
การพฒันาตนเอง

หนังสือแนะแนวส�าหรับเยาวชน





ท่านมจุีดประสงค์

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระเยซูคริสต ์ทรงรู้จกัและ

รักท่าน ท่านเป็นส่วนส�าคญัในงานของทั้งสองพระองค ์และท่านสามารถ

ท�าใหเ้กิดผลอนัใหญ่หลวงต่อโลกน้ีได้

พระบิดาบนสวรรคท์รงมอบพรสวรรคแ์ละของประทานทางวญิญาณให้

ท่าน ท่านสามารถแสวงหาการเปิดเผยเพื่อรู้วธีิพฒันาพรสวรรคข์องท่าน 

เป็นเหมือนพระเยซูคริสตม์ากข้ึน และท�าใหต้นเอง ผูอ่ื้น และแมโ้ลกน้ีดีข้ึน

หนงัสือแนะแนวการพฒันาตนเองเล่มน้ีใหห้ลกัธรรมและเคร่ืองมือท่ีท่าน

สามารถใชไ้ดใ้นความพยายามท่ีจะพฒันาของประทานของท่านและท�า

ตามพระเยซูคริสต์
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ท่านจากสวรรคล์งมาบนแผน่

ดินโลก ท่านเป็นส่วนหน่ึง

ของครอบครัว

ท่านท�าพนัธสญัญาท่ีจะ

ติดตามพระเยซูคริสตเ์ม่ือรับ

บพัติศมาและรับศีลระลึก

ท่านเป็นบุตรธิดาล�า้ค่าของ
พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสตท์รงสร้างทุกส่ิง  
รู้ทุกส่ิงและเอาชนะทุกส่ิงแลว้ และทรงตอ้งการใหท่้าน

เป็นเหมือนทั้งสองพระองค!์ ขณะท่านท�าพนัธสญัญา

และท�าตามแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านสามารถใช้

พรสวรรคเ์ฉพาะตวัเพื่อเติบโตและรับใชผู้อ่ื้น

เม่ือท่านรับการยนืยนั ท่านรับของ

ประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

เพื่อน�าทางท่าน
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ในพระวหิาร ท่านสามารถรับใช้

และท�าพนัธสญัญาท่ีเช่ือมโยงบุตร

ธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดกาล

พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งพระบุตรของ

พระองค ์พระเยซูคริสต ์เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีพร้อมและท�าใหเ้ป็นไปไดส้�าหรับท่านท่ีจะ

กลบัใจและเปล่ียนแปลง

ท่านสามารถพบปีติสุข

ไดเ้ม่ือท่านรักและรับใช้

ผูอ่ื้นดงัท่ีพระเยซูทรงท�า

ท่านสามารถเรียนรู้และเติบโต

ไดข้ณะท่านศึกษา ด�าเนินชีวติ 

และแบ่งปันพระกิตติคุณ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในงานของพระ

ผูเ้ป็นเจา้และรับใชใ้นศาสนจกัรไดภ้าย

ใตสิ้ทธิอ�านาจแห่งกญุแจฐานะปุโรหิต
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“พระ เยซูเจริญ ข้ึนในดา้นสติ ปัญญาและดา้นร่าง กาย เป็นท่ี

ชอบต่อ พระ พกัตร์พระ เจา้และต่อ หนา้คนทั้ง หลายดว้ย”

ลูกา 2:52
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ท่านสามารถท�าตามพระผู้ช่วยให้รอด

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการใหบุ้ตรธิดาของพระองคเ์รียนรู้และเติบโต 

พระองคท์รงส่งพระบุตรของพระองค ์พระเยซูคริสต ์มาเพื่อทรงเป็นแบบ

อยา่งท่ีดีพร้อมส�าหรับเราทุกคนในทุกทาง

ทางวญิญาณ

พระเยซูเจริญข้ึนใน “การเป็นท่ีชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้” ท่านสามารถ

เติบโตทางวญิญาณไดโ้ดยแสดงความรักต่อพระผูเ้ป็นเจา้และความเตม็ใจ

ท่ีจะด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ

ทางสังคม

พระเยซูทรงเติบโตใน “การเป็นท่ีชอบ . . . ต่อหนา้คนทั้งหลาย”  

