เด็ก เยาวชน
และ

ของศาสนจักรของพระเยซู คริสต์ แห่ งวิสุทธิชนยุคสุ ดท้ าย

คู่มอื ค�ำแนะน�ำส� ำหรับ
บิดามารดาและผู้น�ำ

เรี

ยนพี่นอ้ งทุกท่าน เด็กและเยาวชนของศาสนจักรของ
พระเยซูคริ สต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุ ดท้ายเป็ นบุตรธิดาผู ้
เป็ นที่รักของพระผูเ้ ป็ นเจ้า พวกเขามีศกั ยภาพที่จะส่ งผล
ใหญ่หลวงต่อโลก
หลักธรรมที่สอนในโครงการส�ำหรับเด็กและเยาวชนนี้แสดงให้
เห็นวิธีที่สูงส่ งกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่าในการส่ งเสริ มอนุชนรุ่ น
หลังให้ติดตามพระเยซูคริ สต์และประยุกต์ใช้พระกิตติคุณของ
พระองค์ในชีวติ ทุกด้าน โครงการส�ำคัญนี้จะประกอบด้วยการ
เรี ยนรู ้พระกิตติคุณ สิ ทธิพิเศษในการรับใช้ การพัฒนาตนเอง
และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น โครงการนี้เริ่ มต้นที่บา้ น บิดามารดา
มีหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสอนบุตรธิดาในแสงสว่าง
และความจริ ง ผูน้ ำ� ศาสนจักรให้การสนับสนุนและการน�ำทางที่มี
คุณค่าต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวของพวกเขา
เรารักท่าน เรามีความเชื่อมัน่ ในตัวท่าน เราสัญญาว่าพระบิดาใน
สวรรค์ของเราจะทรงอวยพรท่านและสนับสนุนท่านอย่างต่อ
เนื่องขณะท่านน�ำและแนะแนวทางแก่บุตรธิดาของพระองค์ดว้ ย
ศรัทธา
ฝ่ ายประธานสูงสุ ดและโควรัมอัครสาวกสิ บสอง

จัดพิมพ์โดย
ศาสนจักรของพระเยซูคริ สต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุ ดท้าย
ซอลท์เลคซิต้ ี ยูทาห์
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วิสัยทัศน์
เสริ มสร้างศรัทธาในพระ
เยซูคริ สต์ให้อนุชนรุ่ น
หลัง ตลอดจนช่วยให้เด็ก
เยาวชน และครอบครัว
ของพวกเขาก้าวหน้า
ตามเส้นทางพันธสัญญา
ขณะเผชิญความท้าทาย
ในชีวติ

บทน�ำ

บิดามารดาและผูน้ ำ� ท�ำงานด้วยกันเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสพระกิตติคุณลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น เป็ นสานุศิษย์ที่มีค่าควรของ
พระเจ้าพระเยซูคริ สต์ และเป็ นชายหญิงที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ตผ่าน:
• การเรียนรู้ พระกิตติคุณ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมัน่
ส่ วนตัว
• การรับใช้ และกิจกรรม ที่จรรโลงใจต่อร่ างกายและวิญญาณ
• การพัฒนาตนเอง ที่ทำ� ให้เติบโตสมดังตั้งใจ
หลักธรรมชี้นำ� และบทบาททัว่ ไปที่ระบุไว้ในจุลสารเล่มนี้สามารถ
ปรับใช้ได้ ไม่มีวธิ ีประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมเพียงวิธีเดียว ตัวอย่างและ
แนวคิดบางส่ วนมีให้ทางออนไลน์ที่ ChildrenandYouth.
ChurchofJesusChrist.org แสวงหาการดลใจให้รู้วา่ อะไรดี
ที่สุดส�ำหรับแต่ละคน (ดู “ปรับเปลี่ยนและปรับใช้”)

