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แนวทางแหล่งช่วย 
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 2012—คู่มือ 1

•	 ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์	“เส้นทางการส่ือสารสองเส้นทาง”	เลียโฮนา 
พ.ย.	2010	หน้า105–109

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
144–149

•	 วีดิทัศน์:	“Becoming	a	Priesthood	Man:	Priesthood	Duty,”	
lds.org/youth/video

ความช่วยเหลือทางการสอน

หนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าช่วยผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
เรียนรู้และมีสัมฤทธิผลในหน้าที่ฐานะปุโรหิตของตนพร้อมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิญญาณ	 มองหาวิธีที่จะรวมกิจกรรมหน้าที่ต่อ
พระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรัม

บท ท่ี  2
การเรียกมัคนายก

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

พิจารณาการทบทวนหน้าที่ของมัคนายกตามที่สรุปไว้ใน
หนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	(ดู	หน้า	22–23)

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เจตคติของท่านเกี่ยวกับงานมอบหมายจากอธิการหรือประ-	
ธานโควรัมมีผลอย่างไรต่อวิธีที่ท่านจะทำาให้เกิดสัมฤทธิผล	
(ดู	คพ.	107:99)

•	 (สำาหรับผู้สอนและปุโรหิต)	 ท่านสามารถทำาสิ่งใดเพื่อช่วยให้	
มัคนายกในวอร์ดหรือสาขาเข้าใจความสำาคัญของฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและความสำาคัญในการเรียกเป็นมัคนายก

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 แอล.	 ทอม	 เพอร์รีย์	 “ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	115–118

•	 คลอดิโอ	 อาร์.	 เอ็ม.	 คอสตา	 “ความรับผิดชอบของฐานะ
ปุโรหิต”	เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	69–72	

•	 แลรีย์	เอ็ม.	กิบสัน	“กุญแจศักดิ์สิทธิ์ของฐานะปุโรหิตแห่ง	
อาโรน”	เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	70–72

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเข้าร่วมการประชุมโควรัมวันอาทิตย์	
เพื่อ

•	 ดำาเนินกิจธุระโควรัม

•	 ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่ฐานะปุโรหิตของตน

•	 สอนและเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ใช้แนวทางแหล่งช่วยน้ีควบคู่กับ	คู่มือฐานะปุโหริตแห่งอาโรน 1	และ	
สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า: สำาหรับผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตแห่งอาโรน	 เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เหล่านี้	 เลือกแหล่งช่วย
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะทำาให้เยาวชนชายมีส่วนในการ
เรียนรู้และช่วยให้พวกเขาเสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยาน
ของตน

บทที่  1
ฐานะปุโรหิต

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

เชิญชวนให้เยาวชนชายศึกษาหมวด	“หน้าที่ฐานะปุโรหิต”	
ของหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 (มัคนายก	 หน้า	 22–23;		
ผู้สอน	หน้า	46–47;	ปุโรหิต	70–71)	อธิบายว่าในหนังสือเล่ม	
นี้จัดหน้าที่ของพวกเขาไว้เป็นสามหมวดได้แก่	ปฏิบัติศาสน-	
พิธีฐานะปุโรหิต	รับใช้ผู้อื่น	และเชิญชวนคนทั้งปวงให้มาหา
พระคริสต์	 ขอให้เยาวชนชายอธิบายว่าหน้าที่ซึ่งกำาหนดไว้	
เป็นพิเศษของพวกเขาที่อยู่ในสามหมวดนี้คืออะไร	 อาจเชิญ
ชวนให้พวกเขาเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสัมฤทธิ-	
ผลในหน้าที่เหล่านี้	 ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าการรับใช้ของพวก
เขาเป็นพรแก่ผู้อื่นอย่างไร	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านจะอธิบายอย่างไรกับเพื่อนว่าฐานะปุโรหิตคืออะไร

•	 การมีสัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านอย่างไร	สิ่งนี้จะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่านได้อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 บอยด์	เค.	แพคเกอร์	“พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต”	เลียโฮนา 
พ.ค.	2010	หน้า	7–11
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บทที่  3
การปฏิบัติศีลระลึก

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้	 “การปฏิบัติศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิต”	 เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนี้	 (ดู	หน้า	24,	48,	หรือ		
72	ของหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	ท่านอาจให้เวลา
เยาวชนชายเขียนแผนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในหนังสือหน้าที่ต่อ	
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาหรือเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามี
สัมฤทธิผลในแผน

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 สมาชิกวอร์ดได้รับพรอย่างไรเมื่อท่านปฏิบัติศีลระลึกด้วย
ความคารวะ

•	 ความวางใจอันศักดิ์สิทธิ์ของการประกอบศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิตมีผลอย่างไรต่อการกระทำาของท่านตลอดวันเวลาที่
เหลือของสัปดาห์

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์	“จงลงมือทำาด้วยความขยันหมั่นเพียรจน
สุดความสามารถ”	เลียโฮนา	พ.ค.	2010	หน้า	75–80

•	 เดวิด	แอล.	 เบค	“ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอันน่าอัศจรรย์”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2010	หน้า	67–69

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
217–220

บทที่  4
การรวบรวมเงินบริจาคอดอาหาร

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจให้เยาวชนชายทำาหมวด	 “เรียนรู้”	 และ	 “กระทำา”	 ของ		
“รับใช้ผู้อื่น”	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เสร็จ	(มัค-	
นายก	หน้า	26–27;	ผู้สอน	หน้า	50–51;	ปุโรหิต	หน้า	74–75)	
เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนี้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านสามารถทำาสิ่งใดเพื่อเป็นตัวแทนอย่างเหมาะสมของ	
พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อท่านรวบรวม	
เงินบริจาคอดอาหาร	(ดู	2	โครินธ์	9:7)

•	 เหตุใดจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีต้องมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการรวบรวม	
เงินบริจาคอดอาหาร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เควนทิน	แอล.	คุก	“สิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์—ภาระหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009	หน้า	111–115

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
90–93

บท ท่ี  5
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 ให้เยาวชนชายเรียนรู้และ	
สอนเกี่ยวกับหัวข้อหลักคำาสอนต่างๆ	(ดู	หน้า	18–20,	42–44,		
หรือ	66–68)	ถ้าสมาชิกโควรัมเลือกศรัทธาเป็นหัวข้อหลักคำา
สอน	 ท่านอาจให้เขาสอนสิ่งที่เขาเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของบท
เรียน	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านจะอธิบายความหมายของการใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์	
ให้คนอื่นฟังอย่างไร	

•	 ท่านมีประสบการณ์ใดท่ีเสริมสร้างศรัทธาของท่านในพระเยซู	
คริสต์ให้เข้มแข็ง

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสัน	“เผชิญอนาคตด้วยศรัทธา”	เลียโฮนา	
พ.ค.	2011หน้า	42–45

•	 เควิน	ดับเบิลยู.	เพียร์สัน	“ศรัทธาในพระเจ้า	พระเยซูคริสต์” 
เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	46–48

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
(2004)	หน้า	6667,	126–127

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
212–215

•	 วีดิทัศน์:	“เราจะเตรียมทางไว้”	วีดิทัศน์พระคัมภีร์มอรมอน	
ตอน	2

ความช่วยเหลือทางการสอน

“เราพึงทำาสุดความสามารถเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนที่เรา	
สอนสามารถรู้สึกได้ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ”	 (ไม่มีการ
เรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน	[1999]	หน้า	41)