ท่านเติบโตทางสงัคมไดโ้ดยแสดงความรักต่อผูค้นทั้งปวง

ทางร่างกาย

พระเยซูทรงเติบโต “ในดา้นร่างกาย” ท่านสามารถเรียนรู้ท่ีจะท�างานและ

ดูแลร่างกายของท่าน สุขภาพจิตของท่าน และงานสร้างของพระผูเ้ป็นเจา้

ทางสตปัิญญา

พระเยซูทรงเติบโตในดา้น “สติปัญญา” ท่านสามารถศึกษาในโรงเรียน 

เรียนรู้ทกัษะใหม่ และปรับปรุงพรสวรรคข์องท่าน
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สวดออ้นวอนขอการน�าทางจากพระบิดาบนสวรรค ์ 

จงเอาใจใส่ความคิดและความรู้สึกของท่าน

“เราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้า,  

โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”

หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 8:2

ค้นพบ
วางแผน

ลงมอืท�าใคร่ครวญ

6



แบบแผนส�าหรับการเตบิโต

การเติบโตเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์เพื่อช่วยท่าน  

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานการน�าทางจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระคมัภีร์ 

และศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติ ท่านจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของท่าน โดย

เฉพาะอยา่งยิง่เม่ือท่านพึ่งพาพระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองค ์น่ีคือ

แบบแผนท่ีจะช่วยใหท่้านด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณในทุกดา้นของชีวติ

ค้นพบ ส่ิงท่ีท่านจะท�าเพื่อการเติบโต

วางแผน วา่ท่านจะท�าส่ิงน้ีอยา่งไร

ลงมอืท�า ตามแผนดว้ยศรัทธา

ใคร่ครวญ ส่ิงท่ีท่านเรียนรู้

7



ค้นพบ
ความต้องการ ของประทาน และพรสวรรค์ของท่าน

ค้นพบ: ส�ำรวจ ศึกษำ จนิตนำกำร แสวงหำ

8



พระบิดาบนสวรรคท์รงมอบของประทาน พรสวรรค ์และความสามารถให้

ท่านแลว้ พระองคป์ระสงคใ์หท่้านคน้พบและพฒันาสามส่ิงนั้นเพื่อท�าใหต้วั

ท่านเอง ผูอ่ื้น และแมโ้ลกน้ีดีข้ึน ท่านจะปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนและเติบโต

ไดอ้ยา่งไร?

ลองถามค�าถามลกัษณะนี:้

• ฉนัรู้สึกวา่ควรเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงส่ิงใดในชีวติ?

• ฉนัตอ้งการมีพรสวรรคห์รือทกัษะอะไรบา้ง?

• นิสยัทางวญิญาณขอ้ใดท่ีฉนัตอ้งพฒันาหรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน?

• ฉนัจะรักษาพนัธสญัญาท่ีฉนัท�าเม่ือรับบพัติศมาไดอ้ยา่งไร?

• ฉนัจะรับใชใ้ครไดบ้า้ง?

พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงตอบค�าถามเหล่าน้ีเม่ือท่านวางใจในพระองค ์

สวดออ้นวอน คน้ควา้พระคมัภีร์และถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติ  

อ่านปิตุพรของท่าน ถา้มี เรียนการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดท่ีมาจากพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะทรงช่วยใหท่้านรู้วา่ขณะน้ีอะไรส�าคญัท่ีสุดต่อ

ท่าน ถา้ท่านไม่แน่ใจวา่จะท�าอะไร ใหดู้หนา้ 58–63

“ศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจ้า; จากน้ัน . . . ถามเราว่ามนัถกูต้อง

หรือไม่” 

หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 9:8
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วางแผน
เพือ่ปรับปรุงให้ดขีึน้

วำงแผน: จดัระเบียบ ท�ำโครงร่ำง เตรียม
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เม่ือตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีท่านจะท�าเพื่อการเติบโตแลว้ ใหว้างแผนวา่จะท�าส่ิง

นั้นอยา่งไร แผนของท่านอาจมีขั้นตอนหรือการด�าเนินงานท่ีเจาะจงส�าหรับ

เร่ืองน้ี หรืออาจมีวธีิท่ีจะพฒันานิสยัหรือคุณลกัษณะส่วนตวั

ลองถามค�าถามลกัษณะนี:้

• เหตุใดส่ิงน้ีจึงส�าคญัต่อฉนั?