อนุชนรุ่นหลัง

ศาสดาพยากรณ์กล่าวไว้วา่ เด็กและเยาวชนรุ่ นนี้อยูใ่ นหมู่คนดีที่สุด
ที่พระเจ้าทรงส่ งมาแผ่นดินโลก (ดู รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความ
หวังอิสราเอล,” การให้ขอ้ คิดทางวิญญาณส�ำหรับเยาวชนทัว่ โลก, 3
มิถุนายน 2018, 16) พวกเขามีศกั ยภาพที่จะส่ งผลใหญ่หลวงต่อโลก
พวกเขาได้รับเชิญให้ช่วยรวมอิสราเอลทั้งสองด้านของม่าน เราต้อง
ใช้วธิ ีที่ดีกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่าดูแลและปฏิบตั ิศาสนกิจต่อพวกเขา
วิธีน้ ีจะช่วยให้เด็กและเยาวชน:
• รู ้จกั อัตลักษณ์นิรันดร์และจุดประสงค์นิรันดร์ของตนเอง
• ท�ำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูคริ สต์ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นโดยให้พระ
กิตติคุณของพระองค์เข้าไปในใจพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้พวกเขาเลือกติดตามพระองค์
• ประสบความส�ำเร็ จในหน้าที่ฐานะปุโรหิ ตแห่งอาโรน
• มีส่วนด้วยกันในงานแห่งความรอด
• พัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุนจากบิดามารดา และผูน้ ำ� ให้ความ
ช่วยเหลือตามความจ�ำเป็ น
• มีค่าควรเข้าพระวิหารและมีปีติอนั ยัง่ ยืนบนเส้นทางพันธสัญญา
เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการเปิ ดเผยส�ำหรับชีวติ ตนเอง สร้างความ
สัมพันธ์ที่มีพระกิตติคุณเป็ นศูนย์กลาง และใช้สิทธิ์เสรี ขณะพวกเขา
เติบโต พวกเขาจะประสบความส�ำเร็ จในการท�ำให้จุดประสงค์เหล่า
นี้บรรลุผล
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“วัตถุประสงค์ยาวนานของศาสนจักร
คือช่วยสมาชิกทุกคนเพิ่มพูนศรัทธา
ในพระเจ้าพระเยซูคริ สต์และการชดใช้
ของพระองค์ [และ] ช่วยพวกเขาท�ำและ
รักษาพันธสัญญากับพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ำกล่าวเปิ ดการประชุม,”
เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7

พากเพียรติดตามพระผู้ช่วยให้
รอด

ในวัยเยาว์ พระเยซูทรงจ�ำเป็ นต้องเรี ยนรู ้อตั ลักษณ์อนั สูงส่ งและพระ
พันธกิจของพระองค์เฉกเช่นบุตรธิดาทุกคนของพระผูเ้ ป็ นเจ้าต้อง
เรี ยนรู ้ พระองค์ “เจริ ญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่ างกาย เป็ นที่
ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย” (ลูกา 2:52)
พระองค์ทรงเติบโตอย่างสมดุล เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตเช่น
นั้นได้
ช่วยให้เด็กและเยาวชนน�ำพระผูช้ ่วยให้รอดเข้ามาในชีวติ ทุกด้าน
ของพวกเขา—ไม่ใช่แค่ในวันสะบาโต เมื่อพวกเขาพากเพียรท�ำให้
พระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์กลางของชีวติ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่ ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์มาเป็ นผูป้ ลอบโยนและผูน้ ำ� ทางให้พวกเขา
ตามหลักแล้วการติดตามพระผูช้ ่วยให้รอดเริ่ มต้นในบ้าน ผูน้ ำ�
ศาสนจักรสามารถให้การสนับสนุนที่สำ� คัญแก่บุคคลและครอบครัว
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“พระเยซูเจริ ญข ึน้ ในด้ านสติปัญญาและ
ด้ านร่ างกาย เป็ นที่ ชอบต่ อพระพักตร์
พระเจ้ าและต่ อหน้ าคนทั้งหลายด้ วย”
ลูกา 2:52
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บ้ านเป็ นศูนย์ กลาง