บท ท่ี  6

พระวิญญาณบริสุทธิ์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

เยาวชนชายบางคนอาจเลือกเรียนรู้เก่ียวกับของประทานแห่ง	
พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นแผนเข้าใจหลักคำาสอน		(ดู	หน้า	18–20,	
42–44,	หรือ	66–68	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	อาจ	
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ขอให้พวกเตรียมตัวแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เมื่อมาที่การ
ประชุมโควรัม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ฉันทำาอะไรได้บ้างเพ่ือจะรับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณ	
บริสุทธิ์เป็นประจำาทุกวัน

•	 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยฉันอย่างไรให้มีความสะอาด
ทางศีลธรรมและหลีกเลี่ยงการล่อลวง	เช่น	สื่อลามก

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เดวิด	เอ.	เบดนาร์	“ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์”	เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	119–123

•	 เดวิด	 เอ.	 เบดนาร์	 “วิญญาณแห่งการเปิดเผย”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2011	หน้า	109–113

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา  
(2004)	หน้า18,96–97

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
196–198

•	 วีดิทัศน์:	 “Voice	 of	 the	 Spirit”	 ถ่ายทอดเรื่องราวจากคำา
ปราศรัยของประธานเจมส์	อี.	เฟาสท์

บทที่  7

“การเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาในใจ”

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

เยาวชนชายบางคนอาจเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับการกลับใจเป็น	
ส่วนหนึ่งเป็นแผนเข้าใจหลักคำาสอน	(ดู	หน้า	18–20,	42–44,		
หรือ	 66–68	 ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	 อาจขอให้
พวกเขาเตรียมตัวแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เมื่อมาที่การ
ประชุมโควรัม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 การเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาในใจหมายความว่าอย่างไร	(ด	ู	
โมไซยาห์	3:19;	5:1–2)

•	 การเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาในใจมีผลต่อการกระทำาหรือ
พฤติกรรมของเราอย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์	“อำานาจการเปลี่ยนแปลงของศรัทธาและ
อุปนิสัย”	เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	54–58

•	 เดล	 จี.	 เรนลันด์	 “ดำารงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจ”		
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	119–122

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	66–676202–203

•	 วีดิทัศน์:	“A	Change	of	Heart”	lds.org/youth/video

บท ท่ี  8

“จงให้เกียรติบิดาของเจ้า”

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจเชิญชวนให้เยาวชนชายสนทนาวิธีที่จะทำาให้แผนใน	
หนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผลคือการช่วยให้
พวกเขาเตรียมตัวเป็นบิดาที่มีค่าควร	แนะนำาถึงวิธีที่จะทำาให้
แผนหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผลสามารถเสริม
สร้างความสัมพันธ์ของพวกเขากับบิดา

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 บิดาของท่านมีอิทธิพลที่ดีต่อชีวิตท่านอย่างไร

•	 บิดาของท่านมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ท่านต้องการยึดถือเป็น
แบบอย่างในชีวิตท่าน

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์ดอร์ฟ	 “ความรักของพระผู้เป็นเจ้า”		
เลียโฮนา	พ.ย.	 2009	หน้า	 25–29	ท่านอาจใช้คำาปราศรัยนี้
สอนสมาชิกโควรัมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาใน
สวรรค์

•	 เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด	“บิดาและบุตร:	ความสัมพันธ์อันน่า
ทึ่ง”	เลียโฮนา	พ.ย.	2009,	58–61;	ดู	วีดิทัศน์	“Fathers	and	
Sons”	lds.org/youth/video	ด้วย

•	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก”	เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	165

บท ท่ี  9
ความเคารพต่อมารดาและบทบาทแห่งสวรรค์ของ 
พวกท่าน

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 มารดาของท่านมีอิทธิพลที่ดีต่อชีวิตท่านอย่างไร

•	 ครอบครัวท่านจะได้รับพรอย่างไรเมื ่อท่านเคารพและให้
เกียรติมารดา

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 แอล.	 ทอม	 เพอร์รีย์	 “มารดาสอนลูกๆ	 ที่บ้าน”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2010	หน้า	35–38

•	 เบรดลีย์	ดี.	ฟอสเตอร์	“คุณแม่บอกผมครับ”	เลียโฮนา	พ.ค.	
2010	หน้า	122–124
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บทที่  1 0

ความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัว

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

หากเยาวชนชายคนหนึ่งเลือกศึกษาหัวข้อ	 “ครอบครัว”	 ใน		
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	 เป็นส่วนหนึ่งในแผนดำาเนิน	
ชีวิตอย่างมีค่าควร	(ดูหน้า17,	41	หรือ	65)	อาจขอให้เยาวชน
ชายคนนั้นเล่าประสบการณ์ที่เขากำาลังได้รับขณะพยายาม
ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมข้อนี้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 พรใดบ้างจากความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวที่ท่านเห็น
ในครอบครัวของท่านเองหรือในครอบครัวอื่น

•	 ท่านจะทำาอะไรได้บ้างที่บ้านท่านเพื่อเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน
กับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์	“แบบอย่างท่ีเพียบพร้อมของเรา”	เลียโฮนา 
พ.ย.	2009	หน้า	85–88

•	 เดวิด	เอ.	เบดนาร์	“ขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่ครอบครัวยิ่ง
ขึ้น”	เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	20–24

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	90

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
96–99

•	 วีดิทัศน์:	“Two	Brothers	Apart”	lds.org/youth/video

บทที่  1 1

“ดังที่เรารักเจ้า จงรักกันและกัน”

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจเชิญปุโรหิตคนหน่ึงซ่ึงเร่ิมโครงการ	 “ครอบครัวและเพ่ือน”	
ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อสอนส่วน	 “การเรียนรู้”	
ของโครงการ	 (79–80)	 แก่โควรัม	 ให้ปุโรหิตคนนี้เล่าว่า	
โครงการของเขาคืออะไรและเขามีประสบการณ์อะไรบ้าง
ขณะทำาโครงการ

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 พฤติกรรมของท่านมีส่วนช่วยสมาชิกโควรัมที่ไม่อยากมา
โบสถ์หรือกิจกรรมอื่นๆ	 ได้อย่างไร	 ท่านและโควรัมของท่าน
จะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเช่นนี้

•	 ท่านควรทำาอย่างไรถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกทำาร้ายจิตใจจาก
การที่ผู้อื่นตัดสินใจผิด

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	 บี.	 อายริงก์	 “ใจเราผูกพันเป็นหนึ่งเดียว”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2008	หน้า	84–88

•	 ดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ	“เจ้าคือมือของเรา”	เลียโฮนา	พ.ค.	
2010	หน้า	85–93

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	128

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
121–122

•	 วีดิทัศน์:	“Love	One	Another”	lds.org/media-library

ความช่วยเหลือทางการสอน

“เมื่อคนที่ท่านสอนตระหนักว่าท่านรักและห่วงใยพวกเขา	พวกเขา	
จะเรียนรู้ที่จะเชื่อถือท่าน	ท่านจะสอนพวกเขาได้ง่ายขึ้นและพวก
เขาจะก่อกวนน้อยลง”	 (ดู	 ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน	
[1999]	หน้า	79)

บทที่  1 2

ปฏิบัติตามศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

หากเยาวชนชายคนหนึ่งในโควรัมของท่านกำาลังศึกษาหัวข้อ		
“ศาสดาพยากรณ์”	 เป็นส่วนหนึ่งในแผนเข้าใจหลักคำาสอน	
(ดู	หน้า	18–20,	42–44	หรือ	66–68	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระ
ผู้เป็นเจ้า)	 อาจขอให้เขาเตรียมตัวเล่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เมื่อมาที่
การประชุมโควรัม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 พระเจ้าทรงสัญญาสิ่งใดเมื่อเราทำาตามศาสดาพยากรณ์	 (ดู	
คพ.	21:5–6)