• ส่ิงน้ีช่วยใหฉ้นัเป็นเหมือนพระเยซูคริสตม์ากข้ึนอยา่งไร?

• ฉนัตอ้งท�าอะไรบา้งเพื่อใหส่ิ้งน้ีส�าเร็จ?

• ฉนัจะแบ่งขั้นตอนเหล่าน้ีเป็นขั้นตอนยอ่ยๆ ไดห้รือไม่?

• ฉนัจะวางแผนอะไรไดบ้า้งในตอนน้ีเพื่อเอาชนะความทา้ทายท่ีอาจตอ้ง

เผชิญ?

สวดออ้นวอนเก่ียวกบัแผนของท่าน และเอาใจใส่ความรู้สึกและแนวคิดท่ี

ไดรั้บ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ครอบครัว 

และผูน้�าของท่าน

“พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกส่ิงท่ีท่านควรท�า”

2 นีไฟ 32:3
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ลงมอืท�า
เพือ่เตบิโตในศรัทธา

ลงมือท�ำ: ทดลอง ฝึกฝน ท�ำสุดควำมสำมำรถ
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ท�าตามแผนของท่าน! สร้างเคร่ืองเตือนความจ�าเพื่อช่วยใหท่้านจดจ่อกบัส่ิง

ท่ีท�า ท่านอาจจดบนัทึก ตั้งเวลา หรือขอใหใ้ครสกัคนท�างานกบัท่าน  

บางคร้ังการท�าตามแผนของท่านอาจจะยาก บางคร้ังท่านอาจลม้เหลว 

 ไม่เป็นไร! การเรียนรู้วา่ส่ิงใดไดผ้ลและไม่ไดผ้ลช่วยใหท่้านเติบโตข้ึน

ถ้าไปต่อไม่ได้ ลองถามค�าถามลกัษณะนี:้

• มีอะไรท่ีไดผ้ลแลว้บา้ง? เพราะเหตุใด?

• มีอะไรท่ียงัไม่ไดผ้ล? เพราะเหตุใด?

• มีอยา่งอ่ืนใหล้องไหม?

• จะหาแนวคิดอ่ืนเพิ่มเติมไดท่ี้ไหน?

• ฉนัจะแบ่งเป้าหมายของฉนัออกเป็นกา้วเลก็ๆ หรือขั้นตอนยอ่ยๆ  

ไดห้รือไม่?

• ฉนัจะเรียนรู้จากอุปสรรคไดอ้ยา่งไร?

การท่ีจะท�าอะไรไดดี้ตอ้งฝึกฝนและอดทน ขอใหค้รอบครัว เพื่อน หรือผูน้�า

ของท่านช่วย พระผูช่้วยใหร้อดทรงรู้จกัท่านและความทา้ทายท่ีท่านเผชิญ 

พระองคท์รงช่วยใหท่้านท�าส่ิงยากๆ ได ้สวดออ้นวอนขอความช่วยเหลือ

และการน�าทาง

“ตามจริงแล้ว เรากล่าว, [ท่าน] ควรท�างานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี, 

และท�าส่ิงสารพันด้วยเจตจ�านงอิสระ [ของท่าน]” 

หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 58:27
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ใคร่ครวญ
ส่ิงทีท่่านเรียนรู้

ใคร่ครวญ: คดิ เรียนรู้ ทบทวน ไตร่ตรอง
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ไตร่ตรองเก่ียวกบัเป้าหมายและแผนของท่านขณะพยายามท�าส่ิงเหล่านั้นให้

ส�าเร็จและเม่ือท�าเสร็จ ท่านรู้สึกอยา่งไร? ท่านเรียนรู้อะไร? การจดบนัทึก

ความคิดและความประทบัใจอาจช่วยท่านไดภ้ายหลงั

ลองถามค�าถามลกัษณะนี:้

• ฉนัเติบโตข้ึนอยา่งไรบา้ง?