บิดามารดาวางแผนสร้างประสบการณ์และการสนทนาในครอบครัว
เพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์และขานรับความต้องการ
เฉพาะด้านของบุตรธิดาแต่ละคน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อครอบครัว
ท�ำงานและเล่นด้วยกันในลักษณะที่สอนทักษะส�ำคัญ เสริ มสร้าง
อุปนิสยั และให้โอกาสเติบโต

ส่ งเสริมการเติบโต

• สวดอ้อนวอนขอการน�ำทาง พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู ้จกั บุตรธิดา
ของท่านและจะทรงช่วยท่านสอนพวกเขา
• จงช่วยบุตรธิดาของท่านแสวงหาและรับรู ้อิทธิพลของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
• แสดงความรักและชมเชยบุตรธิดาบ่อยๆ ขณะพวกเขาพยายามท�ำดี
และชมเชยคุณสมบัติเหมือนพระคริ สต์ที่ท่านเห็นในพวกเขา
• มองหาโอกาสรับใช้ผอู ้ ื่นเป็ นครอบครัว

แนะแนวทาง

• ช่วยให้บุตรธิดาของท่านเห็นว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้พระกิตติคุณ
ในชีวติ ทุกด้านได้อย่างไร
• แนะแนวบุตรธิดาและกระตุน้ ให้พวกเขาตั้งเป้ าหมายและแผนของ
ตนเอง
• ช่วยให้พวกเขาคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
• ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ และก�ำลังใจตลอดทาง

พูดคุยกับผู้น�ำ

สื่ อสารกับครู และผูน้ ำ� เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะสนับสนุนบุตรธิดา
ของท่านให้ดีที่สุดได้อย่างไร พึงระวังอย่าท�ำลายความเชื่อมัน่ ของ
บุตรธิดาหรื อท�ำให้พวกเขาอับอาย

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
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“ถึงเวลาแล้วที่ ศาสนจักรจะให้
ครอบครั วเป็ นศูนย์ กลาง ให้ส่ิ งที่
เกิดขึ้นในอาคารของสาขา วอร์ด
และสเตคคอยสนับสนุน”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ำกล่าวเปิ ดการประชุม,”
เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7

ศาสนจักรสนับสนุน

บทบาทของศาสนจักรได้แก่ การสอนพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริ สต์ การจัดให้มีศาสนพิธี และการสนับสนุนครอบครัว
ผูน้ ำ� และครู สนับสนุนบิดามารดาโดยสร้างความสัมพันธ์อนั แนบ
แน่นที่เกิดจากความเอาใจใส่ กบั เด็กและเยาวชนที่พวกเขารับใช้

พูดคุยกับบิดามารดา

• สื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการกับบิดามารดาเพื่อให้ทราบวิธี
สนับสนุนบุตรธิดาของพวกเขา บอกข้อดีที่ท่านสังเกตเห็น
• ถามว่าพวกเขาหวังจะให้บุตรธิดามีประสบการณ์และเรี ยนรู ้อะไร
ในโควรัมฐานะปุโรหิ ตแห่งอาโรน ในชั้นเรี ยนเยาวชนหญิง และ
ในกิจกรรมต่างๆ
เมื่อบิดามารดาเป็ นสมาชิกที่ไม่แข็งขันของศาสนจักร:
• อธิบายให้บิดามารดาฟังว่าศาสนจักรพยายามสนับสนุนเด็กและ
เยาวชน ถามพวกเขาว่าต้องการให้บุตรธิดามีส่วนหรื อไม่และ
อย่างไร
• ถามเด็กหรื อเยาวชนว่าพวกเขาอยากได้รับการสนับสนุนแบบใด
• พูดคุยกับสภาวอร์ดเกี่ยวกับวิธีให้บิดามารดามีส่วนร่ วมเท่าที่จะ
ท�ำได้

สนับสนุนเด็กและเยาวชน

• ช่วยให้เด็กและเยาวชนรับรู ้อิทธิพลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
• ถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการเรี ยนรู ้และอยากมีประสบการณ์ใด
ในโควรัม ชั้นเรี ยน และกิจกรรม
• กระตุน้ ให้พวกเขาเป็ นผูน้ ำ� ในการวางแผนและด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ
• สนับสนุนให้ผดู ้ ำ� รงฐานะปุโรหิ ตแห่งอาโรนท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อโควรัมให้เกิดสัมฤทธิผล