•	 มีแบบอย่างพิเศษในด้านใดบ้างเมื่อท่านหรือครอบครัวของ
ท่านได้รับพรจากการทำาตามศาสดาพยากรณ์

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 คลอดิโอ	อาร์.	 เอ็ม.	คอสตา	“การเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์”	
เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	12–15

•	 เควิน	อาร์.	ดันแคน	“ความอยู่รอดของเรา”	 เลียโฮนา	พ.ย.	
2010	หน้า	42–44

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	32–34
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•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
216–217

•	 วีดิทัศน์:	“Watchmen	on	 the	Tower”	 lds.org/media-library;	
หรือ	 Doctrine and Covenants and Church History Visual 
Resource DVDs	แผ่นที่	1

บทที่  1 3
สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจใช้กิจกรรมการเรียนรู้จากหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	
หน้า	28	เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน	ท่านสามารถเชิญสมาชิก	
จากฝ่ายประธานโควรัมหรือสมาชิกโควรัมอื่นๆ	 มาการ
สนทนานี้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าจึงประทานหน้าที่แก่ผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนในการ	 “เชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหาพระ	
คริสต์”	(ดู	คพ.	20:59)

•	 การแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนของท่านและครอบครัว
ช่วยให้ท่านเตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาได้อย่างไร	 (ดู	
คพ.	33:8–10;	38:30)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 แอล.	 ทอม	 เพอร์รีย์	 “นำาจิตวิญญาณมาหาเรา”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2009	หน้า	133–136

•	 รัสเซลล์	 เอ็ม.	 เนลสัน	 “เจ้าจงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อ	
ทั้งปวง”	เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	59–62

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	174–176

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
134–136

•	 วีดิทัศน์:	 “Inviting	 All	 to	 Come	 unto	 Christ:	 Sharing	 the	
Gospel,”	lds.org/youth/video

ความช่วยเหลือทางการสอน

เยาวชนชายจะเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักคำาสอนมากขึ้นเมื่อพวก
เขามีโอกาสสอนผู้อื่น	 ตัวอย่างเช่น	ท่านอาจให้พวกเขาเล่าถึงสิ่งที่
พวกเขาเรียนรู้กับครอบครัวหรือสมาชิกคนอื่นๆ	ในโควรัม

บทที่  1 4

การรับใช้ผู้อื่น

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ทำากิจกรรมการเรียนรู้จากหัวข้อ	 “รับใช้ผู้อื่น”	 ในหนังสือ	
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	(ดู	หน้า	26,	50	หรือ	74)	เป็นโควรัม	
ท่านอาจให้เวลาสมาชิกโควรัมระหว่างการประชุมโควรัม
เพื่อวางแผนรับใช้	 หรือให้พวกเขาเล่าประสบการณ์ที่ทำาให้
แผนเกิดสัมฤทธิผล	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 มีใครในวอร์ดหรือสาขาจะช่วยให้โอกาสเรารับใช้ในนามโควรัม	
ของเรา

•	 เจตคติของท่านเกี่ยวกับการรับใช้ผู้อื่นจะมีผลต่อวิธีที่ท่าน
รับใช้อย่างไร	สิ่งนี้จะมีผลต่อผู้คนที่ท่านรับใช้อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“วันนี้ฉันทำาอะไรให้ใครบ้าง”	เลียโฮนา	
พ.ย.	2009	หน้า	103–106

•	 เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด	“พบปีติผ่านการรับใช้ด้วยความรัก”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	58–61

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	91

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
59–61

บทที่  1 5

ความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นพี่น้องชายใน
ฐานะปุโรหิต

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจทำากิจกรรมแรกจากหัวข้อ	 “ตัวอย่าง—เพื่อน”	 ใน	หน้า		
81	ของหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 เป็นส่วนหนึ่งของ	
บทเรียน	ให้ปุโรหิตคนหน่ึงท่ีกำาลังทำาโครงการน้ีรายงานประสบ-	
การณ์ของเขาขณะพยายามเป็นเพื่อนที่ดีขึ้น	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ความเป็นพี่น้องและความเป็นหนึ่งเดียวในโควรัมฐานะ
ปุโรหิตของท่านมีความหมายอย่างไร

•	 ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อแสดงน้ำาใจต่อสมาชิกในโควรัม
ของท่าน
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แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	 บี.	 อายริงก์	 “การเรียนรู้ในฐานะปุโรหิต”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2011	หน้า	78–83

•	 ไมเคิล	เอ.	ไนเดอร์	“หลักธรรมโควรัมที่ได้รับการเปิดเผย”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	16–19

•	 วีดิทัศน์:	“My	Duty	to	God”	lds.org/youth/video

•	 วีดิทัศน์:	“Same	Jersey”	lds.org/youth/video

บทที่  1 6
จิตกุศล

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ทบทวนคุณลักษณะของจิตกุศลใน	 1	 โครินธ์	 13:4–7	 พระ	
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของคุณลักษณะเหล่านี้ 	
อย่างไร

•	 ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแสดงออกถึงการมีจิตกุศล
อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น”	เลียโฮนา	พ.ย.	
2010	หน้า	155–159

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	128

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
101–103

•	 วีดิทัศน์:	“Sharing	the	Light	of	Christ”	lds.org/youth/video

บทที่  1 7
บันทึกประจำาวันส่วนตัว

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ในตอนท้ายของโครงการ	 “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน”		
แต่ละโครงการในหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า	 มีการกระตุ้น	
ให้เยาวชนชายเขียนสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากการทำาโครงการ	
จนลุล่วง	 ให้เยาวชนชายสองสามคนมาเล่าว่าการทำาส่ิงน้ีเป็น	
ประโยชน์พวกเขาอย่างไร

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 การเขียนบันทึกส่วนตัวแสดงให้เห็นถึงความรักที่ท่านมีต่อ
ลูกหลานของท่านอย่างไร	(ดู	2	นีไฟ	25:26)

•	 ท่านต้องการให้ลูกหลานของท่านรู้สิ่งใดเกี่ยวกับท่านจาก
บันทึกประจำาวัน

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์	“โอ้	จงจำา	จงจำาไว้”	เลียโฮนา	พ.ย.	2007	
หน้า	84–88;	ดู	วีดิทัศน์	“O	Remember,	Remember,”	 lds.
org/media-library	ด้วย

บทที่  1 8

พระคำาแห่งปัญญา

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

เยาวชนชายบางคนอาจเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำาแห่ง	
ปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเข้าใจหลักคำาสอน	 (ดู	 หน้า		
18–20,	 42–44,	 หรือ	 66–68	 ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็น
เจ้า)	 ให้เยาวชนชายสอนส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของ	
บทเรียน	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านและครอบครัวท่านได้รับพรอย่างไรจากการดำาเนินชีวิต
ตามพระคำาแห่งปัญญา

•	 วิธีตอบปฏิเสธอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ที่ล่อลวงท่านให้	
ล่วงละเมิดพระคำาแห่งปัญญามีอะไรบ้าง

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 บอยด์	เค.	แพคเกอร์	“คำาแนะนำาให้แก่เยาวชนชาย”	เลียโฮนา 
พ.ค.	2009	หน้า	61–65

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	83

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า		
194–196

•	 วีดิทัศน์:	“The	Mormon	Mustang”	lds.org/youth/video

บทที่  1 9
เอาชนะการล่อลวง

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ให้เยาวชนชายบางคนเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีขณะ	
พยายามดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานใน	เพื่อความเข้มแข็งของ 
เยาวชน	(ดู	หมวด	“ดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร”	ในหนังสือ
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	หน้า17,	41,	หรือ	65)

