
เดก็ และ เยาวชน 
ของศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

คู่มอืค�าแนะน�าส�าหรับ  
บิดามารดาและผู้น�า



เรี
ยนพี่นอ้งทุกท่าน เดก็และเยาวชนของศาสนจกัรของ

พระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเป็นบุตรธิดาผู ้

เป็นท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขามีศกัยภาพท่ีจะส่งผล

ใหญ่หลวงต่อโลก

หลกัธรรมท่ีสอนในโครงการส�าหรับเดก็และเยาวชนน้ีแสดงให้

เห็นวธีิท่ีสูงส่งกวา่และศกัด์ิสิทธ์ิกวา่ในการส่งเสริมอนุชนรุ่น

หลงัใหติ้ดตามพระเยซูคริสตแ์ละประยกุตใ์ชพ้ระกิตติคุณของ

พระองคใ์นชีวติทุกดา้น โครงการส�าคญัน้ีจะประกอบดว้ยการ

เรียนรู้พระกิตติคุณ สิทธิพิเศษในการรับใช ้การพฒันาตนเอง 

และกิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ โครงการน้ีเร่ิมตน้ท่ีบา้น บิดามารดา

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีจะสอนบุตรธิดาในแสงสวา่ง

และความจริง ผูน้�าศาสนจกัรใหก้ารสนบัสนุนและการน�าทางท่ีมี

คุณค่าต่อเดก็ เยาวชน และครอบครัวของพวกเขา

เรารักท่าน เรามีความเช่ือมัน่ในตวัท่าน เราสญัญาวา่พระบิดาใน

สวรรคข์องเราจะทรงอวยพรท่านและสนบัสนุนท่านอยา่งต่อ

เน่ืองขณะท่านน�าและแนะแนวทางแก่บุตรธิดาของพระองคด์ว้ย

ศรัทธา 

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

จดัพิมพโ์ดย
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย
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วสัิยทศัน์
เสริมสร้างศรัทธาในพระ

เยซูคริสตใ์หอ้นุชนรุ่น

หลงั ตลอดจนช่วยใหเ้ดก็ 

เยาวชน และครอบครัว

ของพวกเขากา้วหนา้

ตามเสน้ทางพนัธสญัญา

ขณะเผชิญความทา้ทาย

ในชีวติ
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“วตัถุประสงคย์าวนานของศาสนจกัร
คือช่วยสมาชิกทุกคนเพิ่มพนูศรัทธา

ในพระเจา้พระเยซูคริสตแ์ละการชดใช้
ของพระองค ์[และ] ช่วยพวกเขาท�าและ

รักษาพนัธสญัญากบัพระผูเ้ป็นเจา้”
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “ค�ากล่าวเปิดการประชุม,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7

บทน�า
บิดามารดาและผูน้�าท�างานดว้ยกนัเพื่อช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนเปล่ียน

ใจเล่ือมใสพระกิตติคุณลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เป็นสานุศิษยท่ี์มีค่าควรของ

พระเจา้พระเยซูคริสต ์และเป็นชายหญิงท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่น:

• การเรียนรู้พระกติตคุิณ ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดความมุ่งมัน่

ส่วนตวั

• การรับใช้และกจิกรรม ท่ีจรรโลงใจต่อร่างกายและวญิญาณ

• การพฒันาตนเอง ท่ีท�าใหเ้ติบโตสมดงัตั้งใจ

หลกัธรรมช้ีน�าและบทบาททัว่ไปท่ีระบุไวใ้นจุลสารเล่มน้ีสามารถ

ปรับใชไ้ด ้ไม่มีวธีิประยกุตใ์ชท่ี้เหมาะสมเพียงวธีิเดียว ตวัอยา่งและ

แนวคิดบางส่วนมีใหท้างออนไลนท่ี์ ChildrenandYouth.
ChurchofJesusChrist.org แสวงหาการดลใจใหรู้้วา่อะไรดี

ท่ีสุดส�าหรับแต่ละคน (ดู “ปรับเปล่ียนและปรับใช”้)

อนุชนรุ่นหลงั
ศาสดาพยากรณ์กล่าวไวว้า่เดก็และเยาวชนรุ่นน้ีอยูใ่นหมู่คนดีท่ีสุด

ท่ีพระเจา้ทรงส่งมาแผน่ดินโลก (ดู รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “ความ

หวงัอิสราเอล,” การใหข้อ้คิดทางวญิญาณส�าหรับเยาวชนทัว่โลก, 3 

มิถุนายน 2018, 16) พวกเขามีศกัยภาพท่ีจะส่งผลใหญ่หลวงต่อโลก 

พวกเขาไดรั้บเชิญใหช่้วยรวมอิสราเอลทั้งสองดา้นของม่าน เราตอ้ง

ใชว้ธีิท่ีดีกวา่และศกัด์ิสิทธ์ิกวา่ดูแลและปฏิบติัศาสนกิจต่อพวกเขา 

วธีิน้ีจะช่วยใหเ้ดก็และเยาวชน:

• รู้จกัอตัลกัษณ์นิรันดร์และจุดประสงคนิ์รันดร์ของตนเอง

• ท�าใหก้ารเปล่ียนใจเล่ือมใสพระเยซูคริสตลึ์กซ้ึงยิง่ข้ึนโดยใหพ้ระ

กิตติคุณของพระองคเ์ขา้ไปในใจพวกเขาและสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหพ้วกเขาเลือกติดตามพระองค์

• ประสบความส�าเร็จในหนา้ท่ีฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