บ้ านเป็ นศูนย์ กลาง
(ครอบครัว)

การเรี ยน
พระกิตติคุณ

การ
รับใช้และ
กิจกรรม

การพัฒนา
ตนเอง

ศาสนจักรสนับสนุน
(ผูน้ ำ� )
ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
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การเรียนรู้ พระกิตติคุณ
ทีบ่ ้ าน

การศึกษาพระคัมภีร์และการ
สวดอ้อนวอนเป็ นส่ วนตัวและ
กับครอบครัวจะช่วยให้เด็กและ
เยาวชนรู ้สึกและรับรู ้ถึงอิทธิพล
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และ
เรี ยนรู ้ที่จะรักพระผูช้ ่วยให้รอด
ศาสนจักรส่ งเสริ มบุคคลและ
ครอบครัวให้ใช้ จงตามเรามา
—ส�ำหรั บบุคคลและครอบครั ว
และถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์
ที่มีชีวติ เพื่อศึกษาพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริ สต์

ทีโ่ บสถ์

เด็กและเยาวชนมาชุมนุมกัน
เพื่อเรี ยนรู ้พระกิตติคุณของ
พระเยซูคริ สต์ เด็กเรี ยนรู ้พระ
กิตติคุณผ่านการสอนในชั้น
เรี ยนและช่วงเวลาร้องเพลงของ
ปฐมวัย เยาวชนเรี ยนรู ้หลักค�ำ
สอนในชั้นเรี ยนและโควรัม เด็ก
และเยาวชนได้รับการเชื้อเชิญ
ให้แบ่งปันสิ่ งที่พวกเขาเรี ยน
รู ้ที่บา้ นและประยุกต์ใช้พระ
กิตติคุณในชีวติ

การเรี ยน
พระกิตติคุณ
บ้ านเป็ นศูนย์ กลาง
การสวดอ้อนวอน
การศึกษาพระคัมภีร์
การสังสรรค์ยามค�่ำ
วันสะบาโต
ประวัติครอบครัว

ศาสนจักรสนับสนุน
การเรี ยนการสอนในวัน
สะบาโต
เซมินารี

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ComeFollowMe.ChurchofJesusChrist.org

การรับใช้ และกิจกรรม
ทีบ่ ้ าน

การรับใช้และกิจกรรมสร้าง
กิจวัตรประจ�ำวันที่ชอบธรรม
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
สอนทักษะชีวติ พัฒนา
คุณลักษณะเหมือนพระคริ สต์
ช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโต
การรับใช้และกิจกรรมครอบครัว
สามารถเน้นที่ความต้องการของ
บุคคลและครอบครัวและให้
โอกาสประยุกต์ใช้หลักธรรม
พระกิตติคณ
ุ ในชีวติ ประจ�ำวัน

ทีโ่ บสถ์

การรับใช้—รวมถึงการท�ำ
หน้าที่ผดู ้ ำ� รงฐานะปุโรหิ ตแห่ง
อาโรนในศาสนพิธีศีลระลึก
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—และกิจกรรมปกติทว่ั ไปให้
โอกาสได้รวมกลุ่มกัน เรี ยนรู ้
ทักษะใหม่ๆ ท�ำภารกิจยากๆ ให้
ส�ำเร็ จ และสร้างความสัมพันธ์
ที่มีพระกิตติคุณเป็ นศูนย์กลาง
กับเพื่อนวัยเดียวกันและผูน้ ำ�
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตทางวิญญาณ ทาง
สังคม ทางร่ างกาย และทางสติ
ปั ญญา และรับใช้ผอู ้ ื่นอย่างมี
ความหมาย JustServe (JustServe.org) เป็ นแหล่งช่วยอัน
มีค่าส�ำหรับโอกาสในการรับ
ใช้ชุมชน
กิจกรรมต่อเนื่องหลายวัน
ส�ำหรับเยาวชนได้แก่ การ