• ฉนัจะใชส่ิ้งท่ีเรียนรู้รับใชผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งไร?

• การด�าเนินงานของฉนัช่วยใหฉ้นัใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนได้

อยา่งไร?

• ฉนัจะเติบโตต่อไปในส่วนน้ีไดอ้ยา่งไร?

เม่ือท่านท�าตามเป้าหมายหรือแผนเสร็จแลว้ ใหข้อบพระทยัพระบิดาบน

สวรรคแ์ละผูท่ี้ช่วยเหลือท่าน ใคร่ครวญบทบาทของพระผูช่้วยใหร้อดใน

ชีวติท่านเม่ือรับส่วนศีลระลึก คิดและสวดออ้นวอนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านจะท�า

ต่อจากส่ิงน้ี

“จงท�าหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ”

สุภาษติ 4:26

ฉลองการเติบโตของท่าน! จงรู้สึกดีใน
ความก้าวหน้าและความส�าเร็จของท่าน
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เร่ิมท�า!

พยายามใชแ้บบแผนของการคน้พบ วางแผน ลงมือท�า และใคร่ครวญ  

เพื่อช่วยใหท่้านท�าตามแบบอยา่งของพระผูช่้วยใหร้อดขณะท่านเติบ 

โต ใหพ้ิจารณาการตั้งเป้าหมายใหค้รบทั้งส่ีดา้นเพื่อใหชี้วติท่านมีความ

สมดุล ท่านสามารถใชห้นา้ต่อไปน้ีเป็นแนวทางได ้หรือท่านอาจใชบ้นัทึก  

หรือวธีิตั้งเป้าหมายอ่ืนท่ีใชไ้ดผ้ลดีกบัท่านกไ็ด้

จ �าไวว้า่การเติบโตข้ึนอยูก่บัตวัท่านเอง แต่ไม่ไดห้มายความวา่ท่านจะท�าส่ิง

น้ีโดยล�าพงั พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการช่วยท่านและท่านสามารถขอ

ความช่วยเหลือจากพอ่แม่ ผูน้�า และเพื่อน หาโอกาสช่วยผูอ่ื้นในการเติบโต

ของพวกเขาดว้ย พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการใหบุ้ตรธิดาของพระองค์

รักและสนบัสนุนกนั
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ค้นพบ
ท่านรู้สึกวา่ท่านตอ้งเรียนรู้และปรับปรุงส่ิงใดใหดี้ข้ึนบา้ง? จดบนัทึกเร่ือง

ประทบัใจและแนวคิดขณะท่านคิดเก่ียวกบัค�าถามในลกัษณะน้ี: ฉนัจะ

พฒันาพรสวรรคข์องฉนัอยา่งไร? ฉนัชอบท�าอะไร? ขณะน้ีฉนัมีความรับผดิ

 
ทา
งว
ิญญ

าณ

 

ทางสังคม

 
ทางร่างกาย

 

ทาง
ปัญ

ญ
า

ตัวอย่าง: ท�าและกินอาหารเพ่ือสุขภาพ ออกก�าลงักาย ท�าความสะอาดหรือ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท่าน

ตัวอย่าง: จดบันทึกประจ�าวนั สวดอ้อนวอนทุกเช้า ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวนั 

รักษาวนัสะบาโตให้ศักด์ิสิทธ์ิ
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ตัวอย่าง: รับใช้ผู้ อ่ืน ไม่นินทา หาเพ่ือนใหม่

ตัวอย่าง: พัฒนางานอดิเรกหรือทักษะ ฝึกการสอน เรียนท�างบประมาณ

ชอบเร่ืองใดบา้ง? ฉนัจะตระหนกัถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร?  

ฉนัรับใชใ้ครไดบ้า้ง?

 
ทา
งว
ิญญ

าณ

 

ทางสังคม

 
ทางร่างกาย

 

ทาง
ปัญ

ญ
า
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด 

ทางวญิญาณ
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?

21



ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?

22



วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?

ทางสังคม
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?
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ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?
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วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?

