในพระกิตตคิณุหลังจากเธอรบั
บัพตศิมา พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้างจาก
ประสบการณ์ของจอรเ์จียที่สามารถช่วย
พวกเขาทําให้สมาชิกใหม่เข้มแข็ง เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายนึกถึงสมาชิกใหม่
ในวอรด์ พวกเขาอาจจะมีคาํถามอะไร
บ้าง สมาชิกโควรมัจะช่วยพวกเขาได้
อย่างไร ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีท่าน
อาจตอ้งการฉายและสนทนาวดีทิัศน์เรือ่ง 
“ช่วยสมาชิกใหม่นําช่ือไปพระวหิาร”

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ก่อนเริม่บทเรยีน มอบหมาย
ให้หน่ึงหรอืสองคนÃงอย่าง
ตัง้ใจและเตรยีมช่วยสรปุ
ประเด็นสําคญัของบทเรยีน
หรอืบทเรยีนทัง้หมด” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 94)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน “เพื่อน” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และ
หาคาํตอบของคาํถามวา่ “การเป็นเพื่อน
แท้หมายความวา่อะไร” ขอให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่พบและเล่าประสบการณ์ซ่ึงมีคน
เป็นเพื่อนแท้กับพวกเขา เหตใุดการเป็น
เพื่อนที่ดขีองสมาชิกใหม่ ในศาสนจักร
จึงสําคญัอย่างยิ่งสําหรบัเรา เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเขียนรายช่ือสมาชิกใหม่ที่

พวกเขารูจ้ักและสนทนาวา่จะประยุกต์
ใช้คาํแนะนําใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน อย่างไรเพื่อเป็นเพื่อนกับคน
เหล่าน้ัน

• เชือ้เชิญให้ โควรมัทํากิจกรรมการศึกษา
ตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างจาก ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา,หน้า 240: กิจกรรมที่สองของ 
“ศึกษาส่วนตวั” หรอืกิจกรรมที่สามของ 
“ศึกษากับคู”่

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีช่วยทําให้สมาชิก
ใหม่เข้มแข็งหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับ
ความสําคญัของการเป็นเพื่อนกับสมาชิก
ใหม่

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายตัง้เป้าหมาย
ส่วนตวัในหนังสือ หน้าทีต่อ่พระผู้เป็น
เจ้าเพื่อเป็นเพื่อนกับสมาชิกใหม่ (ด ู“เชือ้
เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต”์ หน้า 
28–29, 52–53, หรอื 76–77)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงหา
โอกาสให้ผู้ตดิตามพระองค์
เรยีนรูผ้่านประสบการณ์อัน
ทรงพลัง เมื่อพระองคท์รง
ปรากฏตอ่ชาวนีไฟ พระองค์
ทรงเชือ้เชิญให้พวกเขามาหา
พระองคท์ีละคน เพื่อพวก
เขาจะเห็น สัมผัส และรูจ้ัก
พระองคด์ว้ยตนเอง ขณะ
ที่ท่านสอนเยาวชนชาย จง
เชือ้เชิญให้พวกเขาหาวธิีเป็น
เพื่อน รบัใช้ และแบ่ง¸น
ประจักษ์พยานกับสมาชิก
ใหม่ของศาสนจักร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “เราจะทํา
อย่างไรด”ี เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 10

เมื่อดฉัินเกิดคณุพ่อคณุแม่ปลูกตน้แมกโนเลียไวท้ี่สวน
หลังบ้านจะไดม้ีดอกแมกโนเลียในงานแตง่งานของดฉัิน
ซ่ึงจะจัดที่ โบสถ์ โปรเตสแตนตข์องบรรพบุรษุ แต่ ใน
วนัแตง่งานดฉัินไม่มีคณุพ่อคณุแม่อยู่เคยีงข้างและไม่มี
ดอกแมกโนเลีย เพราะโดยที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่
ศาสนจักรไดห้น่ึงปี ดฉัินตอ้งเดนิทางไปซอลท์เลคซิตี ้ 
ยูทาห์ เพื่อรบัเอ็นดาวเม้นท์พระวหิารของตนและรบัการ
ผนึกกับเดวดิคูห่มัน้ของดฉัิน

เมื่อออกจากรฐัลุยเซียนาจนเข้าใกล้รฐัยูทาห์ ความรูสึ้ก
เป็นคนไรบ้้านท่วมท้นตวัดฉัิน ก่อนพิธีแตง่งาน ดฉัิน
ตอ้งไปพักอยู่กับภรรยาใหม่ของคณุตาของเดวดิ ผู้เป็น
ที่รกัซ่ึงรูจ้ักกันในนามป้าแครอล

ที่น่ีดฉัินเป็นคนแปลกหน้าของยูทาห์ ตอ้งไปอยู่บ้าน
ของคนแปลกหน้าก่อนรบัการผนึก—เพื่อนิรนัดร—กับ
ครอบครวัที่ดฉัินแทบไม่รูจ้ักเลย (ดนีะที่ดฉัินรกัและไว้ ใจ
สามี ในอนาคตและพระเจ้า!)

ขณะดฉัินยืนอยู่หน้าประตบู้านของป้าแครอล ดฉัินอยาก
ถอยกลับ ประตเูปิดอยู่—ดฉัินยืนอยู่ที่น่ันเหมือนกระตา่ย
ที่ตืน่กลัว—และป้าแครอลโดยไม่พูดอะไรสักคาํ ยื่นแขน
มาควา้ดฉัินไปกอด เธอผู้ ไม่มีลูกของตนเอง เธอรู—้ใจ
แห่งการบํารงุเลีย้งของเธอรู—้วา่ดฉัินตอ้งการที่พึ่งพิง 
โอ ช่วงเวลาน้ันช่างแสนอบอุ่นและช่ืนใจ! ความกลัวสูญ
สลาย และส่ิงที่เข้ามาในความรูสึ้กของดฉัินคอืมีที่ยึด
เหน่ียวที่ปลอดภัยทางวญิญาณแล้ว

ความรกัคอืการทําให้มีที่วา่งในชีวติสําหรบัคนอื่น เหมือน
ป้าแครอลทําให้ดฉัิน
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะช่วยเพื่อนที่แข็งขันน้อยให้
กลับมาโบสถ์ ไดอ้ย่างไร
หน้าที่ส่วนหน่ึงของเราผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตคอืยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกโควรมัและเพื่อน
ที่ ไม่มาโบสถ์ ประธานมอนสันกระตุน้เราบ่อยครัง้ให้ “ออกไปช่วยชีวติ” (“ออกไปช่วย
ชีวติ,” เลียโฮนา, ก.ค. 2001, 68) เราสามารถช่วยเพื่อนที่แข็งขันน้อยของเราได้ โดย
ทําให้พวกเขารูสึ้กถึงความรกัที่จรงิใจและความห่วงใยของเรา โดยแบ่ง¸นประจักษ์
พยานของเราผ่านคาํพูดและการกระทํา และให้พวกเขารว่มกิจกรรมของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บั
การดใจให้แบ่ง£นอะไรกับเยาวชนชาย

ลูกา 15 (อุปมาเรือ่งแกะหาย เหรยีญหาย 
และบุตรหายไป)

แอลมา 31:34–35; คพ. 18:10, 14–16 (คา่
ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่)

คพ. 20:46–47, 53–55 (หน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตอาโรน)

เมอรว์นิ บี. อาร์ โนลด,์ “ช่วยชีวติ: เรา
ทําได,้” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 53–55

โธมัส เอส. มอนสัน, “มองผู้อื่นดงัที่พวก
เขาจะเป็น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 68–71

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เชิญมารว่มกับ
เรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 21- 24

วดีทิัศน์: “เราเป็นพี่น้องกัน”, “ช่วยให้ผู้
อื่นกลับมาโบสถ์”