การพัฒนาตนเอง
ทีบ่ ้ าน

เด็กและเยาวชนเลือกสิ่ งที่
พวกเขาสามารถท�ำได้เพื่อ
เติบโตและเรี ยนรู ้ที่จะติดตาม
พระผูช้ ่วยให้รอด บิดามารดา
สามารถช่วยให้พวกเขารับรู ้วา่
พวกเขาเติบโตอยูแ่ ล้วอย่างไร
และจ�ำเป็ นต้องปรับปรุ งด้าน
ใด กิจกรรมทุกอย่าง ทั้งโบสถ์
โรงเรี ยน เพื่อน กีฬา ศิลปะ งาน
และความสนใจส่ วนตัวอื่นๆ

สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชน
ติดตามพระเยซูคริ สต์

ทีโ่ บสถ์

ผูน้ ำ� รักและรับใช้เด็กและ
เยาวชนแต่ละคน ตลอดจนรับ
รู ้ความต้องการและความสนใจ
ของพวกเขา ผูน้ ำ� สามารถเป็ น
อิทธิพลพิเศษและทรงพลังที่
ช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ มเด็ก
และเยาวชนแต่ละคนในการ
รับใช้และการเติบโตผ่านความ
สัมพันธ์อนั เปี่ ยมด้วยความรัก

การพัฒนา
ตนเอง
บ้ านเป็ นศูนย์ กลาง
เป้ าหมายส่ วนตัว
เป้ าหมายครอบครัว
การแนะแนว
ก�ำลังใจ
ความรัก

ศาสนจักรสนับสนุน
การแนะแนว
ก�ำลังใจ
แนวคิดเรื่ องเป้ าหมาย
แหล่งช่วยจากวอร์ด

ค้ นหาแหล่ งช่ วยส� ำหรับกิจกรรมและเป้ าหมายที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

ประชุมเพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน (เอฟเอสวาย) การประชุม
ใหญ่เยาวชน ค่าย และการชุมนุ
มอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วย
ให้เยาวชนมีความปรารถนาลึกซึ้ ง
ยิง่ ขึ้นที่จะติดตามพระผูช้ ่วยให้รอด
ดึงตนเองออกจากกิจวัตรประจ�ำ
ตามปกติ และช่วยให้พวกเขาเห็นว่า
พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของเยาวชน
กลุ่มใหญ่ผมู ้ ีเป้ าหมายอันชอบธรรม
เหมือนกัน

การ
รับใช้และ
กิจกรรม
บ้ านเป็ นศูนย์ กลาง

การสังสรรค์ยามค�่ำ
การรับใช้เป็ นครอบครัว
กิจกรรมครอบครัว
การปฏิบตั ิศาสนกิจ

ศาสนจักรสนับสนุน

ศาสนพิธีศีลระลึก
แนวคิดส�ำหรับการรับใช้
และกิจกรรม
JustServe
กิจกรรมต่อเนื่องหลายวัน
งานมอบหมายปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ
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ปรับเปลีย่ นและปรับใช้
แต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว
และแต่ละกลุ่มคนมีความพิเศษ
ในตัว สิ่ งที่ได้ผลดีที่สุดกับคน
หนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่ง
จงท�ำสิ่ งที่ได้ผลกับครอบครัว
ชั้นเรี ยน โควรัม หรื อวอร์ด
ของท่าน พูดคุยเกี่ยวกับโอกาส
และข้อกังวลของท่าน แสวงหา

การเปิ ดเผยว่าจะปรับโครงการ
นี้อย่างไรเพื่อช่วยให้เด็กและ
เยาวชนแต่ละคนบรรลุศกั ยภาพ
อันสูงส่ งของตนเอง
ตัวอย่างเช่น เด็กและเยาวชนจะ
มีวธิ ีทำ� ให้ตนเองเติบโตต่างกัน
ไป อาทิ ประเภท จ�ำนวน และ
ความถี่ของเป้ าหมาย อีกทั้ง