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ซาตานใช้เล่ห์กลอะไรบ้างล่อลวงเราให้ละเมิดพระบัญญัติ	
หรือลดมาตรฐานของเรา	(ดู	2	นีไฟ	28:7–9,	20–22)	เราจะ	
ทำาอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะเล่ห์กลของเขา
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•	 ท่านต้องทำาอย่างไรจึงจะรักษามาตรฐานของท่านได้ขณะที่
ท่านอยู่ในแวดวงของผู้มีค่านิยมต่างกัน

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด	“โอ้แผนอันแยบยลของมารร้ายนั้น”		
เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	137–140;	ดู	วีดิทัศน์	“You	Will	
Be	Freed”	lds.org/youth/video	ด้วย

•	 ไชโร	มัซซาการ์ดี	“หลีกเลี่ยงกับดักแห่งบาป”	เลียโฮนา	พ.ย.	
2010	หน้า	130–132

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา	(2004)	หน้า	63	66

ความช่วยเหลือทางการสอน

เยาวชนชายจะเรียนรู้จากพระคัมภีร์หรือถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์	
ได้ดีขึ้นเมื่อขอให้พวกเขามองหาบางสิ่งขณะอ่าน	 ให้เยาวชนชาย
มองหาหลักธรรมพิเศษหรือรายละเอียดอื่นๆ	ขณะที่ท่านขอให้พวก
เขาอ่านพระคัมภีร์	 ตัวอย่างเช่นท่านอาจพูดว่า	 “ขณะที่คุณอ่าน	
พระคัมภีร์ข้อนี้	 ขอให้มองหา…”	 หลังจากพวกเขาอ่าน	 ให้พวก
เขาบอกเล่าสิ่งที่พวกเขาพบ	 (ดู	 ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการ
สอน	[1999]	หน้า	55)

บทที่  2 0

การใช้สิทธิ์เสรีอย่างถูกต้อง

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

หากเยาวชนชายในโควรัมของท่านเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์	
เสรีเป็นส่วนหนึ่งในแผนเข้าใจหลักคำาสอน	 (ดูหน้า	 18–20,		
42–44	 หรือ	 66–68ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	 อาจ	
ขอให้เยาวชนชายคนนั้นสอนสิ่งที่เขาเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
บทเรียน

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านได้รับพรใดจากการเลือกที่ถูกต้อง

•	 มีการเปลี่ยนแปลงใดที่ท่านสามารถทำาได้ในชีวิตซึ่งจะทำาให้
ท่านเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นเสมอ

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	 มอนสัน	 สามอาร์	 (R)	 ในการเลือก”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	80–88

•	 โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์	“สิทธ์ิเสรี:	จำาเป็นต่อแผนแห่งชีวิต”	เลียโฮนา 
พ.ย.	2010	หน้า	29–32

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
232–233

•	 วีดิทัศน์:	“Surf	 	g	or	Seminary?”	lds.org/youth/video

บทที่  2 1

ความคิดที่บริสุทธิ์: ภาษาที่สะอาด

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

หนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเชื้อเชิญเยาวชนชายให้ศึกษา	
หัวข้อต่างๆ	 จาก	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	 เป็นส่วน	
หนึ่งของแผนดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร	 (ดู	 หน้า	 17,	 41,		
หรือ	 65)	 ถ้าหัวข้อที่พวกเขาเลือกประยุกต์ใช้กับบทเรียนนี้	
(ตัวอย่างเช่น	“ความบันเทิงและสื่อ”	“ดนตรีและการเต้นรำา”	
หรือ	“ภาษา”)	ท่านอาจให้ชวนพวกบอกเขาเล่าสิ่งที่พวกเขา
เรียนรู้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ความคิดไม่ดีที่สามารถนำาไปสู่ภาษาหรือพฤติกรรมไม่ดีมา
จากแหล่งใดบ้าง	(ดู	ค.พ.	121:45)

•	 ความคิดที่ดีมาจากแหล่งใดบ้าง	 ความคิดที่ดีนำาไปสู่ภาษา
หรือพฤติกรรมที่ดีได้อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	 มอนสัน	 “จงฝึกความรู้สึกของท่าน	 โอ	 พี่น้อง
ข้าพเจ้า”	เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	77–85

•	 เจฟฟรีย์	 อาร์.	 ฮอลแลนด์	 “ลิ้นของเทพ”	 เลียโฮนา	 พ.ค.	
2007	หน้า	20–23

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ (2004)	หน้า		
233–234	62–63	

•	 วีดิทัศน์:	“No	Cussing	Club”	lds.org/youth/video

•	 วีดิทัศน์:	“Watch	Your	Step”	lds.org/media-library

บทที่  2 2
พันธสัญญานำาทางให้การกระทำาของเรา

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเยาวชนชายในโควรัมของท่านเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับพันธ-	
สัญญาและศาสนพิธีเป็นส่วนหนึ่งของแผนทำาความเข้าใจ	
หลักคำาสอน	(ดู	หน้า	18–20,	42–44,	หรือ	66–68	ในหนังสือ	
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	 ให้เขาเตรียมเล่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เมื่อ
มาที่การประชุมโควรัม	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 การทำาและรักษาพันธสัญญาทำาให้ท่านแตกต่างจากเยาวชน	
ชายคนอื่นๆ	 อย่างไร	 พันธสัญญาของท่านนำาทางให้การ
เลือกและการกระทำาของท่านอย่างไร
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•	 ท่านได้รับพรอย่างไรโดยการรักษาพันธสัญญา

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน	“พลังแห่งพันธสัญญา”	เลียโฮนา 
พ.ค.	2009	หน้า	23–27

•	 วอลเตอร์	 เอฟ.	 กอนซาเลซ	 “ผู้ติดตามของพระคริสต์”		
เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	15–18

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	67–68

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	205

บทที่  2 3

สวดอ้อนวอนเพื่อการนำาทาง

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

อาจใช้ย่อหน้าแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ใน	 หน้า	 38	 ของ	
หนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนี้		
ท่านอาจให้เวลาเยาวชนชายเขียนแผนเสริมสร้างนิสัยการ
สวดอ้อนวอนเป็นประจำา	(ดู	หน้า	15,	39,	หรือ	63)

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านสามารถทำาสิ่งใดเพื่ออัญเชิญการกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์	(ดู	แอลมา	17:2–3)

•	 เราจะบอกความแตกต่างระหว่างความคิดของเราเองกับ
การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 บอยด์	เค.	แพคเกอร์	“การสวดอ้อนวอนและการกระตุ้นเตือน”	
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	53–57

•	 ริชาร์ด	 จี.	 สก๊อตต์	 “เพื่อให้ได้รับการชี้นำาทางวิญญาณ”		
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	6–10

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
(2004)	หน้า78,	99–101

บทที่  2 4

การกลับใจโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

•	 ในหน้าท่ี	64	ของหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า	ขอให้ปุโรหิต	
เตรียมบทเรียนว่าการกลับใจและการชดใช้จะช่วยให้เรายังมี
ค่าควรในขณะที่เป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต	 อาจเชิญให้ปุโรหิต	
แบ่งปันสิงที่เขาเตรียมมา

•	 อาจใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในหน้า	16	ของหนังสือหน้าที่ต่อ
พระผู้เป็นเจ้าหน้า	เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนี้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 การกลับใจอย่างที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไร	(ดู	โมไซยาห์	
5:1–7)