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยมีประสบการณ์ใด
บ้างขณะช่วยคนที่แข็งขัน
น้อย ท่านเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประสบการณ์เหล่าน้ีที่อาจจะ
ช่วยเยาวชนชายขณะพวก
เขาพยายามยื่นมือช่วยเหลือ
เพื่อนที่แข็งขันน้อย

สมาชิกโควรมัคนใดไม่เข้า
รว่มการประชุมเป็นประจํา 
สมาชิกโควรมัรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
คนเหล่าน้ัน ท่านจะสรา้งแรง
บันดาลใจให้สมาชิกโควรมัยื่น
มือช่วยเหลือคนเหล่าน้ันได้
อย่างไร
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนชายรายงานส่ิงที่พวกเขา
ทําเพื่อให้บรรลุงานมอบหมายใดก็ตามที่
พวกเขาไดร้บัในช่วงบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้ว

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่ง
น้ีหน่ึงเรือ่ง หรอืแบ่ง¸นประสบการณ์

ที่ท่านเคยไดช่้วยเพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวัที่แข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์ 
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายอ่าน แอลมา 
31:34–35 และ คพ. 18:10, 14–16 พระ
คมัภีรข์้อเหล่าน้ีและประสบการณ์เหล่าน้ี
สอนอะไรเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคว์า่
ทรงรูสึ้กอย่างไรตอ่ลูกๆ พระองค์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูว้า่พวกเขาจะช่วยทําให้เพือ่น
ทีแ่ข็งขันน้อยเข้มแข็งขึน้ไดอ้ย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะได้
ผลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนชายนึกถึงเวลาที่พวกเขา
ทําของมีคา่มากบางอย่างหายไป พวกเขา
ทําอะไรเพื่อพยายามหาให้พบ มอบหมาย
ให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคนอ่านอุปมาเรือ่ง
หน่ึงในสามเรือ่งจาก ลูกา 15 ขอให้เขาเล่า
อุปมาดว้ยคาํพูดของเขาเองและแบ่ง¸น
วลีหน่ึงจากอุปมาสรปุส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอน เยาวชนชายเรยีนรูอ้ะไรจาก
การ

• กระทําของคนเลีย้งแกะ หญิงคนน้ัน 
และบิดาในอุปมาเหล่าน้ี เยาวชนชาย
จะทําตามแบบอย่างของคนเหล่าน้ันได้
อย่างไรขณะพยายามช่วยคนที่ “หายไป” 
จากโควรมัของพวกเขา ขอให้เยาวชน
ชายแบ่ง¸นประสบการณ์ของเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัที่กลับมาโบสถ์หลังจาก
แข็งขันน้อย

• เชือ้เชิญเยาวชนชายให้อ่าน หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 18:10–13, และ
ขอให้พวกเขาแบ่ง¸นวธิีที่พวกเขาจะ
เตมิประโยคน้ีให้ครบถ้วน: “คา่ของจิต
วญิญาณยิ่งใหญ่เพราะ …” ขอให้เยาวชน
ชายคน้ควา้ หลักคาํสอนและพันธสัญญา 
20:46–47, 53–55, และขอให้พวกเขา
เขียนคาํหรอืวลีบนกระดานที่พูดถึงหน้าที่
ฐานะปุโรหิตของพวกเขา คาํใดในคาํเหล่า
น้ีพูดถึงวธิีที่เราสามารถช่วยสมาชิกโควรมั 
ที่แข็งขันน้อย เชิญประธานโควรมันําการ
สนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่เยาวชนชายทําไดเ้พื่อ
ยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกโควรมัที่แข็งขัน
น้อย

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัคนหน่ึงล่วงหน้า
ให้อ่านคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์มอรว์นิ บี. 
อาร์ โนลด ์เรือ่ง “ช่วยชีวติ: เราทําได”้ ขอ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การÃงเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราÃง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 66)
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ให้เขามาเตรยีมแบ่ง¸นเรือ่งราวหน่ึงหรอื
สองเรือ่งจากคาํพูดที่เขาประทับใจ เชือ้
เชิญให้เยาวชนชายสนทนาวา่ จะประยุกต์
ใช้เรือ่งน้ีกับโควรมัไดอ้ย่างไร พวกเขารูจ้ัก
ใครบ้างที่ ไม่ ไดม้าโบสถ์ พวกเขาจะทํางาน
เป็นโควรมัไดอ้ย่างไรเพื่อช่วยดงึคนน้ัน
เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ ท่านอาจ
เชิญให้เยาวชายหาหลักธรรมหลักส่ีข้อใน
คาํพูดของเอ็ลเดอรอ์าร์ โนลด ์พวกเขา
รูจ้ักใครที่เป็นตวัอย่างของหลักธรรมน้ี
หรอืไม่ พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อเป็น
เหมือนคนเหล่าน้ัน

• เขียนเหตผุลบางอย่างที่บางคนอ้างไม่
มาโบสถ์ ไวบ้นกระดาน อาทิ “ผมสงสัย
เกี่ยวกับคาํสอนของศาสนจักร” “ผมเข้า
กับคนในศาสนจักรไม่ได”้ “ผมไม่คดิวา่จะ
ดาํเนินชีวติตามมาตรฐานของศาสนจักร

ได”้ “ผมรูจ้ักสมาชิกคนหน่ึงของ
ศาสนจักรที่เป็นคนหน้าไหวห้ลังหลอก” 
เป็นตน้ เชือ้เชิญเยาวชนชายให้มองหาคาํ
ตอบของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
สําหรบัข้อกังวลเหล่าน้ีในคาํพูดของท่าน
เรือ่ง “เชิญมารว่มกับเรา” เปิดโอกาสให้
เยาวชนชายแสดงบทบาทสมมตวิา่พวก
เขาจะตอบสนองอย่างไรถ้าเพื่อนแสดง
ความกังวลในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญเยาวชนชายแตล่ะคนให้อ่าน
หน่ึงเรือ่งในคาํพูดของประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน “มองผู้อื่นดงัที่พวกเขาจะเป็น” 
และขอให้เขาแบ่ง¸นวา่เรือ่งน้ันสอนอะไร
เขาเกี่ยวกับวธิีช่วยเพื่อนที่แข็งขันน้อย
ของเราให้กลับมาโบสถ์ เชิญโควรมัพูดถึง
วธิีที่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้คาํแนะนําของ
ประธานมอนสัน

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีช่วยเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้เพือ่นทีแ่ข็งขันน้อยหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• หารอืกับโควรมัเกี่ยวกับวธิีที่เจาะจงเพื่อ
เชิญสมาชิกที่แข็งขันน้อยมาโบสถ์และ 
สหกิจกรรม

• ท้าทายเยาวชนชายให้ยื่นมือช่วยเหลือ
สมาชิกที่แข็งขันน้อยและกลับมารายงาน
ในสัปดาห์หน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัผู้
ตดิตามพระองค ์ทรงสวด
อ้อนวอนให้พวกเขา และ
ทรงรบัใช้พวกเขาอย่างตอ่
เน่ือง ใครในโควรมัของท่าน
ตอ้งการความเอาใจใส่ ความ
รกั และคาํสวดอ้อนวอนมาก
ขึน้ ท่านจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
ยื่นมือช่วยเหลือพวกเขา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัส เอส. มอนสัน, “มองผู้อืน่ดงัที่
พวกเขาจะเป็น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 68–69

มีคนมากมายนับไม่ถ้วนที่เวลาน้ีมีประจักษ์พยานเพียง
น้อยนิดหรอืไม่มีเลย คนเหล่าน้ีจะไดร้บัและย่อมไดร้บั
ประจักษ์พยานเช่นน้ันหากเราพยายามแบ่ง¸นประจักษ์
พยานและช่วยพวกเขาเปลี่ยนแปลง ในบางกรณี เรา 
สามารถสรา้งแรงกระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได ้ก่อน
อื่นข้าพเจ้าจะพูดถึงผู้เป็นสมาชิกแต่ไม่ยึดมั่นในพระ
กิตตคิณุอย่างเต็มที่เวลาน้ี