ท�ำให้ เรี ยบง่ าย ท�ำสิ่ งที่ได้ ผล

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

“ข่าวสารพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้ นฟูของพระเยซู
คริ สต์คือเราสามารถและ
ต้องคาดหวังว่าจะเป็ นคนดี
ขึ้นตราบที่เรายังมีชีวติ อยู”่

ประธานเฮนรี ย ์ บี. อายริ งก์, “แบบอย่างที่เพียบ
พร้อมของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 85
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พวกเขาจ�ำเป็ นต้องได้รับการ
สนับสนุนมากน้อยต่างกัน จึง
ควรพิจารณาเป็ นรายบุคคล ชั้น
เรี ยนและโควรัมปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการเช่นกัน
นอกจากนี้ประเภทและความถี่
ของกิจกรรมก็อาจแตกต่างกัน
ตามสภาวการณ์ในท้องที่

แสวงหาการเปิ ดเผย
ขานรับความต้องการ
ของแต่ละคน
ท�ำสิ่ งที่ได้ผล
ท�ำให้เข้าใจง่าย

“เราพบปี ติแท้จริ งและ
ยัง่ ยืนโดยมารู ้และ
ปฏิบตั ิตามความจริ ง
เกี่ยวกับเราเป็ นใคร”

ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “ความจริ งและ
แผน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 25

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

แรงจูงใจและการยกย่ องชื่นชม
แรงจูงใจ

เด็กและเยาวชนจะเกิดแรงจูงใจ
แน่นอนเมื่อพวกเขารู ้สึกว่าตน
เป็ นที่รัก เติบโต พัฒนา และ
รู ้สึกถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในชีวติ เมื่อการเปลี่ยนแปลง
และการเติบโตกลายเป็ นเรื่ อง
ยากส�ำหรับพวกเขา กระตุน้
ให้พวกเขามองหาวิธีเอาชนะ
ความท้าทายหรื อปรับแผนของ
ตน ความสัมพันธ์อนั แนบแน่น
และไว้วางใจกับบิดามารดา ผูน้ ำ�

และเพื่อนวัยเดียวกัน จะเป็ น
พลังให้พวกเขาพยายามต่อไป

การยกย่ องชื่นชม

เมื่อเด็กและเยาวชนก้าวหน้า จง
ยกย่องความพยายามของพวก
เขาและให้กำ� ลังใจ เปิ ดโอกาส
ให้พวกเขาแบ่งปันสิ่ งที่กำ� ลัง
เรี ยนรู ้และฉลองการเติบโต
ของพวกเขา นอกจากนี้เด็กและ
เยาวชนทุกคนอาจได้รับสิ่ งของ
เช่น แหวนหรื อเหรี ยญรางวัล
เพื่อเตือนใจว่าพวกเขาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกลุ่มคนทัว่ โลกที่

พยายามติดตามพระเยซูคริ สต์
เมื่อเด็กและเยาวชนบรรลุ
เป้ าหมายทางวิญญาณ สังคม
ร่ างกาย และสติปัญญา พวก
เขาอาจได้รับตราสัญลักษณ์
เพิ่มเติม
ฟัง
ยกย่องความพยายาม
ฉลองการเติบโต
เรี ยนรู ้จากอุปสรรค
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บ้ านและบิดามารดา
ฉันมีบทบาทอะไร?

เป็ นแบบอย่างที่ชอบธรรมแก่
บุตรธิดาของท่าน สอนให้พวก
เขารู ้วธิ ีเติบโตในชีวติ ทุกด้าน
หาวิธีช่วยให้พวกเขาเรี ยนรู ้
ปี ติของการรักษาพันธสัญญา
การค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆ
และการท�ำสิ่ งที่ยากๆ ช่วยให้
ครอบครัวของท่านใกล้ชิดพระ
บิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริ สต์มากขึ้น ด�ำเนินชีวติ ตาม
พระกิตติคุณทุกวัน

ฉันจะท�ำอะไร?