• มีส่วนดว้ยกนัในงานแห่งความรอด

• พฒันาตนเองดว้ยการสนบัสนุนจากบิดามารดา และผูน้�าใหค้วาม

ช่วยเหลือตามความจ�าเป็น

• มีค่าควรเขา้พระวหิารและมีปีติอนัย ัง่ยนืบนเสน้ทางพนัธสญัญา

เม่ือเดก็และเยาวชนไดรั้บการเปิดเผยส�าหรับชีวติตนเอง สร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีมีพระกิตติคุณเป็นศนูยก์ลาง และใชสิ้ทธ์ิเสรีขณะพวกเขา

เติบโต พวกเขาจะประสบความส�าเร็จในการท�าใหจุ้ดประสงคเ์หล่า

น้ีบรรลุผล
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“พระเยซูเจริญขึน้ในด้านสติปัญญาและ

ด้านร่างกายเป็นท่ีชอบต่อพระพักตร์

พระเจ้าและต่อหน้าคนท้ังหลายด้วย”

ลูกา 2:52

พากเพยีรตดิตามพระผู้ช่วยให้
รอด
ในวยัเยาว ์พระเยซูทรงจ�าเป็นตอ้งเรียนรู้อตัลกัษณ์อนัสูงส่งและพระ

พนัธกิจของพระองคเ์ฉกเช่นบุตรธิดาทุกคนของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้ง

เรียนรู้ พระองค ์“เจริญข้ึนในดา้นสติปัญญาและดา้นร่างกาย เป็นท่ี

ชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อหนา้คนทั้งหลายดว้ย” (ลกูา 2:52) 

พระองคท์รงเติบโตอยา่งสมดุล เดก็และเยาวชนทุกคนเติบโตเช่น

นั้นได้

ช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนน�าพระผูช่้วยใหร้อดเขา้มาในชีวติทุกดา้น

ของพวกเขา—ไม่ใช่แค่ในวนัสะบาโต เม่ือพวกเขาพากเพียรท�าให้

พระเยซูคริสตเ์ป็นศนูยก์ลางของชีวติ พระองคท์รงสญัญาวา่จะส่ง

พระวญิญาณบริสุทธ์ิมาเป็นผูป้ลอบโยนและผูน้�าทางใหพ้วกเขา

ตามหลกัแลว้การติดตามพระผูช่้วยใหร้อดเร่ิมตน้ในบา้น ผูน้�า

ศาสนจกัรสามารถใหก้ารสนบัสนุนท่ีส�าคญัแก่บุคคลและครอบครัว
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ค้นหาแหล่งช่วยที ่ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

บ้านเป็นศูนย์กลาง
บิดามารดาวางแผนสร้างประสบการณ์และการสนทนาในครอบครัว

เพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแ์ละขานรับความตอ้งการ

เฉพาะดา้นของบุตรธิดาแต่ละคน ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนเม่ือครอบครัว

ท�างานและเล่นดว้ยกนัในลกัษณะท่ีสอนทกัษะส�าคญั เสริมสร้าง

อุปนิสยั และใหโ้อกาสเติบโต

ส่งเสริมการเตบิโต
• สวดออ้นวอนขอการน�าทาง พระบิดาบนสวรรคท์รงรู้จกับุตรธิดา

ของท่านและจะทรงช่วยท่านสอนพวกเขา

• จงช่วยบุตรธิดาของท่านแสวงหาและรับรู้อิทธิพลของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ

• แสดงความรักและชมเชยบุตรธิดาบ่อยๆ ขณะพวกเขาพยายามท�าดี 

และชมเชยคุณสมบติัเหมือนพระคริสตท่ี์ท่านเห็นในพวกเขา

• มองหาโอกาสรับใชผู้อ่ื้นเป็นครอบครัว

แนะแนวทาง
• ช่วยใหบุ้ตรธิดาของท่านเห็นวา่พวกเขาจะประยกุตใ์ชพ้ระกิตติคุณ

ในชีวติทุกดา้นไดอ้ยา่งไร

• แนะแนวบุตรธิดาและกระตุน้ใหพ้วกเขาตั้งเป้าหมายและแผนของ

ตนเอง 

• ช่วยใหพ้วกเขาคิดหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง

• ใหก้ารสนบัสนุน ความช่วยเหลือ และก�าลงัใจตลอดทาง

พูดคุยกบัผู้น�า
ส่ือสารกบัครูและผูน้�าเพื่อพิจารณาวา่พวกเขาจะสนบัสนุนบุตรธิดา

ของท่านใหดี้ท่ีสุดไดอ้ยา่งไร พึงระวงัอยา่ท�าลายความเช่ือมัน่ของ

บุตรธิดาหรือท�าใหพ้วกเขาอบัอาย

“ถึงเวลาแลว้ท่ี ศาสนจักรจะให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ใหส่ิ้งท่ี
เกิดข้ึนในอาคารของสาขา วอร์ด 

และสเตคคอยสนบัสนุน”
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “ค�ากล่าวเปิดการประชุม,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7
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ค้นหาแหล่งช่วยที ่ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

ศาสนจกัรสนับสนุน
บทบาทของศาสนจกัรไดแ้ก่ การสอนพระกิตติคุณของ

พระ เยซู คริสต ์การจดัใหมี้ศาสนพิธี และการสนบัสนุนครอบครัว 

ผูน้�าและครูสนบัสนุนบิดามารดาโดยสร้างความสมัพนัธ์อนัแนบ

แน่นท่ีเกิดจากความเอาใจใส่กบัเดก็และเยาวชนท่ีพวกเขารับใช้

พูดคุยกบับิดามารดา
• ส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการกบับิดามารดาเพ่ือใหท้ราบวธีิ