หลายปีมาแล้ว ในการประชุมใหญ่ภาคที่เฮลซิงกิ ประเทศ
ฟินแลนด ์ข้าพเจ้าไดย้ินข่าวสารอันทรงพลัง น่าจดจํา 
และสรา้งแรงจูงใจในภาคที่มารดากับบุตรสาวประชุมกัน 
ข้าพเจ้ายังไม่ลืมข่าวสารดงักล่าวเกือบตลอด 40 ปีที่ผ่าน
มานับแตน้ั่น ในบรรดาความจรงิหลายอย่างที่ผู้พูดเอ่ยถึง 
เธอกล่าววา่สตรตีอ้งมีคนบอกวา่เธอสวย ตอ้งมีคนบอกวา่
เธอมีคณุคา่ ตอ้งมีคนบอกวา่คุม้คา่ที่ ไดเ้ธอมา

พี่น้องชายทัง้หลาย ข้าพเจ้าทราบวา่ผู้ชายเหมือนผู้หญิง
มากในเรือ่งน้ี เราตอ้งมีคนบอกวา่เรามีคา่ เรามีความ
สามารถ และเราคุม้คา่ เราตอ้งไดร้บัโอกาสให้รบัใช้ 
สําหรบัสมาชิกที่หลุดจากความแข็งขันหรอืยังรรีอแบ่ง
รบัแบ่งสู้ เราสามารถสวดอ้อนวอนหาวธิีเอือ้มไปยังพวก
เขา การขอให้รบัใช้ ในหน้าที่บางอย่างอาจเป็นส่ิงจูงใจอัน
จําเป็นตอ่การที่พวกเขาจะกลับมาแข็งขันเต็มที่ แตบ่าง
ครัง้ผู้นําที่ช่วยได้ ในเรือ่งน้ีกลับลังเลไม่กล้าทํา เราตอ้งนึก
อยู่เสมอวา่คนเราเปลี่ยนแปลงได ้พวกเขาทิง้นิสัยไม่ดี ได ้
กลับใจจากการล่วงละเมิดได ้ดาํรงฐานะปุโรหิตอย่างมีคา่
ควรได ้และรบัใช้พระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรได ้ข้าพเจ้า
ขอยกตวัอย่างสองสามเรือ่ง

สมัยเป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองช่วงแรก ข้าพเจ้า
มี โอกาสไปการประชุมใหญ่สเตคในแอลเบอรต์า ประเทศ
แคนาดากับประธานเอ็น. เอลดอน แทนเนอร ์ที่ปรกึษา
ของประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ ระหวา่งการประชุม 
ประธานสเตคอ่านรายช่ือพี่น้องชายส่ีคนที่มีคณุสมบัติ
คูค่วรรบัการแตง่ตัง้เป็นเอ็ลเดอร ์ประธานแทนเนอรร์ูจ้ัก
ชายเหล่าน้ีเพราะเคยอาศัยอยู่ ในเขตน้ัน ประธานแทน
เนอรร์ูจ้ักและจําพวกเขาในสมัยก่อนไดแ้ต่ไม่ทราบวา่
พวกเขาพลิกผันชีวติจนมีคณุสมบัตคิรบถ้วนที่จะเป็น
เอ็ลเดอร์

ประธานสเตคอ่านรายช่ือชายคนแรกและขอให้เขายืนขึน้ 
ประธานแทนเนอรก์ระซิบบอกข้าพเจ้าวา่ “ดเูขาสิ ผมไม่
นึกเลยวา่เขาจะเปลี่ยนได”้ ประธานสเตคอ่านช่ือชายคน
ที่สอง เขายืนขึน้ ประธานแทนเนอรส์ะกิดข้าพเจ้าอีกและ
บอกถึงความประหลาดใจของท่าน ท่านทําเช่นน้ีกับชาย
ทัง้ส่ีคน

หลังจบการประชุม ประธานแทนเนอรก์ับข้าพเจ้ามี โอกาส
แสดงความยินดกีับพี่น้องชายส่ีคนน้ี พวกเขาพิสูจน์ให้
เห็นวา่มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้

ระหวา่งทศวรรษ 1940 และ 1950 ผู้คมุเรอืนจําชาว
อเมรกิันคนหน่ึงช่ือคลินตนั ดฟัฟีย์ เป็นที่ทราบกันดวีา่
เขาพยายามช่วยฟ้ืนฟูสถานะชายในเรอืนจําที่เขาดแูล นัก
วจิารณ์คนหน่ึงกล่าว “คณุน่าจะรูว้า่เสือย่อมไม่ทิง้ลาย!”

ผู้คมุดฟัฟีย์ตอบวา่ “คณุคงรูว้า่ผมไม่ไดท้ํางานกับเสือ 
ผมทํางานกับคน และคนเปลี่ยนแปลงทุกวนั” [ ใน Bill 
Sands,Ëe Seventh Step(1967), 9]
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ไซอันคอือะไร
พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ “หมายมั่นนําออกมาและสถาปนาอุดมการณ์ของไซอัน” (คพ. 
6:6) ไซอัน หมายถึงคนของพระเจ้าผู้มีจิตใจเดยีวและความคดิเดยีวและอยู่ดว้ยกันใน
ความชอบธรรม เราสามารถสถาปนาไซอันได้ โดยสรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวและความ
เข้มแข็งทางวญิญาณในบ้าน วอรด์หรอืสาขา และชุมชนของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะเป็น 
แรงบันดาลใจให้เยาวชนชายสรา้งไซอัน

โมไซยาห์ 18:21; คพ. 38:27 (เราควร
แสวงหาความเป็นหน่ึงเดยีว)

4 นีไฟ 1:1–18 (ชาวนีไฟและชาวเลมันอยู่
ดว้ยกันในสภาพที่เหมือนไซอัน)

คพ. 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (หมายมั่น
สถาปนาอุดมการณ์ของไซอัน)

คพ. 97:21; โมเสส 7:18 (ไซอันคอือะไร)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ใจเราผูกพันเป็นหน่ึง
เดยีว,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, หน้า 84–88

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “มาสู่ไซ
อัน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, หน้า 46–50

“ ไซอัน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 
143

วดีทิัศน์: “ขาของเดย์ตนั” “แบ่ง¸นความ
สวา่งของพระครสิต”์

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า) และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัคนหน่ึงมาสอนบทเรยีนพระ
กิตตคิณุ เขาจะเตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุม
ฝ่ายประธาน

ท่านพยายามดาํเนินชีวติตาม
หลักธรรมแห่งไซอันอย่างไร
ในชีวติและครอบครวัท่าน 
ท่านรูสึ้กถึงวญิญาณของ
ความเป็นหน่ึงเดยีวในวอรด์
หรอืในครอบครวัท่านเมื่อใด

เยาวชนชายในโควรมัของ
ท่านเป็นหน่ึงเดยีวหรอืไม่ 
พวกเขาจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อ
สถาปนาไซอัน พวกเขาอาจ
จะพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้สมาชิกโควรมัแตล่ะคนเตมิ
ประโยคน้ีให้ ได้ ใจความ: “ส่ิงที่เราเรยีนรู้
สัปดาห์ที่แล้วสําคญัตอ่ผมเพราะ …”

• เขียนคาํวา่ ไซอันบนกระดาน และขอ
ให้เยาวชนชายเขียนคาํที่เข้ามาในความ

คดิเมื่อพวกเขานึกถึงไซอัน เชือ้เชิญให้
พวกเขาอ่านหน้า 143– ของ แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา เพื่อเพิ่มเข้าไปในรายการที่เขียนไว ้
อะไรคอืบทบาทของเราเหล่าผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตในการสรา้งไซอัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้สมาชิกโควรมัเรยีนรูเ้กีย่วกับไซอัน เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับโควรมัของท่านตามการดลใจของ 