ให้บุตรธิดาของท่านรู ้วา่ ท่านรัก
พวกเขามากเพียงใด มีส่วนใน
ชีวติ พวกเขา สวดอ้อนวอนขณะ
ค้นหาความต้องการของบุตร
ธิดาแต่ละคนและวางแผนการ
ศึกษาพระกิตติคุณและกิจกรรม
ตามความต้องการเหล่านั้น แบ่ง
ปั นประจักษ์พยานของท่านกับ
พวกเขาเป็ นประจ�ำ พูดคุยกับ
ผูน้ ำ� ว่าพวกเขาจะช่วยสนับสนุน
บุตรธิดาของท่านได้อย่างไร

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

“ไม่มีงานอื่นใดอยูเ่ หนือ
กว่าการเป็ นบิดามารดาที่
ชอบธรรมและตั้งใจ!”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “สะบาโตคือ
วันปี ติยนิ ดี,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 131

10

ฉันจะเริ่มตรงไหน?

พูดคุยและฟังบุตรธิดาของ
ท่านต่อไป สวดอ้อนวอนว่า
ท่านจะสนับสนุนพวกเขาได้
อย่างไร ช่วยให้พวกเขาค้น
พบและเริ่ มเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ ที่
พวกเขาสนใจ เริ่ มหรื อท�ำต่อ
ไปในเรื่ องการสวดอ้อนวอน
เป็ นครอบครัว การศึกษาพระ
กิตติคุณ โอกาสในการรับใช้
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้
บุตรธิดาของท่านเติบโต

แสดงความรัก
เป็ นแบบอย่าง
แสวงหาการเปิ ดเผย
สอนทักษะชีวติ
ฉลองการเติบโต
ยกย่องความพยายาม

“ทรัพย์สมบัติล้ ำ� ค่าที่สุด
บนแผ่นดินโลกและใน
สวรรค์คือบุตรธิดาและ
ลูกหลานของเรา”

ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “The Great Plan of
Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 75

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ Primary.ChurchofJesusChrist.org

ผู้น�ำและครู ปฐมวัย
ฉันมีบทบาทอะไร?

รักและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้เด็กๆ ช่วยเหลือบิดามารดา
ในการช่วยให้เด็กรู ้สึกถึงความ
รักของพระบิดาบนสวรรค์
เข้าใจพระกิตติคุณของพระเยซู
คริ สต์ รู ้สึกและรับรู ้อิทธิพล
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เตรี ยมท�ำและรักษาพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์

ฉันจะท�ำอะไร?

ท�ำให้แน่ใจว่าชั้นเรี ยนปฐมวัย
และช่วงเวลาร้องเพลงช่วย
ให้เด็กรู ้สึกถึงพระวิญญาณ
เพิ่มพูนศรัทธา และรู ้สึกถึงปี ติ
จากพระกิตติคุณของพระเยซู
คริ สต์ในชีวติ พวกเขา วางแผน
การรับใช้และกิจกรรมที่
สนุกสนานและดึงดูดใจตาม
แนวทางการเติบโตด้านต่างๆ
ที่แนะน�ำไว้ใน ลูกา 2:52 เพื่อ
สร้างประจักษ์พยาน เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ตลอดจนส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันและการเติบโตส่ วนตัว

ฉันจะเริ่มตรงไหน?

ท�ำความรู ้จกั เด็กและครอบครัว
ปฏิบตั ิศาสนกิจให้สอดคล้อง
กับความต้องการของพวก
เขา ฝ่ ายประธานปฐมวัยสวด
อ้อนวอนถามว่าท่านจะช่วย
เหลือครู ผูน้ ำ� ดนตรี และผูน้ ำ�
กิจกรรมของท่านให้ช่วยเด็ก
ท�ำตามพระผูช้ ่วยให้รอดได้
อย่างไร

สอนเรื่ องอัตลักษณ์อนั สูงส่ ง
ประยุกต์ใช้พระกิตติคุณ
สร้างความสัมพันธ์
สอนเรื่ องพันธสัญญา
สอนทักษะชีวติ
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ผู้น�ำเยาวชนหญิง
ฉันมีบทบาทอะไร?