สนบัสนุนบุตรธิดาของพวกเขา บอกขอ้ดีท่ีท่านสงัเกตเห็น

• ถามวา่พวกเขาหวงัจะใหบุ้ตรธิดามีประสบการณ์และเรียนรู้อะไร

ในโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ในชั้นเรียนเยาวชนหญิง และ

ในกิจกรรมต่างๆ

เม่ือบิดามารดาเป็นสมาชิกท่ีไม่แขง็ขนัของศาสนจกัร:

• อธิบายใหบิ้ดามารดาฟังวา่ศาสนจกัรพยายามสนบัสนุนเดก็และ

เยาวชน ถามพวกเขาวา่ตอ้งการใหบุ้ตรธิดามีส่วนหรือไม่และ

อยา่งไร

• ถามเดก็หรือเยาวชนวา่พวกเขาอยากไดรั้บการสนบัสนุนแบบใด

• พดูคุยกบัสภาวอร์ดเก่ียวกบัวธีิใหบิ้ดามารดามีส่วนร่วมเท่าท่ีจะ

ท�าได้

สนับสนุนเดก็และเยาวชน
• ช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนรับรู้อิทธิพลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

• ถามพวกเขาวา่พวกเขาตอ้งการเรียนรู้และอยากมีประสบการณ์ใด

ในโควรัม ชั้นเรียน และกิจกรรม

• กระตุน้ใหพ้วกเขาเป็นผูน้�าในการวางแผนและด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ

• สนบัสนุนใหผู้ด้ �ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนท�าหนา้ท่ีรับผดิชอบ

ต่อโควรัมใหเ้กิดสมัฤทธิผล

การเรียน
พระกิตติคุณ

การ
รับใชแ้ละ
กิจกรรม

การพฒันา
ตนเอง

บ้านเป็นศูนย์กลาง 
(ครอบครัว)

ศาสนจกัรสนับสนุน 
(ผูน้�า)
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ค้นหาแหล่งช่วยที ่ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org

การเรียนรู้พระกติตคุิณ
ทีบ้่าน
การศึกษาพระคมัภีร์และการ

สวดออ้นวอนเป็นส่วนตวัและ

กบัครอบครัวจะช่วยใหเ้ดก็และ

เยาวชนรู้สึกและรับรู้ถึงอิทธิพล

ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิและ

เรียนรู้ท่ีจะรักพระผูช่้วยใหร้อด 

ศาสนจกัรส่งเสริมบุคคลและ

ครอบครัวใหใ้ช ้จงตามเรามา

—ส�าหรับบคุคลและครอบครัว 

และถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์

ท่ีมีชีวติเพื่อศึกษาพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์

ทีโ่บสถ์
เดก็และเยาวชนมาชุมนุมกนั

เพื่อเรียนรู้พระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต ์เดก็เรียนรู้พระ

กิตติคุณผา่นการสอนในชั้น

เรียนและช่วงเวลาร้องเพลงของ

ปฐมวยั เยาวชนเรียนรู้หลกัค�า

สอนในชั้นเรียนและโควรัม เดก็

และเยาวชนไดรั้บการเช้ือเชิญ

ใหแ้บ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเรียน

รู้ท่ีบา้นและประยกุตใ์ชพ้ระ

กิตติคุณในชีวติ

การเรียน
พระกิตติคุณ

บ้านเป็นศูนย์กลาง

การสวดออ้นวอน

การศึกษาพระคมัภีร์

การสงัสรรคย์ามค�่า

วนัสะบาโต

ประวติัครอบครัว

ศาสนจกัรสนับสนุน

การเรียนการสอนในวนั 
สะบาโต

เซมินารี

การรับใช้และกจิกรรม
ทีบ้่าน
การรับใชแ้ละกิจกรรมสร้าง

กิจวตัรประจ�าวนัท่ีชอบธรรม 

สร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

สอนทกัษะชีวติ พฒันา

คุณลกัษณะเหมือนพระคริสต ์

ช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนเติบโต 

การรับใชแ้ละกิจกรรมครอบครัว

สามารถเนน้ท่ีความตอ้งการของ

บุคคลและครอบครัวและให้

โอกาสประยกุตใ์ชห้ลกัธรรม

พระกิตติคุณในชีวติประจ�าวนั

ทีโ่บสถ์
การรับใช—้รวมถึงการท�า

หนา้ท่ีผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตแห่ง

อาโรนในศาสนพิธีศีลระลึก

—และกิจกรรมปกติทัว่ไปให้

โอกาสไดร้วมกลุ่มกนั เรียนรู้

ทกัษะใหม่ๆ ท�าภารกิจยากๆ ให้

ส�าเร็จ และสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีมีพระกิตติคุณเป็นศนูยก์ลาง

กบัเพื่อนวยัเดียวกนัและผูน้�า 

กิจกรรมเหล่าน้ีช่วยใหเ้ดก็และ

เยาวชนเติบโตทางวญิญาณ ทาง

สงัคม ทางร่างกาย และทางสติ

ปัญญา และรับใชผู้อ่ื้นอยา่งมี

ความหมาย JustServe (Just-
Serve.org) เป็นแหล่งช่วยอนั

มีค่าส�าหรับโอกาสในการรับ

ใชชุ้มชน

กิจกรรมต่อเน่ืองหลายวนั

ส�าหรับเยาวชนไดแ้ก่ การ
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การ
รับใชแ้ละ
กิจกรรม