พระวญิญาณ:

• อ่าน โมเสส 7:18–19ดว้ยกันโดยมองหา
อีกช่ือหน่ึงของไซอัน เชือ้เชิญให้เยาวชน
ชายนึกภาพวา่ “นครแห่งความบรสุิทธิ์” 
เป็นอย่างไร จะตา่งจากโลกที่เราอยู่เวลา
น้ีอย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนบน
กระดานถึงส่ิงที่จะไม่อยู่ ในนครแห่งความ
บรสุิทธิ์และส่ิงที่จะดาํรงอยู่ ในนครแห่ง
ความบรสุิทธิ์ กระตุน้พวกเขาให้อ่าน 4  
นีไฟ 1:1–18 เพื่อหาส่ิงที่จะสามารถเพิ่ม
เข้าไปในรายการที่เขียนไว ้จะตอ้งเปลี่ยน
อะไรเกี่ยวกับตวัเราจึงจะสรา้งไซอันได ้
เยาวชนชายทําอะไรไดบ้้างเพื่อสรา้งไซอัน
ในครอบครวั ในโควรมัของพวกเขา

• ขอให้เยาวชนชายอ่าน หลักคาํสอนและ
พันธสัญญา 6:6; 11:6; 12:6; และ 14:6 
และหาวลิีหน่ึงที่เหมือนกันในแตล่ะข้อ 
เยาวชนชายคดิวา่การสถาปนาอุดมการณ์
ของไซอันหมายความวา่อะไร ฉายวดีทิัศน์
ที่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง และ
ขอให้สมาชิกโควรมัหาวธิีที่เยาวชนชายใน
วดีทิัศน์หมายมั่นนําออกมาและสถาปนา
อุดมการณ์ของไซอัน พวกเขาประทับใจ
อะไรเกี่ยวกับเจตคตแิละความปรารถนา

ของเยาวชนชายเหล่าน้ี พวกเขาจะทําตาม
แบบอย่างของเยาวชนชายไดอ้ย่างไรใน
การช่วยสถาปนาไซอัน

• ให้ โควรมัอ่านห้าย่อหน้าแรกจากคาํพูด
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันเรือ่ง “มาสู่ไซอัน” โดยมองหาคาํตอบ
ของคาํถาม “การหนีจากบาบิโลนและมา
สู่ไซอันหมายความวา่อะไร” แบ่งโควรมั
ออกเป็นสามกลุ่ม และมอบหมายให้แตล่ะ
กลุ่มอ่านหัวข้อ “ความสามัคค”ี “ความ
บรสุิทธิ์” หรอื “การดแูลคนยากไร”้ เชือ้
เชิญให้พวกเขาสนทนาในกลุ่มถึงส่ิงที่พวก
เขาสามารถทําไดเ้พื่อนําหลักธรรมเหล่าน้ี
มาใช้สรา้งไซอันในครอบครวั¸จจุบันหรอื
ในอนาคตของพวกเขา ขอให้พวกเขาแบ่ง
¸นส่ิงที่สนทนากับนักเรยีนที่เหลือ

• แบ่งโควรมัออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้กลุ่ม
หน่ึงอ่านและสนทนา โมไซยาห์ 18:21 
และ หลักคาํสอนและพันธสัญญา 38:27 
และขอให้อีกกลุ่มอ่านและสนทนา หลักคาํ
สอนและพันธสัญญา 97:21 และ โมเสส 
7:18 เชือ้เชิญให้ทัง้สองกลุ่มวางแผนบท
เรยีนที่ ใช้อุปกรณ์เพื่อสอนส่ิงที่พวกเขา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เราตอ้งไม่อ้างคาํพูดของ
ผู้นําในศาสนจักรโดยไม่
ยืนยันแหล่งที่มาของข้อความ
น้ัน เมื่อเราอ้างพระคมัภีร ์เรา
ตอ้งแน่ใจวา่การใช้ของเรา
สอดคล้องตรงกันกับเน้ือหา
ของพระคมัภีรข์้อน้ัน” (ด ู
ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], หน้า 53)
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เรยีนรูจ้ากพระคมัภีรก์ับนักเรยีนที่เหลือ 
(หากพวกขาตอ้งการความช่วยเหลือ ให้
แบ่ง¸นเรือ่ง “การเปรยีบเทียบและบท
เรยีนที่ ใช้อุปกรณ์” ในหน้า 163–164  
ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน) ขอ

ให้พวกเขาแบ่ง¸นแนวคดิให้กัน พวกเขา
เรยีนรูอ้ะไรจากข้อพระคมัภีรท์ี่สามารถ
ช่วยพวกเขาสรา้งไซอันในครอบครวั ชัน้
เรยีน วอรด์ หรอืสาขา

• ให้ โควรมัอ่าน คพ. 38:27 เหตใุด
พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราเป็นหน่ึงเดยีว 
แบ่งคาํพูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ 
เรือ่ง “ ใจเราผูกพันเป็นหน่ึงเดยีว” ในหมู่

เยาวชนชาย และขอให้พวกเขาหาหลัก
ธรรมที่ประธานอายรงิก์สอนซ่ึงจะช่วยให้
เราบรรลุความเป็นหน่ึงเดยีวมากขึน้ใน
ครอบครวัเราและในโควรมั เชือ้เชิญให้
เยาวชนชายเขียนหลักธรรมที่พวกขาพบ
ไวบ้นกระดาน มีอุปสรรคอะไรบ้างที่ขัด
ขวางไม่ ให้เยาวชนชายบรรลุความเป็น
หน่ึงเดยีว พวกเขาจะเอาชนะอุปสรรค
เหล่าน้ีไดอ้ย่างไร กระตุน้เยาวชนชายให้
ตัง้เป้าหมายส่วนตวัวา่จะประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมเหล่าน้ีหน่ึงข้อเพื่อเพิ่มความเป็น
หน่ึงเดยีวในครอบครวั ทํางานดว้ยกันเพื่อ
ตัง้เป้าหมายคล้ายกันในการทําให้ โควรมัมี
ความเป็นหน่ึงเดยีวมากขึน้

ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ไซอันคอือะไร 
พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีคาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การ
ใช้เวลามากขึน้กับหลักคาํสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• เชือ้เชิญให้ โควรมัยื่นมือช่วยเหลือคน
ที่รูสึ้กเป็นคนนอกในโควรมัหรอืในกลุ่ม
เพื่อนของพวกเขา

• แบ่ง¸นความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับ 
ไซอันและความสําคญัของความเป็นหน่ึง
เดยีวในโควรมั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองค์ ให้พรอ้มสอนโดย
ทรงใช้เวลาตามลําพังในการ
สวดอ้อนวอนและการอด
อาหาร ทรงทูลขอการนําทาง
จากพระบิดาบนสวรรคข์อง
พระองค ์ท่านจะทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน
การเตรยีมสอนเยาวชนชาย
เกี่ยวกับการสถาปนาไซอันใน
บ้าน โควรมั และชุมชนของ
พวกเขาอย่างไร
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
สําหรบัการสอนและการ 
เรยีนรูอ้ื่นๆ 

ฉันจะมีส่วนรว่มในการเรง่งานแห่ง
ความรอดไดอ้ย่างไร
เรามีชีวติอยู่ ในวนัเวลาสุดท้ายเมื่อพระเจ้าทรงกําลังทําให้สัญญาของพระองคเ์กิด 
สัมฤทธิผล น่ันคอื “ดเูถิด, เราจะเรง่งานของเราเมื่อถึงเวลา” (คพ. 88:73) ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนมีบทบาทสําคญัในงานน้ี เรามีส่วนรว่มได้ โดยเชือ้เชิญคนทัง้ปวงให้
มาหาพระครสิตผ์่านการแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ ให้การรบัใช้เฉกเช่นพระครสิต ์เสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้สมาชิกใหม่ ช่วยคนแข็งขันน้อย และทําศาสนพิธีแห่งความรอด
ให้คนตาย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนชายมีส่วนรว่มในการ
เรง่งานของพระเจ้า