ทางร่างกาย
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?
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ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?
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วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?

ทางสตปัิญญา
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?
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ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?
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วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?
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ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?
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วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?

41



ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?

42



วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม

43



•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?
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ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?
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วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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•

 

•

 

•

 

วางแผน
เป้าหมายของฉัน:� �

�

เหตุใดเร่ืองนีจ้งึส�าคญัต่อฉัน?

� �

�

เร่ืองนีจ้ะช่วยให้ฉันเป็นเหมอืนพระเยซูคริสต์มากขึน้ได้อย่างไร?

� �

�

ฉันจะท�าส่ิงนีอ้ย่างไร:

ฉันจะท�ำงำนเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยโดยแบ่งงำนออกเป็นขัน้ตอนหรือกำรด�ำเนิน

งำนเลก็ๆ ได้อย่ำงไร?

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

วนัที/่บ่อยเพยีงใด�

ใครจะช่วยฉันได้?
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ลงมอืท�ำ
•	 ฉันก�ำลงัเรียนรู้อะไร?

•	 ฉันต้องปรับตัวเร่ืองใดบ้ำง?
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ใคร่ครวญ
•	 ฉันได้เรียนรู้อะไร?

•	 ฉันใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้อย่างไร?

•	 ฉันจะใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้มารับใช้ผู้ อ่ืนได้อย่างไร?
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วนัท่ีท�าเสร็จ:  

ฉนัจะฉลองการเติบโตของฉนัโดย:  

ฉนัจะท�าอะไรต่อจากน้ี?

กลบัไปท่ีแบบฟอร์มการคน้พบเพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม
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เร่ืองประทบัใจและแนวคดิ
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“จง เรียน รู้ จาก เรา, และ ฟัง ถ้อยค�า ของ เรา; จงเดิน ด้วย ความ สุภาพอ่อนน้อม 

แห่ง พระ วิญญาณ เรา, และ เจ้า จะ มี สันติสุข ใน เรา.”

หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 19:23

53



“และพระคริสต์ตรัสไว้ว่า: หากเจ้าจะมีศรัทธาในเราเจ้าจะมีพลงั 

ความสามารถท�าส่ิงใดกต็ามท่ีเราเห็นสมควร.”

โมโรไน 7:33
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ส่ิงทีพ่งึจดจ�า

• กิจกรรมหรือบทเรียนท่ีฉนัชอบ

• วธีิท่ีฉนัรู้สึกใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึน

• ผูค้นท่ีฉนัรับใชห้รือผูท่ี้มีผลต่อฉนั

• ส่ิงท่ีฉนัเรียนรู้:
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“ข้าพ เจ้าเผชิญได้ทุก อย่างโดยพระ องค์ผู้ทรงเสริมก�าลงัข้าพ เจ้า”

ฟีลปิปี 4:13
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แนวคดิส�าหรับการเตบิโต 

ในทุกด้านของชีวติ

มีมากมายหลายวธีิท่ีท่านจะเติบโตในชีวติของท่านได!้ ใชแ้นวคิดจากหนา้

ต่อไปน้ี หรือใชแ้นวคิดของท่านเอง ขอใหพ้ระบิดาบนสวรรคช่์วยใหท่้านรู้

ส่ิงท่ีท่านตอ้งเร่ิมท�าเพื่อการเติบโตในขณะน้ี

ท่านสามารถดูแนวคิดเพิ่มเติมไดท่ี้  

ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  

และในแอปด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ
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ทางวญิญาณ ทางสังคม

ทางสตปัิญญาทางร่างกาย



• สวดออ้นวอนอยา่งจริงใจ

• ศึกษาพระคมัภีร์และถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติ

• หาโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณ

• คน้พบและพฒันาของประทานทางวญิญาณของท่าน

• เตรียมพร้อมรับปิตุพรของท่าน

• รับและถือใบรับรองพระวหิารอยา่งมีค่าควร

• ท�างานดา้นประวติัครอบครัวและรับใชใ้นพระวหิาร

• แสดงความส�านึกคุณทุกวนั

• รักษาพระบญัญติัหน่ึงขอ้อยา่งสมบูรณ์มากข้ึน

• ศึกษาพระชนมชี์พของพระคริสต์

• ทุกสปัดาห์รับส่วนศีลระลึกอยา่งมีค่าควร

• มีส่วนร่วมในเซมินารี

ทางวญิญาณ
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• เอาใจใส่ความตอ้งการของผูอ่ื้นมากข้ึน