•	 พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีบทบาทอะไรในข้ันตอนของการกลับใจ	
(ดู	แอลมา	42:14–15;	คพ.	19:15–20)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็น	“จงกลับใจ…เพื่อเราจะรักษาเจ้า”	
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	49–53

•	 แพทริก	 เคียรอน	 “มาหาเราด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว,	 และ
เราจะรักษาท่าน”	เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	63–66

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	3–8

บทที่  2 5
การให้อภัย

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เหตุใดจึงสำาคัญเป็นพิเศษที่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
จะให้อภัยผู้อื่น	(ดู	คพ.	20:53–54)

•	 ผลของการไม่ให้อภัยผู้อื่นคืออะไร	(ดู	คพ.	64:8–9)	เราจะได้
รับพรอะไรเมื่อเราให้อภัย

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	 มอนสัน	 “จงฝึกความรู้สึกของท่าน	 โอ	 พี่น้อง
ข้าพเจ้า”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009	หน้า	77–85

•	 โดนัลด์	 แอล.	 ฮอลล์สตรอม	 “หันมาสู่พระเจ้า”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2010	หน้า	97–100

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004),	หน้า	
88–90

•	 วีดิทัศน์:	“Forgiveness:	My	Burden	Was	Made	Light”	lds.
org/media-library

ความช่วยเหลือทางการสอน

ท่านและเยาวชนชายอัญเชิญพระวิญญาณขณะที่ท่านพัฒนา
สัมพันธภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน	ต้อนรับเยาวชนชายเมื่อพวก
เขามาที่การประชุมโควรัม	ตั้งใจฟังคำาตอบของพวกเขา	และเคารพ
ความรู้สึกของพวกเขา	ส่งเสริมให้เยาวชนชายทำาอย่างเดียวกันนี้
ต่อกัน	(ดู	ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน	[1999]	หน้า	31–32)
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บทที่  2 6
ทำาความดีในวันสะบาโต

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 มีวิธีใดที่ เหมาะสมหากท่านจะอธิบายกับผู้อื่นถึงความ
ปรารถนาของท่านในการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์

•	 ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมใดเหมาะสมสำาหรับวันสะบาโต	
หรือไม่	(ดู	คพ.	59:9–13)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 แอล.	ทอม	เพอร์รีย์	“สะบาโตและศีลระลึก”	เลียโฮนา	พ.ค.	
2011	หน้า	6–10

•	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	(จุลสาร	2001)	หน้า	32–33

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
228–229

บทที่  2 7
ความคารวะ

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งอย่างของหัวข้อ	“ปฏิบัติศาสนพิธี	
ฐานะปุโรหิต”	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	(ดู	หน้า	24,		
48,	หรือ	72)	ท่านอาจให้เวลาสมาชิกโควรัมเขียนแผนการ
ปฏิบัติศีลระลึกด้วยความคารวะและช่วยทำาให้ศีลระลึกเป็น
ประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายมากขึ้นสำาหรับสมาชิก
ในที่ประชุม	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านจะอธิบายกับสมาชิกใหม่อย่างไรถึงความหมายของการ
มีความคารวะ

•	 ความคารวะที่ท่านมีต่อศีลระลึกจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อ	
ประสบการณ์ของสมาชิกวอร์ดระหว่างศาสนพิธีนี้	 ท่านจะ
ทำาอะไรได้บ้างเพื่อแสดงความคารวะต่อศีลระลึก

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดี.	 ทอดด์	 คริสทอฟเฟอร์สัน	 “สำานึกในความศักดิ์สิทธิ์”		
เลียโฮนา	มิ.ย.	2006	หน้า	28–31

•	 เมอร์วิน	บี.	อาร์โนลด์	“หลานทำาอะไรกับช่ือของปู่”	เลียโฮนา 
พ.ย.	2010	หน้า	133–136

•	 มาร์กาเร็ต	 เอส.	 ลิฟเฟิร์ธ	 “ความเคารพและความคารวะ”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	12–15

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
100–101

บทที่  2 8
เคารพความเป็นสตรี

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ทำากิจกรรมที่สองของหัวข้อ	“ตัวอย่าง—เพื่อน”	ใน	หน้า	81	
ของหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า	 เป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน	
หรือเป็นสหกิจกรรม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เหตุใดผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนพึงแสดงความเคารพ
ต่อสตรีและเด็กผู้หญิง

•	 พฤติกรรมของท่านที่มีต่อเยาวชนหญิงในวันนี้จะมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ในอนาคตของท่านกับภรรยาอย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด	“ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า”	เลียโฮนา	
พ.ค.	2008	หน้า	132–135

•	 รัสเซลล์	 เอ็ม.	 เนลสัน	 “หน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราคือให้
เกียรติสตรี”	เลียโฮนา	ก.ค.	1999	หน้า	54–57

•	 วีดิทัศน์:	“The	Women	in	Our	Lives,”	lds.org/media-library	
ถ่ายทอดเรื่องราวจากคำาปราศรัยของประธานกอร์ดอน	 บี.	
ฮิงค์ลีย์

ความช่วยเหลือทางการสอน

ให้เวลาสมาชิกโควรัมไตร่ตรองก่อนตอบคำาถามจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณและตอบคำาถามได้อย่างมีความหมายมากขึ้น	
อาจเขียนคำาถามบนกระดานก่อนการประชุมโควรัมหรือให้สมาชิก
โควรัมเขียนคำาตอบในกระดาษ	(ดู	ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการ
สอน	[1999]	หน้า	70)

บทที่  2 9
ครอบครัวนิรันดร์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเยาวชนชายในโควรัมของท่านเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับครอบ-	
ครัวนิรันดร์เป็นส่วนหนึ่งของแผนเข้าใจหลักคำาสอน	(ดู	หน้า		
18–20,	42–44,	หรือ	66–68	ในหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า)	
ให้เขาเตรียมบอกเล่าส่ิงท่ีเขาเรียนรู้เม่ือมาท่ีการประชุมโควรัม	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ในแต่ละวันท่านตัดสินใจอะไรบ้างที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้
ที่ว่าท่านคือบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
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•	 ในฐานะท่ีเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน	 ท่านจะทำาอะไร	
ได้บ้างเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของท่าน	 (ดู	
คพ.	20:46–47,	51,	53–55,	58–59)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 แกรีย์	 อี.	สตีเวนสัน	“บ้านศักดิ์สิทธิ์	พระวิหารศักดิ์สิทธิ์”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	123–126

•	 เกอร์ริท	 ดับเบิลยู.	 กอง	 “กระจกนิรันดรในพระวิหาร:	
ประจักษ์พยานของครอบครัว”	 เลียโฮนา	 พ.ย.	 2010	 หน้า	
45–48

•	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	(จุลสาร	2001)	หน้า	10–11

•	 “ครอบครัว:	 ถ้อยแถลงต่อโลก”	 เลียโฮนา	พ.ย.	 2010	หน้า	
165

บทที่  3 0
แผนแห่งความรอด

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

เยาวชนชายบางคนอาจเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความ	
รอดเป็นส่วนหนึ่งของแผนเข้าใจหลักคำาสอน	(ดู	หน้า	18–20,		
42–44,	หรือ	66–68	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	อาจ
ขอให้เยาวชนชายเหล่านี้เตรียมบอกเล่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้
เมื่อมาที่การประชุมโควรัม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เหตุใดบางครั้งจึงเรียกแผนแห่งความรอดว่าแผนแห่งความ
สุข	(ดู	แอลมา	42:8,	16)