อิสยาห์ 11:9; 1 นีไฟ 13:37; 14:14 (คาํ
พยากรณ์เกี่ยวกับงานของพระเจ้า)

โมไซยาห์ 28:1–3 (เหล่าบุตรของโมไซ
ยาห์ปรารถนาจะแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ)

โมเสส 1:39 (พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิบาย
งานของพระองค)์

คพ. 20: 46–60 (หน้าที่ของผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน)

คพ. 138:56 (ลูกที่ซ่ือสัตย์ของพระผู้เป็น
เจ้าถูกเตรยีมไว้ ในชีวติก่อนเกิดให้ทํางาน
ในสวนองุ่นของพระเจ้า)

โธมัส เอส. มอนสัน, “จงเต็มใจและมีคา่
ควรแก่การรบัใช้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 
66–69

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ท่านกําลังหลับ
ข้ามช่วงการฟ้ืนฟูหรอืไม่”เลียโฮนา, พ.ค. 
2014, 58- 62

เอส. กิฟฟอรด์ นีลเซ็น, “เรง่กลยุทธ์ของ
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 33–35

การเรง่งานแห่งความรอด

ให้เยาวชนชายนํา

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานโควรมั (หรอืผู้ช่วยของอธิการในโควรมัปุโรหิต) ดาํเนิน
การประชุมโควรมั เขานําเยาวชนชายในการหารอืกันเกีย่วกับกิจธุระของโควรมั สอน
หน้าทีฐ่านะปุโรหิตให้เยาวชนเหล่าน้ัน (จากพระคมัภีรแ์ละหนังสือ หน้าที่ตอ่พระผู้
เป็นเจ้า) กระตุน้พวกเขาให้แบ่ง£นประสบการณ์การปฏิบัตหิน้าทีข่องพวกเขาตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า และเชิญผู้ ให้คาํปรกึษาหรอืสมาชิกโควรมัสอนบทเรยีนพระกิตตคิณุ เขาจะ
เตรยีมโดยกรอกข้อมูล วาระการประชุมโควรมั ในระหวา่งการประชุมฝ่ายประธาน

ท่านเคยเห็นหลักฐานอะไร
ที่ยืนยันวา่พระเจ้าทรงกําลัง
เรง่งานของพระองค์ ในสมัย
ของเรา ท่านจะแบ่ง¸น
ประสบการณ์อะไรไดบ้้างที่
อาจสรา้งแรงบันดาลใจให้
เยาวชนชายมีส่วนรว่มแข็ง
ขันในงานน้ี

ท่านสังเกตเห็นพรสวรรค์
และของประทานอะไรบ้างใน
เยาวชนชายที่อาจทําให้พวก
เขามีประสิทธิผลเป็นพิเศษ
ในการทําให้งานของพระเจ้า
รดุหน้า พวกเขากําลังทําอะไร
อยู่แล้วเพื่อมีส่วนรว่มในงาน
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เริม่ประสบการณ์การเรยีนรู้

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่ทบทวนบทเรยีนของสัปดาห์ทีแ่ล้วและ
แนะนําบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่ง¸น สอน 
และเป็นพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่
ไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในบท
เรยีนของสัปดาห์ก่อน

• เขียนบนกระดานวา่ อะไรคอืงานของ
พระเจ้า เชือ้เชิญให้สมาชิก

• โควรมัมาที่กระดานและเขียนคาํตอบ
ที่เป็นไปไดข้องคาํถามน้ี กระตุน้ให้พวก
เขาเขียนเพิ่มขณะเรยีนรูม้ากขึน้ระหวา่ง
บทเรยีนน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนชายคน้พบวา่พวกเขาจะมีส่วนรว่มได้
อย่างไรขณะพระเจ้าทรงเรง่งานของพระองค ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน
ซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนคาํวา่ เรง่ บนกระดาน และขอ
ให้คนหน่ึงอ่าน หลักคาํสอนและพันธ
สัญญา 88:73 เชือ้เชิญให้ โควรมัสนทนา
วา่เรง่บางส่ิงบางอย่างหมายความวา่อะไร 
(หากจําเป็นพวกเขาอาจจะมองหาคาํน้ีใน
พจนานุกรม) ถามเยาวชนชายวา่เหตใุด
พวกเขาจึงคดิวา่จําเป็นตอ้งเรง่งานของ
พระเจ้าในสมัยของเรา เชือ้เชิญให้พวก
เขามองหาคาํตอบของคาํถามน้ีในข้อ 
พระคมัภีรท์ี่แนะนําไว้ ในโครงรา่งน้ีหรอื
พระคมัภีรข์้ออื่นที่พวกเขานึกออก

• ขอเยาวชนชายสองสามวนัล่วงหน้าให้
เข้าไปอ่านหมวด เรง่งานแห่งความรอด 
ใน LDS.org และทบทวนข้อมูลบางอย่าง
ที่น่ัน เชือ้เชิญให้พวกเขาเตรยีมมาแบ่ง
¸นบางอย่างจากไซตด์งักล่าวกับโควรมัที่
สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเขามีส่วนรว่ม
อย่างเต็มที่มากขึน้ในงานของพระเจ้า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายทบทวนคาํพูด
การประชุมใหญ่ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง 
โดยมองหาข้อความที่สรา้งแรงบันดาลใจ
ให้พวกเขามีส่วนรว่มอย่างเต็มที่มากขึน้
ในงานของพระเจ้า ขอให้พวกเขาแบ่ง¸น
ข้อความเหล่าน้ันและอธิบายวา่เหตใุด
พวกเขาจึงพบวา่สรา้งแรงบันดาลใจ

• ให้ โควรมัอ่านคาํอธิบายกลยุทธ์ของ
เอ็ลเดอรเ์อส. กิฟฟอรด์ นีลเซ็นในคาํพูด
เรือ่ง “เรง่กลยุทธ์ของพระเจ้า!” เชือ้เชิญ
ให้ประธานโควรมันําการสนทนเกี่ยวกับ 
“กลยุทธ์” เพื่อให้ โควรมัมีส่วนรว่มอย่าง
เต็มที่มากขึน้ในงานบางดา้นของพระเจ้า 
เช่น การแบ่ง¸นพระกิตตคิณุ การช่วย
สมาชิกโควรมั หรอืทํางานพระวหิารและ
ประวตัคิรอบครวั

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านกําลังÃงโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยคาํ
แนะนําหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 66)
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ขอให้เยาวชนชายแบ่ง£นส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่จะมีส่วนรว่มในการเรง่งานของพระเจ้าไดอ้ย่างไร พวกเขามี
คาํถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระทํา

เยาวชนชายทีด่าํเนินการประชุมจะสรปุการประชุม เขาจะ:

• แบ่ง¸นกับโควรมัวา่การทํางานของ
พระเจ้าเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ประจักษ์พยานของเขาอย่างไรและเขา
รูสึ้กวา่ตอ้งทําอะไรอันเน่ืองจากบทเรยีนน้ี

• เชือ้เชิญสมาชิกโควรมัให้เลือกบางส่ิงที่
เจาะจงที่พวกเขาจะทํา—เป็นโควรมัและ
เป็นส่วนตวั—เพื่อเรง่งานของพระเจ้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คาํถามที่ทําให้ผู้ตดิตาม
พระองคค์ดิและรูสึ้กอย่างลึก
ซึง้ พวกเขารูว้า่พระองคท์รง
รกัพวกเขา และพวกเขารูสึ้ก
ปลอดภัยขณะแบ่ง¸นความ
คดิและความรูสึ้กส่วนตวั 
เมื่อท่านÃงอย่างจรงิใจ และ
แสดงความสนใจในคาํตอบ
และข้อคดิของสมาชิกโควรมั 
ท่านจะช่วยให้พวกเขารูสึ้กถึง
ความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