บ้านเป็นศูนย์กลาง

การสงัสรรคย์ามค�่า

การรับใชเ้ป็นครอบครัว

กิจกรรมครอบครัว

การปฏิบติัศาสนกิจ

ศาสนจกัรสนับสนุน

ศาสนพิธีศีลระลึก

แนวคิดส�าหรับการรับใช้
และกิจกรรม

JustServe

กิจกรรมต่อเน่ืองหลายวนั

งานมอบหมายปฏิบติั 
ศาสนกิจ

การพฒันาตนเอง
ทีบ้่าน
เดก็และเยาวชนเลือกส่ิงท่ี

พวกเขาสามารถท�าไดเ้พื่อ

เติบโตและเรียนรู้ท่ีจะติดตาม

พระผูช่้วยใหร้อด บิดามารดา

สามารถช่วยใหพ้วกเขารับรู้วา่

พวกเขาเติบโตอยูแ่ลว้อยา่งไร

และจ�าเป็นตอ้งปรับปรุงดา้น

ใด กิจกรรมทุกอยา่ง ทั้งโบสถ ์

โรงเรียน เพื่อน กีฬา ศิลปะ งาน 

และความสนใจส่วนตวัอ่ืนๆ 

สามารถช่วยใหเ้ดก็และเยาวชน

ติดตามพระเยซูคริสต์

ทีโ่บสถ์
ผูน้�ารักและรับใชเ้ดก็และ

เยาวชนแต่ละคน ตลอดจนรับ

รู้ความตอ้งการและความสนใจ

ของพวกเขา ผูน้�าสามารถเป็น

อิทธิพลพิเศษและทรงพลงัท่ี

ช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมเดก็

และเยาวชนแต่ละคนในการ

รับใชแ้ละการเติบโตผา่นความ

สมัพนัธ์อนัเป่ียมดว้ยความรัก

การพฒันา
ตนเอง

บ้านเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายส่วนตวั

เป้าหมายครอบครัว

การแนะแนว

ก�าลงัใจ

ความรัก

ศาสนจกัรสนับสนุน

การแนะแนว

ก�าลงัใจ

แนวคิดเร่ืองเป้าหมาย

แหล่งช่วยจากวอร์ด

ประชุมเพื่อความเขม้แขง็ของ

เยาวชน (เอฟเอสวาย) การประชุม

ใหญ่เยาวชน ค่าย และการชุมนุ

มอ่ืนๆ กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วย

ใหเ้ยาวชนมีความปรารถนาลึกซ้ึง

ยิง่ข้ึนท่ีจะติดตามพระผูช่้วยใหร้อด 

ดึงตนเองออกจากกิจวตัรประจ�า

ตามปกติ และช่วยใหพ้วกเขาเห็นวา่

พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของเยาวชน

กลุ่มใหญ่ผูมี้เป้าหมายอนัชอบธรรม

เหมือนกนั 
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ท�าให้เรียบง่าย ท�าส่ิงท่ีได้ผล

ปรับเปลีย่นและปรับใช้
แต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว 

และแต่ละกลุ่มคนมีความพิเศษ

ในตวั ส่ิงท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดกบัคน

หน่ึงอาจไม่ไดผ้ลกบัอีกคนหน่ึง 

จงท�าส่ิงท่ีไดผ้ลกบัครอบครัว 

ชั้นเรียน โควรัม หรือวอร์ด

ของท่าน พดูคุยเก่ียวกบัโอกาส

และขอ้กงัวลของท่าน แสวงหา

การเปิดเผยวา่จะปรับโครงการ

น้ีอยา่งไรเพื่อช่วยใหเ้ดก็และ

เยาวชนแต่ละคนบรรลุศกัยภาพ

อนัสูงส่งของตนเอง

ตวัอยา่งเช่น เดก็และเยาวชนจะ

มีวธีิท�าใหต้นเองเติบโตต่างกนั

ไป อาทิ ประเภท จ�านวน และ

ความถ่ีของเป้าหมาย อีกทั้ง

พวกเขาจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการ

สนบัสนุนมากนอ้ยต่างกนั จึง

ควรพิจารณาเป็นรายบุคคล ชั้น

เรียนและโควรัมปรับเปล่ียน

ตามความตอ้งการเช่นกนั 

นอกจากน้ีประเภทและความถ่ี

ของกิจกรรมกอ็าจแตกต่างกนั

ตามสภาวการณ์ในทอ้งท่ี

“ข่าวสารพระกิตติคุณท่ีได้
รับการฟ้ืนฟขูองพระเยซู
คริสตคื์อเราสามารถและ

ตอ้งคาดหวงัวา่จะเป็นคนดี
ข้ึนตราบท่ีเรายงัมีชีวติอยู”่

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก,์ “แบบอยา่งท่ีเพียบ
พร้อมของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 85

แสวงหาการเปิดเผย

ขานรับความตอ้งการ
ของแต่ละคน

ท�าส่ิงท่ีไดผ้ล

ท�าใหเ้ขา้ใจง่าย

ค้นหาแหล่งช่วยที ่ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

แรงจูงใจและการยกย่องช่ืนชม
แรงจูงใจ
เดก็และเยาวชนจะเกิดแรงจูงใจ

แน่นอนเม่ือพวกเขารู้สึกวา่ตน

เป็นท่ีรัก เติบโต พฒันา และ

รู้สึกถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ในชีวติ เม่ือการเปล่ียนแปลง