•	 ความรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอดช่วยเรารับมือกับการ	
ทดลองที่ยากลำาบาก	 เช่นความตายหรือความเจ็บป่วยได้	
อย่างไร	 ความรู้นี้ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาทางศีลธรรมเช่น	
ความบริสุทธิ์ทางเพศหรือการทำาแท้งได้อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	มอนสัน	“สามอาร์	 (R)	 ในการเลือก”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	80–88

•	 เควนทิน	 แอล.	 คุก	 “แผนของพระบิดาของเรา—เหมาะสม
สำาหรับลูกทุกคนของพระองค์”	 เลียโฮนา	 พ.ค.	 2009	 หน้า	
41–45

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	49–63

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
166–169

•	 วีดิทัศน์:	 “The	Plan	of	Salvation”	 lds.org/media-library;	
หรือ	 Doctrine and Covenants and Church History Visual 
Resource DVDs	แผ่นที่	1

บทที่  3 1

สวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องและอดอาหาร

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านเห็นพลังของการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนในชีวิต
อย่างไรบ้าง

•	 ท่านจะทำาสิ่งใดได้บ้างเพื่อทำาให้การอดอาหารของท่านมี
ความหมายมากขึ้น	(ดู	คพ.	59:13–16)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 รัสเซลล์	 เอ็ม.	 เนลสัน	 “บทเรียนจากคำาสวดอ้อนวอนของ
พระเจ้า”	เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	56–60

•	 คาร์ล	 บี.	 แพรทท์	 “พรของการอดอาหารอย่างถูกต้อง”		
เลียโฮนา	พ.ย.	2004	หน้า	59–61

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	85

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
90–93

ความช่วยเหลือด้านการสอน

เมื่อเยาวชนชายแบ่งปันความจริงในพระกิตติคุณให้กัน	 พวกเขา	
เสริมสร้างประจักษ์พยานและมีความมั่นใจในการพูดเกี่ยวกับพระ	
กิตติคุณ	 มองหาโอกาสจากช้ันเรียนและจากหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้	
เป็นเจ้าที่จะช่วยให้พวกเขาทำาสิ่งนี้ระหว่างการประชุมโควรัม	 นอก	
จากนี้ท่านอาจให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่กำาลังเรียนรู้กับครอบครัว

บทที่  3 2
ส่วนสิบ

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเยาวชนชายในโควรัมเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนสิบเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนเข้าใจหลักคำาสอน	(ดู	หน้า	18–20,	42–44,	
หรือ	66–68	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	ให้เขาเตรียม
บอกเล่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เมื่อมาที่การประชุมโควรัม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เหตุใดท่านจึงคิดว่าการเข้าใจกฎส่วนสิบเป็นเรื่องสำาคัญแม้
ก่อนที่ท่านจะมีงานทำา
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•	 ท่านจะพูดอย่างไรเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาในการเชื่อฟังกฎ	
ส่วนสิบ	(ดู	3	นีไฟ	24:10)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์	“การเป็นผู้เลี้ยงชีพที่มองการณ์ไกลทั้งทาง
โลกและทางวิญญาณ”	เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	7–11

•	 คาร์ล	บี.	แพรทท์	“พรอันมีค่าสูงสุดของพระเจ้า”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2011	หน้า	127–129

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	84

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
224–225

บทที่  3 3
การศึกษาพระคัมภีร์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งอย่างในหัวข้อ	 “สวดอ้อนวอนและ	
ศึกษาพระคัมภีร์”	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	(ดู	หน้า	
14,	38,	หรือ	62)	ท่านอาจให้เวลาสมาชิกโควรัมเขียนแผน	
การศึกษาพระคัมภีร์หรือเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีขณะ
ศึกษาพระคัมภีร์	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านได้รับพรใดบ้างจากการศึกษาพระคัมภีร์

•	 ท่านสามารถทำาสิ่งใดเพื่อทำาให้การศึกษาพระคัมภีร์มีความ
หมายมากขึ้น

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์	“ความปลอดภัยให้จิตวิญญาณ”	
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	107–110

•	 ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน	 “พรจากพระคัมภีร์”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2010	หน้า	39–43

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	78–79

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
176–178

บทที่  3 4

การเชื่อฟัง

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 มีแบบอย่างใดที่ท่านเห็นว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระ	
ผู้เป็นเจ้านำาความสุขมาให้

•	 การเชื่อฟังของท่านในวันนี้มีอิทธิพลต่อโอกาสในอนาคตของ
ท่านอย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ	“ความรักของพระผู้เป็นเจ้า”	เลียโฮนา 
พ.ย.	2009	หน้า	25–29

•	 ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์”	“ความรักและกฎ”	เลียโฮนา	พ.ย.	2009	
หน้า	31–34

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	132

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
18–19

•	 วีดิทัศน์:	“Spiritual	Vertigo”	lds.org/youth/video

บทที่  3 5
ศีลระลึก

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งของหัวข้อ	 “ปฏิบัติศาสนพิธี	
ฐานะปุโรหิต”	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	(ดู	หน้า	24,		
48,	หรือ	72)	ท่านอาจให้เวลาสมาชิกโควรัมเขียนแผนเก่ียวกับ	
หัวข้อนี้หรือเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีสัมฤทธิผลในแผน	

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรหมายความว่าอย่างไร	
การปฏิบัติศีลระลึกอย่างมีค่าควรหมายความว่าอย่างไร

•	 ท่านจะทำาสิ่งใดได้บ้างตลอดสัปดาห์นี้เพื่อแสดงว่าท่านรับ
พระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับท่าน

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 แอล.	ทอม	เพอร์รีย์	“สะบาโตและศีลระลึก”	เลียโฮนา	พ.ค.	
2011	หน้า	6–10;	ดู	วีดิทัศน์	“Remembering	the	Sacrament”	
lds.org/youth/video	ด้วย

•	 เดวิด	แอล.	 เบค	“ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอันน่าอัศจรรย์”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2010	หน้า	67–69

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	68

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
217–220
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บทที่  3 6
ประจักษ์พยาน

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ให้เยาวชนชายแบ่งปันว่าประจักษ์พยานของพวกเขาเติบโต
ขึ้นอย่างไรเมื่อพยายามทำาให้แผนต่างๆ	 ในหนังสือหน้าที่ต่อ
พระผู้เป็นเจ้ามีสัมฤทธิผล

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านได้รับประจักษ์พยานของท่านอย่างไร	ท่านมีประสบการณ์	
ใดที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของท่าน

•	 มีสิ่งใดที่เหมือนกันระหว่างการรักษาประจักษ์พยานให้เข้ม
แข็งกับการดูแลไฟให้ลุกโชนอยู่เสมอ

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์ดอร์ฟ	 “การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	88–97

•	 เซซิล	 โอ.	 ซามูเอลสัน	 จูเนียร์	 “ประจักษ์พยาน”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2011	หน้า	50–52

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
161–164

•	 วีดิทัศน์:	“The	First	Step”	lds.org/youth/video

ความช่วยเหลือทางการสอน

หนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเชื้อเชิญเยาวชนชายให้ทำาตามแบบ	
แผนการเรียนรู้	 กระทำา	 และแบ่งปัน	 หลังจากเยาวชนชายเรียนรู้	
หลักธรรมพระกิตติคุณ	 เช้ือเชิญให้พวกเขาวางแผนกระทำาตามส่ิงท่ี	
เรียนรู้	 อาจให้โอกาสเยาวชนชายเล่าประสบการณ์เหล่านั้นในการ
ประชุมโควรัมครั้งต่อๆ	มา