Excerpt from เอส. กิฟฟอรด์ นีลเซ็น, “เรง่กลยุทธ์ของ
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 33–35

เมื่อข้าพเจ้าเล่นกีฬาอเมรกิันฟุตบอล ข้าพเจ้าคดิในรปู
แบบของกลยุทธ์ ไม่สงสัยเลยวา่ทีมเราจะประสบความ
สําเรจ็ในการแข่งขันหากเราเตรยีมพรอ้มดว้ยกลยุทธ์ที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าพูดกับลา
เวลล์ เอ็ดเวริด์ส์ โคช้แห่งตาํนานของบีวายยูเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ของเรา เขาบอกวา่ “ผมไม่สนหรอกวา่คณุจะเล่น
วธิี ไหนตราบเท่าที่เราทําแตม้ทัชดาวน์ ได!้” ในฐานะค
วอรเ์ตอรแ์บ็กคนหน่ึงของเขา ข้าพเจ้าคดิวา่มันซับซ้อน
มากกวา่น้ัน แตอ่าจเป็นเพราะปรชัญาเรยีบง่ายน่ีเองที่
ทําให้มีสนามกีฬาตัง้ช่ือตามเขา

เน่ืองจากเราทุกคนอยู่ ในทีมของพระเจ้า เราแตล่ะคน
มีกลยุทธ์สู่ชัยชนะไหม เราพรอ้มเล่นหรอืเปล่า ถ้าเราใน
ฐานะสมาชิก รกัครอบครวั เพื่อน และผู้รว่มงานของเรา
จรงิ เราจะไม่อยากแบ่ง¸นประจักษ์พยานของเราในพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูกับพวกเขาหรอื …

ข้าพเจ้าขอแบ่ง¸นกับท่านถึงกลยุทธ์ที่ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ตอ้ง
นําไปใช้หลังจากสวดอ้อนวอน และอ่าน ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา บทที่ 13 และไตรต่รองถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านพิจารณาประเด็นทัง้สามน้ีเมื่อ
ท่านนึกถึงกลยุทธ์ของท่าน

อย่างแรก สวดอ้อนวอนเป็นพิเศษเพื่อนําใครสักคนมาเข้า
ใกล้พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุของพระองคท์ุก
วนั ท่านทําได้ โดยการมองทุกคนเป็นบุตรและธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงช่วยเหลือกันในการเดนิทางกลับบ้าน 
นึกถึงเพื่อนใหม่ๆ ที่ท่านจะมี

สอง สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนาที่รบัใช้อยู่ ในเขตของ
ท่านและผู้สนใจของพวกเขาโดยออกช่ือทุกวนั วธิีเดยีว
ที่จะทําไดค้อืตอ้งทักทายพวกเขา ดปู้ายช่ือของเขา เรยีก
ช่ือเขา และถามเขาวา่กําลังสอนใครอยู่ เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันกล่าวอย่างชาญฉลาดวา่ “พระเจ้าจะทรงช่วย
ท่านให้รู้ ใจเขาไม่ไดจ้นกวา่ท่านจะรูช่ื้อและใบหน้าของ
เขา”

ข้าพเจ้าเข้ารว่มพิธีบัพตศิมาของซิสเตอรท์ี่แสนดคีน
หน่ึงผู้แบ่ง¸นประจักษ์พยานของเธอ ข้าพเจ้าจะจําส่ิงที่
เธอพูดไวต้ลอดไป เธอพูดวา่ “ ไม่เคยมีคนสวดอ้อนวอน
ให้ดฉัินมากมายขนาดน้ีและดฉัินไม่เคยสัมผัสถึงความรกั
มากมายขนาดน้ีมาก่อนเลย! ดฉัินรูว้า่งานน้ีจรงิ!”

สาม เชือ้เชิญเพื่อนเข้ารว่มกิจกรรมในบ้านหรอืนอกบ้าน
ท่าน ไม่วา่จะอยู่ที่ ไหนหรอืทําอะไรก็ตาม จงไตรต่รองวา่
ใครจะชอบกิจกรรมน้ัน จากน้ันÃงพระวญิญาณทรงนํา
ท่าน
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เข้าไปดอูอนไลน์เรือ่งแนวคดิเหล่าน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

ภาคผนวก

แนวคดิการสอนและการเรยีนรู ้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระคมัภีรส์อนและเป็นพยานเกี่ยวกับพระพันธกิจของพระองค ์
พระองคท์รงสอนผู้คนให้ ไตรต่รองพระคมัภีรแ์ละใช้พระคมัภีรต์อบคาํถาม พระองคท์รง
ช่วยให้พวกเขาคน้พบบทเรยีนพระกิตตคิณุในประสบการณ์ของตนและในโลกรอบตวัโดย
ใช้ตวัอย่างที่สามารถเช่ือมโยงได ้พระองคท์รงเชือ้เชิญให้พวกเขาเป็นพยานถึงคาํสอนของ
พระองค์ โดยสอนและเป็นพยานตอ่ผู้อื่นและวธิีน้ีทําให้พวกเขาเข้าใจหลักคาํสอนลึกซึง้ขึน้

ความรบัผิดชอบของท่านส่วนหน่ึงในฐานะครเูยาวชนคอืเตรยีมกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทําเป็นแบบอย่าง ใช้แนวคดิในภาคผนวกหรอืกลยุทธการ
สอนอื่นๆ ที่ท่านนึกไดเ้พื่อช่วยให้เยาวชนคน้หาถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์ ดตูวัอย่างของ
หลักธรรมที่พวกเขากําลังเรยีนรู ้และแบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับคนอื่น ท่านสามารถปรบัเปลี่ยน
แนวคดิเหล่าน้ีให้เข้ากับหัวข้อบทเรยีนทุกหัวข้อ

ขณะที่ท่านวางแผนกิจกรรม จงจําไวว้า่วตัถุประสงคห์ลักประการหน่ึงของท่านในการสอน
เยาวชนคอืกระตุน้พวกเขาให้แบ่ง¸นส่ิงที่เรยีนรู ้เมื่อเยาวชนพูดความจรงิพระกิตตคิณุ ความ
จรงิเหล่าน้ีไดร้บัการยืนยันในใจและความนึกคดิของพวกเขาโดยอํานาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ การแบ่ง¸นพระกิตตคิณุกับผู้อื่นอํานวยให้เยาวชนไดเ้สรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กัน—
การไดÃ้งความจรงิพระกิตตคิณุจากเพื่อนวยัเดยีวกันบางครัง้มีพลังยิ่งกวา่การÃงจากผู้นําหรอื
ครู
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กิจกรรมแนะนําหลักคาํสอน 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถ:

• ช่วยเยาวชน ทบทวนหลักคําสอน ที่พวกเขาเรยีนรู้
ในบทเรยีนก่อนและให้แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจถูกตอ้ง

• แนะนําหลักคําสอน ที่เยาวชนจะเรยีนรู้ ในการ
ประชุมของชัน้เรยีนหรอืโควรมั

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จําไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน

ช่วยเยาวชนทบทวนหลักคําสอน และให้
แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจถูกต้อง

แบ่ง�นสิง่ท่ีท่านจําได้

ให้เยาวชนแบ่ง¸นบางส่ิงที่พวกเขาจําไดห้รอืเรยีนรูจ้าก
บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

เขียนข้อความบนกระดาน

เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนข้อความสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รู้ ไวบ้นกระดาน

วาดสิง่ท่ีท่านเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนวาดรปูส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