และการเติบโตกลายเป็นเร่ือง

ยากส�าหรับพวกเขา กระตุน้

ใหพ้วกเขามองหาวธีิเอาชนะ

ความทา้ทายหรือปรับแผนของ

ตน ความสมัพนัธ์อนัแนบแน่น

และไวว้างใจกบับิดามารดา ผูน้�า 

และเพื่อนวยัเดียวกนั จะเป็น

พลงัใหพ้วกเขาพยายามต่อไป

การยกย่องช่ืนชม
เม่ือเดก็และเยาวชนกา้วหนา้ จง

ยกยอ่งความพยายามของพวก

เขาและใหก้�าลงัใจ เปิดโอกาส

ใหพ้วกเขาแบ่งปันส่ิงท่ีก�าลงั

เรียนรู้และฉลองการเติบโต

ของพวกเขา นอกจากน้ีเดก็และ

เยาวชนทุกคนอาจไดรั้บส่ิงของ 

เช่น แหวนหรือเหรียญรางวลั 

เพื่อเตือนใจวา่พวกเขาเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มคนทัว่โลกท่ี

พยายามติดตามพระเยซูคริสต ์

เม่ือเดก็และเยาวชนบรรลุ

เป้าหมายทางวญิญาณ สงัคม 

ร่างกาย และสติปัญญา พวก

เขาอาจไดรั้บตราสญัลกัษณ์

เพิ่มเติม

ค้นหาแหล่งช่วยที ่ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

“เราพบปีติแทจ้ริงและ
ยัง่ยนืโดยมารู้และ

ปฏิบติัตามความจริง
เก่ียวกบัเราเป็นใคร”

ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์, “ความจริงและ
แผน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 25

ฟัง

ยกยอ่งความพยายาม

ฉลองการเติบโต

เรียนรู้จากอุปสรรค
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บ้านและบิดามารดา
ฉันมบีทบาทอะไร?
เป็นแบบอยา่งท่ีชอบธรรมแก่

บุตรธิดาของท่าน สอนใหพ้วก

เขารู้วธีิเติบโตในชีวติทุกดา้น 

หาวธีิช่วยใหพ้วกเขาเรียนรู้

ปีติของการรักษาพนัธสญัญา 

การคน้พบพรสวรรคใ์หม่ๆ 

และการท�าส่ิงท่ียากๆ ช่วยให้

ครอบครัวของท่านใกลชิ้ดพระ

บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู

คริสตม์ากข้ึน ด�าเนินชีวติตาม 

พระกิตติคุณทุกวนั

ฉันจะท�าอะไร?
ใหบุ้ตรธิดาของท่านรู้วา่ท่านรัก

พวกเขามากเพียงใด มีส่วนใน

ชีวติพวกเขา สวดออ้นวอนขณะ

คน้หาความตอ้งการของบุตร

ธิดาแต่ละคนและวางแผนการ

ศึกษาพระกิตติคุณและกิจกรรม

ตามความตอ้งการเหล่านั้น แบ่ง

ปันประจกัษพ์ยานของท่านกบั

พวกเขาเป็นประจ�า พดูคุยกบั

ผูน้�าวา่พวกเขาจะช่วยสนบัสนุน

บุตรธิดาของท่านไดอ้ยา่งไร

ฉันจะเร่ิมตรงไหน?
พดูคุยและฟังบุตรธิดาของ

ท่านต่อไป สวดออ้นวอนวา่

ท่านจะสนบัสนุนพวกเขาได้

อยา่งไร ช่วยใหพ้วกเขาคน้

พบและเร่ิมเรียนรู้ดา้นต่างๆ ท่ี

พวกเขาสนใจ เร่ิมหรือท�าต่อ

ไปในเร่ืองการสวดออ้นวอน

เป็นครอบครัว การศึกษาพระ

กิตติคุณ โอกาสในการรับใช ้

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้

บุตรธิดาของท่านเติบโต

แสดงความรัก

เป็นแบบอยา่ง

แสวงหาการเปิดเผย

สอนทกัษะชีวติ

ฉลองการเติบโต

ยกยอ่งความพยายาม

“ไม่มีงานอ่ืนใดอยูเ่หนือ
กวา่การเป็นบิดามารดาท่ี

ชอบธรรมและตั้งใจ!”
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “สะบาโตคือ

วนัปีติยนิดี,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 131

ค้นหาแหล่งช่วยที ่ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org
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ผู้น�าและครูปฐมวยั
ฉันมบีทบาทอะไร?
รักและเสริมสร้างความเขม้แขง็

ใหเ้ดก็ๆ ช่วยเหลือบิดามารดา

ในการช่วยใหเ้ดก็รู้สึกถึงความ

รักของพระบิดาบนสวรรค ์

เขา้ใจพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต ์รู้สึกและรับรู้อิทธิพล

ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เตรียมท�าและรักษาพนัธสญัญา

ศกัด์ิสิทธ์ิ

ฉันจะท�าอะไร?
ท�าใหแ้น่ใจวา่ชั้นเรียนปฐมวยั

และช่วงเวลาร้องเพลงช่วย

ใหเ้ดก็รู้สึกถึงพระวญิญาณ 

เพิ่มพนูศรัทธา และรู้สึกถึงปีติ

จากพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสตใ์นชีวติพวกเขา วางแผน

การรับใชแ้ละกิจกรรมท่ี

สนุกสนานและดึงดูดใจตาม

แนวทางการเติบโตดา้นต่างๆ 

ท่ีแนะน�าไวใ้น ลกูา 2:52 เพื่อ

สร้างประจกัษพ์ยาน เสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใหค้รอบครัว 

ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหน่ึง

เดียวกนัและการเติบโตส่วนตวั

ฉันจะเร่ิมตรงไหน?
ท�าความรู้จกัเดก็และครอบครัว 

ปฏิบติัศาสนกิจใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของพวก

เขา ฝ่ายประธานปฐมวยัสวด

ออ้นวอนถามวา่ท่านจะช่วย

เหลือครู ผูน้�าดนตรี และผูน้�า

กิจกรรมของท่านใหช่้วยเดก็

ท�าตามพระผูช่้วยใหร้อดได้

อยา่งไร

สอนเร่ืองอตัลกัษณ์อนัสูงส่ง

ประยกุตใ์ชพ้ระกิตติคุณ

สร้างความสมัพนัธ์

สอนเร่ืองพนัธสญัญา

สอนทกัษะชีวติ

“ทรัพยส์มบติัล�้าค่าท่ีสุด
บนแผน่ดินโลกและใน
สวรรคคื์อบุตรธิดาและ

ลกูหลานของเรา”
ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์, “The Great Plan of 

Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 75

ค้นหาแหล่งช่วยที ่Primary .ChurchofJesusChrist .org
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ผู้น�าเยาวชนหญงิ
ฉันมบีทบาทอะไร?
ช่วยเหลือบิดามารดาและฝ่าย

อธิการในการแนะแนวและ

สร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชน

หญิงเขา้ใจอตัลกัษณ์ของตน 

ในฐานะธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

เตรียมท�าพนัธสญัญาพระวหิาร 

และบรรลุจุดประสงคอ์นั 

ศกัด์ิสิทธ์ิของพวกเธอ แนะแนว

ฝ่ายประธานชั้นเรียนเม่ือพวก

เธอท�าหนา้ท่ีผูน้�า ปฏิบติัศาสน-

กิจ และรับใชส้มาชิกในชั้น

เรียน

ฉันจะท�าอะไร?
เป็นแบบอยา่งในฐานะสานุศิษย์

ของพระเยซูคริสต ์แนะแนว

ฝ่ายประธานชั้นเรียนเม่ือพวก

เธอวางแผนบทเรียนร่วมกบัการ

สวดออ้นวอนและช่วยสอนบท

เรียนจาก จงตามเรามา—ส�าหรับ

เยาวชนหญิง ส่งเสริมใหพ้วก

เธอเป็นผูน้�าในการวางแผน

และด�าเนินการรับใชต้ลอด

จนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยให้

เยาวชนหญิงเติบโตในชีวติทุก

ดา้น ใหก้ารสนบัสนุนเพิ่มเติม

แก่เยาวชนหญิงท่ีตอ้งการการ

สนบัสนุน

ฉันจะเร่ิมตรงไหน?
ท�าความรู้จกัเยาวชนหญิงเป็น

รายบุคคล พดูคุยกบัเยาวชน

หญิง บิดามารดาของพวก

เธอ และฝ่ายอธิการวา่ท่าน

จะสนบัสนุนการเติบโตของ

เยาวชนหญิงไดอ้ยา่งไร สวด

ออ้นวอนใหรู้้วา่ท่านจะช่วยให้

ฝ่ายประธานชั้นเรียนประสบ

ความส�าเร็จในการเรียกของ

พวกเธอไดอ้ยา่งไร

สอนเร่ืองอตัลกัษณ์อนัสูงส่ง 

ท�างานแห่งความรอด
ใหเ้กิดสมัฤทธิผล

เตรียมรับบทบาทอนัสูงส่ง 

พฒันาความสามารถในการปรับตวั

สอนทกัษะชีวติ

ฉนัเป็นธิดาท่ีรักของ
พระบิดาพระมารดาบน
สวรรคท่ี์มีลกัษณะแห่ง

สวรรคแ์ละจุดหมาย
ปลายทางนิรันดร์

ค้นหาแหล่งช่วยที ่YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
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ผู้น�าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
 ฉันมบีทบาทอะไร?
ช่วยเหลือบิดามารดาและฝ่าย

อธิการเตรียมเยาวชนชายให้

พร้อมส�าหรับการแต่งตั้งสู่

ต �าแหน่งฐานะปุโรหิต พนัธ-

สญัญาพระวหิาร งานเผยแผ่

ศาสนา และบทบาทอนัสูงส่ง 

สร้างแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขา

เขา้ใจจุดประสงคแ์ละอตัลกัษณ์

ของตนในฐานะบุตรของพระผู ้

เป็นเจา้ แนะแนวฝ่ายประธาน

โควรัมเม่ือพวกเขาท�าหนา้ท่ี

ผูน้�า ปฏิบติัศาสนกิจ และรับใช้

สมาชิกในโควรัม รวมถึงเม่ือท�า

หนา้ท่ีในศาสนพิธีศีลระลึกดว้ย

ฉันจะท�าอะไร?
เป็นแบบอยา่งในฐานะสานุศิษย์

ของพระเยซูคริสต ์แนะแนว

ฝ่ายประธานโควรัมเม่ือพวกเขา

ใชก้ญุแจ ท�าหนา้ท่ีในศาสนพิธี

ศีลระลึก วางแผนบทเรียนร่วม

กบัการสวดออ้นวอนและช่วย

สอนบทเรียนจาก จงตามเรา

มา—ส�าหรับเยาวชนชาย ช่วย

พวกเขาวางแผนและด�าเนิน

การรับใชต้ลอดจนกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจะช่วยใหเ้ยาวชนชาย