บทที่  3 7
ฐานปุโรหิตแห่งอาโรน

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ในส่วนหนึ่งของบทเรียนนี้	ให้เยาวชนชายอ่านหน้า	5	และ	7	
ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้เกี่ยวกับประเภทของผู้ชายที่พระ	
ผู้เป็นเจ้าทรงมอบฐานะปุโรหิตของพระองค์ให้ด้วยความไว้	
วางพระทัย	อับราฮัม	1:2;	แอลมา	48:11–18;	ฮีลามัน	10:4–7	
พระคัมภีร์เหล่านี้สอนเรื่องใดแก่ท่านว่าท่านเป็นใครและ
ท่านสามารถเป็นอะไร

•	 พันธกิจของยอห์นผู้ถวายบัพติศมาคล้ายกับหน้าที่ของท่าน	
ในปัจจุบันซ่ึงเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในทางใดบ้าง	
(ดู	มัทธิว	3:1–3;	คพ.	20:46–59;	84:26–28)

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เดวิด	 แอล.	 เบค	 “ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอันน่าอัศจรรย์”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2010	หน้า	67–69;	ดู	วีดิทัศน์	“The	Magnificent	
Priesthood”	lds.org/youth/video	ด้วย

•	 แอล.	 ทอม	 เพอร์รีย์	 “ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	115–118

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
151–152

บทที่  3 8
การขยายการเรียกของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ทบทวนสรุปหน้าที่ฐานะปุโรหิตในหนังสือหน้าที่ต่อพระ	
ผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน	 (มัคนายก	 หน้า	 22–23;		
ผู้สอน	หน้า	46–47;	ปุโรหิต	หน้า	70–71)	ให้เยาวชนชาย	
เล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีขณะดำาเนินตามแผนจนมี	
สัมฤทธิผลในหน้าที่เหล่านี้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 นึกถึงคนที่ท่านรู้จักซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
ท่ีมีค่าควร	 เขาทำาอะไรบ้างเพ่ือขยายการเรียกในฐานะปุโรหิต	
ของเขา	(ดู	คพ.	4)

•	 ท่านจะทำาอะไรบ้างในโควรัมและในชีวิตประจำาวันเพื่อขยาย
การเรียกของท่านขณะเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์	“จงลงมือทำาด้วยความขยันหมั่นเพียรจน
สุดความสามารถ”	เลียโฮนา	พ.ค.	2010	หน้า	75–80

•	 ดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์ดอร์ฟ	 “ศักยภาพของท่าน	 เอกสิทธิ์ของ
ท่าน”	เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	73–78

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
144–149

•	 วีดิทัศน์:	“Let	Every	Man	Learn	His	Duty:	Aaronic	Priesthood”	
lds.org/youth/video
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คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านจะพูดอย่างไรกับเยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ไม่แน่ใจ
ว่าการแต่งงานพระวิหารเป็นสิ่งสำาคัญ

•	 การเข้าพระวิหารจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท่านต้าน	
ทานการล่อลวงได้อย่างไร

•	 เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะมีค่าควรพระวิหารถึงแม้ท่านจะ
ไม่มีโอกาสเข้าพระวิหารบ่อยๆ	

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	 มอนสัน	 “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—ประภาคารส่อง
โลก”	เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	113–117

•	 ริชาร์ด	จี.	สก๊อตต์	“การนมัสการที่พระวิหาร:	ที่มาของความ
เข้มแข็งและพลังในยามจำาเป็น”	 เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	
52–55

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	91

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
200–204

บทที่  4 1

ความบริสุทธิ์ทางเพศ

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปนี้จากหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็น	
เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน:	หน้า	40	ย่อหน้าสุดท้าย;	หน้า	
64	ย่อหน้าแรก

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านจะอธิบายอย่างไรกับเพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นว่าเหตุใด	
ท่านจึงเลือกที่จะมีความสะอาดทางศีลธรรม	(ดู	คพ.	121:	
45–46)

•	 ผลจากการดูสื่อลามกคืออะไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 บอยด์	 เค.	 แพคเกอร์	 “ชำาระล้างวิหารภายใน”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	93–97

•	 เจฟฟรีย์	 อาร์.	 ฮอลแลนด์	 “ไม่มีที่แก่ศัตรูของจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า”	เลียโฮนา	พ.ค.	2010	หน้า	54–57

•	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	(จุลสาร	2001)	หน้า	26–28

•	 ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่าน	(จุลสาร	2006)

ความช่วยเหลือทางการสอน

จุดประสงค์อย่างหนึ่งของการประชุมโควรัมคือให้สมาชิกโควรัม	
ปรึกษากันเก่ียวกับหน้าท่ีฐานะปุโรหิต	ให้เวลาประธานโควรัมสนทนา	
ถึงโครงการรับใช้ของโควรัม	 ทำางานมอบหมาย	 และฟังรายงาน
เกี่ยวกับงานมอบหมายก่อนหน้านี้

บทที่  3 9
ทำางานสอนศาสนาโดยการเป็นแบบอย่าง

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ข้อสองใน	 หน้า	 28	 ของหนังสือหน้าที่	
ต่อพระผู้เป็นเจ้า	เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน	ท่านอาจให้เวลา	
สมาชิกโควรัมเขียนแผนของการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น	
(ดู	 หน้า	 29)	 หรือเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีสัมฤทธิผล	
ในแผน

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 แบบอย่างของผู้อื่นมีอิทธิพลต่อชีวิตท่านอย่างไร

•	 เพ่ือนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนมักถามคำาถามใดบ้างเก่ียวกับ
ศาสนจักร	มีวิธีใดบ้างที่จะตอบคำาถามเหล่านี้ได้อย่างเหมาะ
สม

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสัน	“เจ้าจงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อ	
ทั้งปวง”	เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	59–62

•	 เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด	“พบปีติผ่านการรับใช้ด้วยความรัก”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	58–61

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
134–136

•	 วีดิทัศน์:	 “Inviting	 All	 to	 Come	 unto	 Christ:	 Sharing	 the	
Gospel,”	lds.org/youth/video

บทที่  4 0
พระนิเวศน์ของพระเจ้า

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเยาวชนชายในโควรัมเลือกเรียนรู้เกี่ยวกับพระวิหารเป็น	
แผนเข้าใจหลักคำาสอน	(ดู	หน้า	18–20,	42–44	หรือ	66–68		
ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	ให้เขาเตรียมบอกเล่าสิ่งที่
เขากำาลังเรียนรู้เมื่อมาที่การประชุมโควรัม
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•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
169–175

•	 วีดิทัศน์:	 “Chastity:	What	 Are	 the	 Limits?”	 lds.org/youth/
video

บทที่  4 2

ความซื่อสัตย์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเยาวชนชายคนหนึ่งเลือกศึกษาหัวข้อ	“ความซื่อสัตย์”	ใน	
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	 เป็นส่วนหนึ่งในแผนดำาเนิน	
ชีวิตอย่างมีค่าควร	 (ดู	 หน้า	 17,	 41	 หรือ	 65)	 อาจขอให้
เยาวชนชายคนนั้นเล่าประสบการณ์ที่เขากำาลังได้รับขณะ
พยายามดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมข้อนี้

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เหตุใดจึงเป็นการดีกว่าที่จะรับปากในตอนนี้ว่าจะซื่อสัตย์อยู่
ตลอดเวลาแทนที่จะรอจนกระทั่งเกิดการล่อลวง

•	 พระเจ้าประทานพรใดให้แก่ผู้ซื่อสัตย์

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	 มอนสัน	 “การเตรียมตัวนำามาซึ่งพร”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2010	หน้า	80