ท่านประทับใจอะไร

เชิญเยาวชนหลายๆ คนให้แบ่ง¸นส่ิงที่พวกเขาประทับใจ
เกี่ยวกับบทเรยีน

สรปุหน่ึงคําหรอืหน่ึงประโยค

เชือ้เชิญให้เยาวชนสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูม้าหน่ึงคาํหรอื
หน่ึงประโยค

เปรยีบเทียบกับสิง่ของหรอืรปูภาพ

ให้เยาวชนดส่ิูงของหรอืรปูภาพ และถามวา่ส่ิงน้ัน
เกี่ยวข้องกับบทเรยีนครัง้ก่อนอย่างไร

แบ่ง�นวธีิประยุกต์ ใช้

แบ่ง¸นส่ิงที่ท่านทําเพื่อประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ใน 

บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่ง¸น 

ส่ิงที่พวกเขาทํา

ถามคําถาม

ขอให้เยาวชนตอบคาํถามที่ถามไว้ ในบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้ว

แบ่ง�นพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่ง¸นพระคมัภีรท์ี่พวกเขาจําไดจ้าก
บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

สอนสิง่ท่ีท่านรู้

ขอให้เยาวชนสอนสมาชิกอีกคนหน่ึงของชัน้เรยีนหรอื
โควรมัถึงส่ิงที่พวกเขาจําไดเ้กี่ยวกับหลักคาํสอนที่สอนใน
สัปดาห์ที่แล้ว

อธิบายข้อความ

เขียนข้อความหน่ึงจากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้วไวบ้น
กระดาน และขอให้เยาวชนอธิบาย

แนะนําหลักคําสอนท่ีเยาวชนจะเรยีนรู้
ในการประชุมของชัน้เรยีนหรอืโควรมั

หาหลักคําสอนในพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนดใูนพระคมัภีรเ์พื่อหาข้อที่สอนเกี่ยว
กับหลักคาํสอนของบทเรยีน
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ถามคําถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนตอบคาํถามเกี่ยวกับหลักคาํสอน

รอ้งเพลงสวด

เชือ้เชิญให้เยาวชนรอ้งเพลงสวดเกี่ยวกับหลักคาํสอน

ตอบคําถามในช่ือบทเรยีน

เขียนคาํถามในช่ือบทเรยีนไวบ้นกระดาน และเชือ้เชิญให้
เยาวชนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบคาํถามน้ีอย่างไร

บทบาทสมมติ

ขอให้เยาวชนแสดงบทบาทสมมตขิองสถานการณ์ซ่ึง
มีคนถามพวกเขาเกี่ยวกับหลักคาํสอน พวกเขาจะตอบ
อย่างไร

อธิบายสิง่ท่ีท่านรู้

ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนอธิบายส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับหลัก
คาํสอน

แบ่งหลักคําสอนออกเป็นตอนๆ

แบ่งหลักคาํสอนออกเป็นตอนๆ และมอบหมายให้
เยาวชนแตล่ะคนอธิบายความหมาย

อธิบายรปูภาพหรอืสิง่ของ

ให้เยาวชนดรูปูภาพหรอืส่ิงของที่เกี่ยวข้องกับบทเรยีน
ของสัปดาห์ที่แล้ว และขอให้พวกเขาอธิบาย

วาดรปู

เชือ้เชิญให้เยาวชนวาดรปูแทนส่ิงที่พวกเขาเข้าใจเกี่ยว
กับหลักคาํสอนที่ท่านจะสนทนา

หาและแบ่ง�นพระคัมภีร์

ขอให้เยาวชนหาพระคมัภีรท์ี่ช่วยตอบคาํถามในช่ือ 
บทเรยีน

สรปุสิง่ท่ีท่านรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนสรปุส่ิงที่พวกเขารูห้รอืมีประสบการณ์
เกี่ยวกับหลักคาํสอนน้ันออกมาสองสามคาํหรอืข้อความ
สัน้ๆ

แบบสาํรวจท่ี ไม่เปิดเผยช่ือ

แจกแบบสํารวจสัน้ๆ ที่ ไม่เปิดเผยช่ือให้เยาวชนเพื่อ
สอบถามความรูสึ้กหรอืประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยว
กับหลักคาํสอน

แบบสอบถาม

แจกแบบสอบถามสัน้ๆ ให้เยาวชนเพื่อดวูา่พวกเขารูอ้ะไร
อยู่แล้วเกี่ยวกับหลักคาํสอน

เขียนคําออกมาเป็นข้อๆ

ขอให้เยาวชนนึกคาํที่เกี่ยวข้องกับหลักคาํสอนที่พวกเขา
จะสนทนา พวกเขามีคาํถามเกี่ยวกับคาํหรอืข้อความใด
บ้าง

กิจกรรมสําหรบัเรยีนรูด้ว้ยกัน 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถช่วยเยาวชนได:้

• ค้นควา้ พระคมัภีรแ์ละถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์
และพิจารณาความหมาย

• ดูตัวอย่าง ของหลักคาํสอนที่กําลังสนทนา

• แบ่ง�น ความคดิและความรูสึ้กเกี่ยวกับหลักคาํสอน
กับผู้อื่น

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จําไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน
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ค้นควา้พระคัมภีรแ์ละถ้อยคําของ
ศาสดาพยากรณ์และพิจารณาความ
หมาย

หาคําตอบของคําถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาคาํตอบสําหรบัคาํถามของท่านหรอื
คาํถามที่พวกเขามีเกี่ยวกับหลักคาํสอนและสนทนาส่ิงที่
พบ

หาคําและข้อความ

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาคาํ ข้อความ และตวัอย่างที่ช่วยให้
พวกเขาเข้าใจหลักคาํสอน

สรปุสัน้ๆ

ขอให้เยาวชนสรปุพระคมัภีรห์รอืข่าวสารจากศาสดา
พยากรณ์สัน้ๆ

ให้เขียนออกมาเป็นข้อๆ

ขอให้เยาวชนเขียนประเด็นสําคญัที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยว
กับหลักคาํสอนจากพระคมัภีรห์รอืถ้อยคาํของศาสดา
พยากรณ์ออกมาเป็นข้อๆ เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง¸นส่ิง
ที่พบ

จับคู่ข้อพระคัมภีร์

แจกพระคมัภีรอ์้างอิงและข้อความสัน้ๆ ที่สรปุวา่ 
พระคมัภีรแ์ตล่ะข้อสอนอะไร ให้เยาวชนอ่านพระคมัภีร์
และจับคูแ่ตล่ะข้อกับข้อความสรปุ

จับคู่รปูภาพ

ขอให้เยาวชนจับคูร่ปูภาพกับข้อพระคมัภีร ์เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่ง¸นข้อคดิที่ ไดจ้ากข้อพระคมัภีรแ์ละรปูภาพ

เติมคําในช่องวา่ง

เขียนข้อความที่มีคาํขาดหายไปไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้
เยาวชนหาคาํหรอืข้อความจากพระคมัภีรท์ี่สามารถนํามา
เตมิในข้อความน้ันได้

เปรยีบเทียบตัวอย่าง

เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านเรือ่งเล่าหรอืข้อความจาก 
พระคมัภีรส์องเรือ่งหรอืมากกวา่น้ันและเปรยีบเทียบ 
วา่ทัง้สองเรือ่งสอนอะไรเกี่ยวกับหลักคาํสอน

วาดรปู

เชือ้เชิญให้เยาวชนวาดรปูส่ิงที่พวกเขาอ่านในพระคมัภีร์
และถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์

หาพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับหลักคาํสอน
และแบ่ง¸นวา่ข้อน้ันหมายถึงอะไร

โยงพระคัมภีรท่ี์สมัพันธ์กัน

ช่วยเยาวชนเขียนพระคมัภีรเ์กี่ยวกับหลักคาํสอนออกมา
เป็นข้อๆ อ่าน และเขียนอ้างอิงไวต้รงช่องวา่งรมิหน้าใน
พระคมัภีรข์องพวกเขา