เติบโตในชีวติทุกดา้น ใหพ้วก

เขาน�า ใหก้ารสนบัสนุนเพิ่มเติม

แก่เยาวชนชายท่ีตอ้งการการ

สนบัสนุน

ฉันจะเร่ิมตรงไหน?
ใชเ้วลากบัเยาวชนชาย ท�าความ

รู้จกัและรักพวกเขาแต่ละคน 

พดูคุยกบัฝ่ายอธิการ เยาวชน

ชาย และบิดามารดาของพวก

เขาเพื่อพิจารณาวา่ท่านจะ

สนบัสนุนพวกเขาไดอ้ยา่งไร

ขณะพวกเขาเติบโตเป็นเหมือน

พระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึน สวด

ออ้นวอนใหรู้้วา่ท่านจะช่วยให้

ฝ่ายประธานโควรัมของท่านใช้

กญุแจและประสบความส�าเร็จ

ในการเรียกของพวกเขาได้

อยา่งไร

สอนหนา้ท่ีฐานะปุโรหิต

ท�างานแห่งความรอด
ใหเ้กิดสมัฤทธิผล

เตรียมรับบทบาทอนัสูงส่ง

พฒันาความสามารถในการปรับตวั

สอนทกัษะชีวติ

ค้นหาแหล่งช่วยที ่YoungMen.ChurchofJesusChrist.org

อยูก่บัพวกเขา

เช่ือมโยงพวกเขากบัสวรรค์

ใหพ้วกเขาน�า
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ครูโรงเรียนวนัอาทติย์
ฉันมบีทบาทอะไร?
พยายามช่วยใหเ้ยาวชนมาหา

พระคริสตโ์ดยเรียนรู้และท�า

ตามหลกัค�าสอนของพระองค ์

สอนเยาวชนใหเ้ขา้ใจ แบ่ง

ปัน และด�าเนินชีวติตามพระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ฉันจะท�าอะไร?
เป็นแบบอยา่งในฐานะสานุศิษย์

ของพระเยซูคริสต ์และช่วย

เยาวชนสร้างศรัทธาของพวก

เขา กระตุน้ใหพ้วกเขาศึกษา

พระคมัภีร์ท่ีบา้น—เป็นส่วน

ตวัและกบัครอบครัว ช่วยพวก

เขาเตรียมและสอนหลกัธรรม

ค�าสอน เช้ือเชิญใหพ้วกเขา

ประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีก�าลงัเรียนรู้ 

มาพฒันาตนเอง

ฉันจะเร่ิมตรงไหน?
พยายามสอนดงัท่ีพระผูช่้วย

ใหร้อดทรงสอน ท�าความรู้จกั

เยาวชนเป็นรายบุคคล สวด

ออ้นวอนใหรู้้วา่ท่านจะช่วยให้

พวกเขาเติบโตเพื่อเป็นเหมือน

พระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนได้

อยา่งไร เสริมสร้างความ 

เขม้แขง็ใหส้มาชิกชั้นเรียนและ 

บิดามารดาของพวกเขาใน 

ความพยายามท่ีจะเรียนรู้และ

สอนพระกิตติคุณท่ีโบสถแ์ละ

ในบา้น

“แสวงหาการเรียน
รู้, แมโ้ดยการศึกษา

และโดยศรัทธาดว้ย”
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 88:118

สร้างประจกัษพ์ยาน

สอนหลกัค�าสอน

ศึกษาพระคมัภีร์

สร้างนิสยัท่ีชอบธรรม

ค้นหาแหล่งช่วยที ่SundaySchool.ChurchofJesusChrist.org
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ฝ่ายอธิการ ฝ่ายประธานโควรัม และฝ่ายประธานช้ัน
เรียน
พวกเขามบีทบาทอะไร?
ฝ่ายอธิการเป็นฝ่ายประธาน 

ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

ในวอร์ด รับผดิชอบเยาวชน 

ชายและเยาวชนหญิง ฝ่าย 

ประธานโควรัมฐานะปุโรหิต 

แห่งอาโรนท�าหนา้ท่ีดว้ยกญุแจ

ท่ีประสาทใหเ้ม่ือประธานโคว-

รัมไดรั้บการวางมือมอบหนา้ท่ี 

ฝ่ายประธานชั้นเรียนเยาวชน

หญิงท�าหนา้ท่ีภายใตสิ้ทธิ

อ�านาจฐานะปุโรหิตหลงัจากได้

รับการวางมือมอบหนา้ท่ีโดย

สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการ

พวกเขาจะท�าอะไร?
ฝ่ายประธานควรพากเพียรเป็น 

สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระ 

เยซูคริสตข์ณะช่วยใหส้มาชิก 

แต่ละคนในโควรัมหรือชั้น 

เรียนรู้สึกเป็นท่ีรักและคน้พบ 

ปีติของการด�าเนินชีวติตามพระ

กิตติคุณ ภายใตก้ารก�ากบัดูแล 

ของฝ่ายอธิการ ฝ่ายประธาน 

โควรัมช้ีแนะแนวทางผูด้ �ารง

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเม่ือ

พวกเขาท�าหนา้ท่ีในศาสนพิธี

ศีลระลึก ทั้งฝ่ายประธานโคว-

รัมและฝ่ายประธานชั้นเรียน

เป็นผูน้�าในการรวมอิสราเอลใน

ทั้งสองดา้นของม่านและในการ

ดูแลคนตกทุกขไ์ดย้าก

พวกเขาจะเร่ิมตรงไหน?
ฝ่ายประธานเรียนรู้หนา้ท่ีของ

ตนจากพระเจา้และจากผูน้�าของ

พวกเขา พวกเขาสวดออ้นวอน

ใหส้มาชิกโควรัมหรือสมาชิก

ชั้นเรียน และรู้ความตอ้งการ 

ของคนเหล่านั้น พวกเขา

สนบัสนุนสมาชิกเหล่านั้นใน

การเป็นสานุศิษยข์องพระเยซู

คริสต ์พวกเขาหารือกนัวา่บท

เรียน กิจกรรม และการรับใชใ้ด 

จะเป็นพรและเสริมสร้างความ 

เขม้แขง็ใหเ้ยาวชนและน�าความ 

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมาสู่ 

โควรัมหรือชั้นเรียนของพวก

เขา

ปฏิบติัศาสนกิจ

หารือกนั

สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั

ท�าหนา้ท่ีใหเ้กิดสมัฤทธิผล

ค้นหาแหล่งช่วยที ่ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

“เม่ือเรามีส่วนในการรับใช้
ผูอ่ื้น เรานึกถึงตนเองนอ้ย

ลง และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จะมาหาเราไดง่้ายข้ึน”

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก,์ “การปฏิบติัศาสนกิจท่ี
ไดรั้บการดลใจ,” Ensign, พ.ค. 2018, 64
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แหล่งช่วยมีใหใ้ชง้านบน

โทรศพัทมื์อถือ เวบ็ไซต ์และ

ส่ิงพิมพ ์บิดามารดา ผูน้�าท่ีเป็น

ผูใ้หญ่ ฝ่ายประธานโควรัม ฝ่าย

ประธานชั้นเรียน และเยาวชน 

สามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือต่างๆ 

ส�าหรับการตั้งเป้าหมาย แนวคิด

ส�าหรับเป้าหมาย แนวคิด

ส�าหรับการรับใชแ้ละกิจกรรม

ท่ีบา้นและท่ีโบสถ ์แนวทาง

ความปลอดภยั และค�าแนะน�า

ต่างๆ ได้

แอปมอืถอื: การด�าเนินชีวติ
ตามพระกติตคุิณ
แอปมือถือการด�าเนินชีวติตาม 

พระกิตติคุณหรือ Gospel 

Living (iOS และ Android) 

ออกแบบไวใ้หส้ร้างแรง

บนัดาลใจ ดึงดูดใจ สนุก และ

เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ�าวนั 

สนบัสนุนชีวติท่ีมีพระคริสต์

เป็นศนูยก์ลางผา่น:

• เน้ือหาท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ

• ส่ิงช่วยเตือนความจ�า

• แนวคิดกิจกรรม

• การส่ือสาร

• การจดบนัทึก

• เป้าหมายส่วนตวั

คน้หาใน Apple app store 

และ Android app marketplace 

ส�าหรับ Gospel Living (Church 

of Jesus Christ)

เวบ็: ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
เวบ็ไซต ์Children and Youth 

development (การพฒันาเดก็

และเยาวชน) มีแหล่งช่วยท่ี

สนบัสนุนบิดามารดา เดก็ 

เยาวชน และผูน้�า

• แหล่งช่วยบิดามารดาและ

ครอบครัว

• แหล่งช่วยและตวัอยา่งวธีิ

สนบัสนุนส่งเสริมเดก็และ

เยาวชน

• แหล่งช่วยกิจกรรมปฐมวยั

• แนวทาง ตวัอยา่ง และแนวคิด

ส�าหรับการรับใชแ้ละกิจกรรม

• ตวัอยา่งและแนวคิด  

(เป้าหมาย) การพฒันาตนเอง

• แหล่งช่วยการอบรมฝ่าย

ประธานโควรัมและฝ่าย

ประธานชั้นเรียน

• เน้ือหาฉบบัพิมพใ์นเวอร์ชัน่ท่ี

ดาวนโ์หลดได้

ส่ิงพมิพ์: การพฒันาเดก็
และเยาวชน
ในกรณีท่ีส่ิงพิมพเ์ป็นประโยชน ์

มีจุลสารเป็นรูปเล่มเพื่อช่วย

สนบัสนุนหลกัธรรมของการ

พฒันาเดก็และเยาวชนรวมทั้ง

ช่วยเดก็และเยาวชนวางแผน

พฒันาตนเอง

แหล่งช่วย



สมาคมสงเคราะห์

โควรัมเอล็เดอร์

อยู่บนเส้นทาง
พนัธสัญญาต่อไป
เม่ือเยาวชนกา้วสู่ชีวติขั้นต่อไป 

สมาคมสงเคราะห์และโควรัม 

เอล็เดอร์จะจดัเตรียมโอกาสมากข้ึน

ใหพ้วกเขาพบปีติและเติบโตขณะ

ช่วยกนัท�างานแห่งความรอดให้

บรรลุผล

“เวลาใดกต็าม ท่ีท่านท�า ส่ิงใด
กต็าม ท่ีช่วยให ้ใครกต็าม—จาก

ทั้งสองดา้นของม่าน—กา้ว
ไปสู่การท�าพนัธสญัญากบั
พระผูเ้ป็นเจา้ . . . ท่านก�าลงั

ช่วยรวบรวมอิสราเอล”
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั “ความหวงัอิสราเอล,” 

การใหข้อ้คิดทางวญิญาณทัว่โลกส�าหรับเยาวชน, 
3 มิถุนายน 2018, 15



บิดามารดาและผูน้�าท�างานดว้ย
กนัเพื่อช่วยใหเ้ดก็และเยาวชน
เปล่ียนใจเล่ือมใสลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
เป็นสานุศิษยท่ี์มีค่าควรของ

พระเจา้พระเยซูคริสต ์และเป็น
ชายหญิงท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต
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