•	 แอน	เอ็ม.	ดิบบ์	“ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์และแน่วแน่”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	147–150;	ดู	วีดิทัศน์	“Be	Honest	
and	True”	lds.org/youth/video	ด้วย

•	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	(จุลสาร	2001)	หน้า	31

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	104

บทที่  4 3

เครื่องมือสำาหรับการค้นคว้าพระคัมภีร์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในของข้อ	“สวดอ้อนวอนและศึกษาพระ	
คัมภีร์”	 ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 (ดู	 หน้า	 14,	 38	
หรือ	 62)	 ท่านอาจให้เวลาสมาชิกโควรัมเขียนแผนเกี่ยวกับ
หัวข้อนี้หรือเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีสัมฤทธิผลในแผน

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ความแตกต่างระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์กับการเพียงแค่
อ่านพระคัมภีร์คืออะไร	เหตุใดการศึกษาพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่ง
สำาคัญ	(ดู	1	นีไฟ	15:24;	2	นีไฟ	32:3)

•	 ท่านใช้แหล่งช่วยเหลือในพระคัมภีร์ปรับปรุงการศึกษาพระ
คัมภีร์ของท่านอย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน	 “พรจากพระคัมภีร์”	 เลียโฮนา	
พ.ค.	2010	หน้า	39–43

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004),	หน้า	17–27

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004),	หน้า	
176–178

บทที่  4 4

การเป็นผู้สอนประจำาบ้านที่ดีขึ้น

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ใช้ส่วนท่ีประยุกต์ใช้ได้ของกิจกรรมการเรียนรู้ในหน้า	52	และ	
76	ของหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของบท	
เรียน	 ท่านอาจให้เวลาผู้สอนและปุโรหิตในการประชุมโควรัม	
วางแผนปรับปรุงตนเองในฐานะผู้สอนประจำาบ้าน	 หรือให้
พวกเขาเล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีสัมฤทธิผลในแผน

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 การเป็นผู้สอนประจำาบ้านที ่ดีต้องมีคุณสมบัติและนิสัย
อย่างไร

•	 ในฐานะโควรัมเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อให้ทำาหน้าที่สอน
ประจำาบ้านได้อย่างสมบูรณ์

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เฮนรีย์	บี.	 อายริงก์	 “มีคนบาดเจ็บ!”	 เลียโฮนา	พ.ค.	 2009	
หน้า	78–82

•	 รัสเซลล์	ที.	ออสกูธอร์พ	“การสอนช่วยชีวิต”	เลียโฮนา	พ.ย.	
2009	หน้า	17–20

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
145–146

บทที่  4 5

อำานาจศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้กำาเนิด

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 พรของการรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร	 ผล
ของการละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร

•	 ซาตานใช้ความบันเทิงและสื่อชักจูงผู้คนให้ใช้อำานาจการให้
กำาเนิดในทางที่ผิดอย่างไร
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•	 “	หักห้าม	ความ	ลุ่มหลง	ท้ังปวง	ของลูก”	หมายความว่าอย่างไร	
(แอลมา	 38:12)	 วิธีการที่มีประสิทธิภาพใดบ้างที่จะหักห้าม	
ความลุ่มหลงของเรา		การทำาสิ่งนี้ช่วยให้เรา	“เต็มไปด้วย	
ความรัก”	อย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เควนทิน	แอล.	คุก	“สิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์—ภาระหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์”	เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	111–115

•	 อีเลน	เอส.	ดัลตัน	“ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์”	เลียโฮนา	พ.ค.	
2011	หน้า	154–158

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ (2004)	หน้า	
169–175,	233–234

•	 วีดิทัศน์:	 “Return	 to	 Virtue”	 lds.org/youth/video	 ถ่ายทอด
เรื่องราวจากคำาปราศรัยของ	อีเลน	เอส.	ดัลตัน

บทที่  4 6
การตัดสินใจ

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 มีเร่ืองสำาคัญใดบ้างท่ีท่านจะต้องตัดสินใจในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า

•	 เมื่อคนผัดผ่อนการตัดสินใจครั้งสำาคัญจะเกิดผลอย่างไร

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 โธมัส	 เอส.	มอนสัน	“สามอาร์	 (R)	 ในการเลือก”	 เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	80–88

•	 ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์	“อำานาจการเปลี่ยนแปลงของศรัทธาและ
อุปนิสัย”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2010	หน้า	54–58

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	(2004)	หน้า	
232–233

บทที่  4 7
การอุทิศถวายและการเสียสละ

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 ท่านต้องเสียสละสิ่งใดบ้างเพื่อทำาการรับใช้ฐานะปุโรหิต

•	 ท่านจะได้รับพรใดบ้างจากการเสียสละ

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์	“ความปรารถนา”	 เลียโฮนา	พ.ค.	2011	
หน้า	53–57

•	 ดี.	 ทอดด์	 คริสทอฟเฟอร์สัน	 “สะท้อนถึงชีวิตที่อุทิศถวาย”	
เลียโฮนา	พ.ย.	2010	หน้า	19–23

•	 วีดิทัศน์:	“A	Work	in	Progress,”	lds.org/youth/video

บทที่  4 8

อำานาจที่จะให้บัพติศมา

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าเยาวชนชายในโควรัมของท่านเลือกเรียนรู้เก่ียวกับบัพติศมา	
เป็นแผนเข้าใจหลักคำาสอน	 (ดู	 หน้า	 18–20,	 42–44,	 หรือ	
66–68	ในหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า)	ขอให้เขาเตรียมตัว
มาเล่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เมื่อมาที่การประชุมโควรัม

คำาถามเพื่อการสนทนา

•	 เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่บัพติศมาต้องประกอบโดยผู้มีสิทธิ
อำานาจ	เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่บัพติศมาต้องทำาโดยการลง
ไปในน้ำาทั้งตัว

•	 ท่านทำาอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตรียมรับโอกาสที่ท่านอาจจะ
ต้องประกอบศาสนพิธีบัพติศมา

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 เดวิด	เอ.	เบดนาร์	“ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่”	เลียโฮนา	
พ.ค.	2007	หน้า	24–27

•	 ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน	“พลังแห่งพันธสัญญา”	เลียโฮนา 
พ.ค.	2009	หน้า	23–27

•	 สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา	
(2004)	หน้า	67–68

•	 แน่วแน่ต่อศรัทธา	(2004)	หน้า	153–159

บทที่  4 9
การใช้เวลาอย่างฉลาด

คำาถาม

•	 ท่านรู้สึกว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในชีวิตเพื่อจะใช้เวลา
ได้อย่างฉลาดขึ้น	(ดู	โมไซยาห์	4:27)

•	 “	ทำา	งาน	อย่างทุ่มเท	ใน	อุดมการณ์	ดี”	 หมายความว่าอย่างไร	
(ดู	คพ.	58:27–28)	ถ้าท่านใช้เวลาอย่างฉลาดมากขึ้นท่าน
สามารถเป็นพรให้ผู้อื่นได้อย่างไร	

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

•	 ดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์ดอร์ฟ	 “ข้าพเจ้ากำาลังทำางานใหญ่	 ลงมา	
ไม่ได้”	เลียโฮนา	พ.ค.	2009	หน้า	73–77

•	 ดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ	“เกี่ยวกับสิ่งสำาคัญที่สุด”	เลียโฮนา	
พ.ย.	2010	หน้า	23–27

•	 วีดิทัศน์:	“Choose	This	Day”	lds.org/media-library	ถ่ายทอด
เรื่องราวจากคำาปราศรัยของประธานเฮนรีย์	บี.	อายริงก์
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