หาและรอ้งเพลงสวด

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาเพลงสวดเกี่ยวกับหลักคาํสอนและ
รอ้งเพลงพรอ้มกัน

ดูตัวอย่างของหลักคําสอนและหลักธรรม
ท่ีท่านกําลังสอน

สมัภาษณ์คนอ่ืนๆ

ขอให้เยาวชนสัมภาษณ์คนอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ของคนเหล่าน้ันกับหลักคาํสอน

ดูตัวอย่างในพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหรอืÃงเรือ่งราวของบุคคลใน 
พระคมัภีรท์ี่ดาํเนินชีวติตามหลักคาํสอน

ดูตัวอย่างของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคนอ่ืนๆ

เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหรอืÃงเรือ่งราวของวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายคนอื่นๆ ที่ดาํเนินชีวติตามหลักคาํสอน

ยกตัวอย่าง

ท่านยกตวัอย่างของคนที่ดาํเนินชีวติตามหลักคาํสอน 
และขอให้เยาวชนยกตวัอย่าง
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สนทนาเรือ่งเล่า

เชือ้เชิญให้เยาวชนอธิบายวา่เรือ่งเล่า (จากพระคมัภีรห์รอื
ถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์) เป็นแบบอย่างของหลักคาํ
สอนน้ันๆ อย่างไร

นึกภาพ

ขอให้เยาวชนนึกภาพคนที่ดาํเนินชีวติตามหลักคาํสอน

บทบาทสมมติ

เชือ้เชิญให้เยาวชนแสดงบทบาทสมมตหิรอืสมมติ
สถานการณ์ที่อธิบายหลักคาํสอน

ชมสือ่

เชือ้เชิญให้เยาวชนดส่ืูอที่ศาสนจักรเป็นผู้ผลิต (เช่น ดวีดี ี
หรอืคลิปวดีิ โอจาก LDS.org)

�งการอภิปรายกลุ่มย่อย

เชิญแขกพิเศษที่ ไดร้บัอนุมัตแิล้วให้มาตอบคาํถามหรอื
อภิปรายหัวข้อหน่ึงกับเยาวชน

�งผู้พูดรบัเชิญ

เชิญผู้พูดรบัเชิญที่ ไดร้บัอนุมัตแิล้วให้มาอภิปรายหลักคาํ
สอน

แบ่ง�นความคิดและความรูส้กึของพวก
เขาเก่ียวกับหลักคําสอนกับผู้อ่ืน

เตรยีมคําพูด

ขอให้เยาวชนเตรยีมคาํพูดเกี่ยวกับหลักคาํสอน

สอนบทเรยีน

เชิญสมาชิกคนหน่ึงของชัน้เรยีนหรอืโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีน

สอนอีกชัน้เรยีนหน่ึง

ขอให้เยาวชนเตรยีมบทเรยีนสัน้ๆ เกี่ยวกับหลักคาํสอน
และสอนอีกชัน้เรยีนหน่ึง (ตามที่อธิการอนุมัต)ิ

สอนบางคน

ช่วยให้เยาวชนนึกถึงแนวคดิที่วา่พวกเขาจะสอนหลักคาํ
สอนให้กับคนบางคนอย่างไร

เป็นพยานถึงหลักคําสอน

เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนหรอืโควรมัแบ่ง¸นประจักษ์
พยานเกี่ยวกับหลักคาํสอน

เขียนเก่ียวกับหลักคําสอน

ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาไดเ้รยีนรูห้รอื
ความคดิและความรูสึ้กของพวกเขาเกี่ยวกับหลักคาํสอน

อธิบายวา่หมายถึงอะไร

ถามเยาวชนวา่หลักคาํสอนมีความหมายอะไรตอ่พวกเขา

สนทนาคําถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาคาํถามเกี่ยวกับความหมาย
และความสําคญัของหลักคาํสอน

ถามคําถาม

ขอให้เยาวชนตรกึตรองหลักคาํสอนและถามคาํถามเกี่ยว
กับเรือ่งน้ัน ตอบคาํถามดว้ยกัน

อธิบายรปูภาพหรอืสิง่ของ

เชือ้เชิญให้เยาวชนอธิบายวา่รปูภาพหรอืส่ิงของแสดง
ตวัอย่างของหลักคาํสอนอย่างไร

วาดรปู

ขอให้เยาวชนวาดรปูหรอืแผนภูมิหรอืสรา้งโปสเตอรท์ี่
แสดงตวัอย่างของหลักคาํสอน

แบ่ง�นประสบการณ์จากความก้าวหน้าสว่นบุคคล
หรอืหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่ง¸นหรอืสอนบางอย่างที่พวกเขา
ทําไปแล้วในหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าและความก้าวหน้า
ส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับหลักคาํสอน 
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กิจกรรมเชือ้เชิญให้เยาวชนกระทํา 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถช่วยให้เยาวชนเห็นวา่จะประยุกต์ ใช้พระกิตตคิณุกับชีวติพวกเขาอย่างไร โดยทั่วไปท่านควร
กระตุน้เยาวชนให้วางแผนกระทําส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยให้แนวคดิแก่พวกเขา

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จําไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน

วางแผนดําเนินชีวติตามหลักคําสอน

ไตรต่รองสิง่ท่ีทํา

เชือ้เชิญให้เยาวชนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาทําไดเ้พื่อ
ประยุกต์ ใช้หลักคาํสอน

เขียนสิง่ท่ีทํา

เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนส่ิงที่พวกเขาจะทําเพื่อประยุกต์
ใช้หลักคาํสอน

หารอืกับชัน้เรยีนหรอืโควรมั

เชือ้เชิญให้เยาวชนหารอืกันในชัน้เรยีนหรอืโควรมัวา่จะ
ประยุกต์ ใช้หลักคาํสอนอย่างไร

แบ่ง�นความรูส้กึและประจักษ์พยาน

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่ง¸นความรูสึ้กและประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับหลักคาํสอนและอธิบายวา่เหตใุดจึงสําคญัตอ่
พวกเขา

สรา้งโครงรา่งการสอน

เชือ้เชิญให้เยาวชนสรา้งโครงรา่งเพื่อสอนหลักคาํสอนแก่
ผู้อื่น

สนทนาความสาํคัญของหลักคําสอน

เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาความสําคญัของหลักคาํสอน
ในชีวติพวกเขา

บันทึกประจักษ์พยาน

ขอให้เยาวชนบันทึกประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับ
หลักคาํสอน

สมัภาษณ์คนอ่ืนๆ

เชือ้เชิญให้เยาวชนสัมภาษณ์คนอื่นๆ เพื่อคน้หา
ประสบการณ์และความคดิของคนเหล่าน้ันเกี่ยวกับหลัก
คาํสอน

เขียนออกมาเป็นข้อๆ

เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนพรที่พวกเขาไดร้บัจากการ
ประยุกต์ ใช้หลักคาํสอนออกมาเป็นข้อๆ

เอาชนะการท้าทายหรอื�ญหา

เชือ้เชิญให้เยาวชนบอกเล่าการท้าทายหรอืคาํถามที่พวก
เขามีและแบ่ง¸นวา่หลักคาํสอนหรอืพระคมัภีรช่์วยพวก
เขาอย่างไร

การเปรยีบ

ขอให้เยาวชนประยุกต์ ใช้บางอย่างจากพระคมัภีรห์รอื
ถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติกับชีวติพวกเขา

ทํากิจกรรมในหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้าหรอืความ
ก้าวหน้าสว่นบุคคล

เชือ้เชิญให้เยาวชนทํากิจกรรมจากหนังสือ หน้าทีต่อ่ 
พระผู้เป็นเจ้า หรอื ความก้าวหน้าส่วนบุคคล