• เรียนรู้ท่ีจะตั้งใจฟังและแสดงความคิดเห็นท่ีชดัเจน

• รักและรับใชผู้ค้นรอบตวัท่าน

• ใชเ้วลากบัครอบครัว

• เตรียมพร้อมเป็นคู่สมรสและบิดามารดา

• พฒันาความสามารถในการปรับตวั—ความสามารถท่ีจะปรับตวัและ

อดทนใหน้านพอเม่ือมีเร่ืองยากล�าบาก

• มีส่วนร่วมกบักิจกรรมในโรงเรียนหรือชุมชน

• หาวธีิดูแลคนยากจน

• เรียนรู้การขอโทษ เรียนรู้การใหอ้ภยั

• พดูและท�าอยา่งมีน�้าใจและไม่นินทา

ทางสังคม
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• ปรับปรุงสุขภาพและความแขง็แรงของร่างกาย

• เรียนรู้หรือปรับปรุงทกัษะทางร่างกาย เช่น กีฬา การเตน้ร�า หรือกิจกรรม

นอกสถานท่ี

• เรียนรู้หรือปรับปรุงทกัษะดา้นศิลปะหรืองานฝีมือ

• จดัการกบัความตอ้งการทางร่างกายในวธีิท่ีดีต่อสุขภาพ

• เรียนรู้วธีิปกป้องตนเองจากทารุณกรรมและแสวงหาความช่วยเหลือเม่ือ

จ�าเป็น

• หลีกเล่ียงส่ือลามก

• หาวธีิท่ีดีต่อสุขภาพในการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด

• เรียนรู้การดูแลเดก็

• ฝึกรักษาสุขอนามยัท่ีดี

• เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานส�าหรับงานสวนและงานบา้นอยา่ง

ปลอดภยั

• เรียนรู้การปฐมพยาบาลและทกัษะการเอาตวัรอดเม่ืออยูน่อกสถานท่ี

• ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและไม่สบถ

ทางร่างกาย
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• ปรับปรุงทกัษะการอ่านและการเขียนของท่าน

• พฒันานิสยัการศึกษาท่ีดี

• คน้หาวา่ท่านตอ้งท�าอะไรบา้งเพื่อใหมี้งานท�าท่ีดี และเร่ิมลงมือท�าเพื่อ

ใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น

• เรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านสนใจ

• สนทนากบัผูค้นท่ีท่านช่ืนชมเพื่อคน้หาวธีิท่ีพวกเขาพฒันาคุณลกัษณะท่ี

ท่านตอ้งการมี

• เรียนรู้วธีิบริหารการเงินอยา่งฉลาด

• ศึกษาหวัขอ้พระกิตติคุณหน่ึงหวัขอ้ในเชิงลึก

• เรียนรู้ทกัษะการท�างานพื้นฐานท่ีท่านใชไ้ดใ้นเวลาน้ีและในภายภาค

หนา้

• เขา้ร่วมงานดา้นวฒันธรรม

• เรียนรู้ภาษาเพิ่มอีกหน่ึงภาษา

• พึ่งพาตนเองมากข้ึน

• เรียนรู้และฝึกฝนหลกัธรรมต่างๆ เก่ียวกบัการมีวนิยัในตนเอง

ทางสตปัิญญา
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แหล่งช่วย

กำรพฒันำตนเอง: หนังสือแนะแนวส�ำหรับเยำวชน

กำรพฒันำตนเอง: หนังสือแนะแนวส�ำหรับเดก็

เพือ่ควำมเข้มแขง็ของเยำวชน

เวบ็ไซต์เดก็และเยาวชน
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

แอปการด�าเนินชีวติตามพระกติตคุิณ
มีส�าหรับอุปกรณ์พกพาแอนดรอยดแ์ละแอปเปิล
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