ช่วยเหลือบิดามารดาและฝ่ าย
อธิการในการแนะแนวและ
สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
หญิงเข้าใจอัตลักษณ์ของตน
ในฐานะธิดาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เตรี ยมท�ำพันธสัญญาพระวิหาร
และบรรลุจุดประสงค์อนั
ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอ แนะแนว
ฝ่ ายประธานชั้นเรี ยนเมื่อพวก
เธอท�ำหน้าที่ผนู ้ ำ� ปฏิบตั ิศาสนกิจ และรับใช้สมาชิกในชั้น
เรี ยน

ฉันจะท�ำอะไร?

เป็ นแบบอย่างในฐานะสานุศิษย์
ของพระเยซูคริ สต์ แนะแนว
ฝ่ ายประธานชั้นเรี ยนเมื่อพวก
เธอวางแผนบทเรี ยนร่ วมกับการ
สวดอ้อนวอนและช่วยสอนบท
เรี ยนจาก จงตามเรามา—ส�ำหรั บ
เยาวชนหญิง ส่ งเสริ มให้พวก
เธอเป็ นผูน้ ำ� ในการวางแผน
และด�ำเนินการรับใช้ตลอด
จนกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้
เยาวชนหญิงเติบโตในชีวติ ทุก
ด้าน ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม

แก่เยาวชนหญิงที่ตอ้ งการการ
สนับสนุน

ฉันจะเริ่มตรงไหน?

ท�ำความรู ้จกั เยาวชนหญิงเป็ น
รายบุคคล พูดคุยกับเยาวชน
หญิง บิดามารดาของพวก
เธอ และฝ่ ายอธิการว่าท่าน
จะสนับสนุนการเติบโตของ
เยาวชนหญิงได้อย่างไร สวด
อ้อนวอนให้รู้วา่ ท่านจะช่วยให้
ฝ่ ายประธานชั้นเรี ยนประสบ
ความส�ำเร็ จในการเรี ยกของ
พวกเธอได้อย่างไร

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org

ฉันเป็ นธิดาที่รักของ
พระบิดาพระมารดาบน
สวรรค์ที่มีลกั ษณะแห่ง
สวรรค์และจุดหมาย
ปลายทางนิรันดร์
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สอนเรื่ องอัตลักษณ์อนั สูงส่ ง
ท�ำงานแห่งความรอด
ให้เกิดสัมฤทธิผล
เตรี ยมรับบทบาทอันสูงส่ ง
พัฒนาความสามารถในการปรับตัว
สอนทักษะชีวติ

อยูก่ บั พวกเขา
เชื่อมโยงพวกเขากับสวรรค์
ให้พวกเขาน�ำ

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ YoungMen.ChurchofJesusChrist.org

ผู้น�ำฐานะปุโรหิตแห่ งอาโรน
ฉันมีบทบาทอะไร?

ช่วยเหลือบิดามารดาและฝ่ าย
อธิการเตรี ยมเยาวชนชายให้
พร้อมส�ำหรับการแต่งตั้งสู่
ต�ำแหน่งฐานะปุโรหิ ต พันธสัญญาพระวิหาร งานเผยแผ่
ศาสนา และบทบาทอันสูงส่ ง
สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา
เข้าใจจุดประสงค์และอัตลักษณ์
ของตนในฐานะบุตรของพระผู ้
เป็ นเจ้า แนะแนวฝ่ ายประธาน
โควรัมเมื่อพวกเขาท�ำหน้าที่
ผูน้ ำ� ปฏิบตั ิศาสนกิจ และรับใช้
สมาชิกในโควรัม รวมถึงเมื่อท�ำ
หน้าที่ในศาสนพิธีศีลระลึกด้วย

ฉันจะท�ำอะไร?

เป็ นแบบอย่างในฐานะสานุศิษย์
ของพระเยซูคริ สต์ แนะแนว
ฝ่ ายประธานโควรัมเมื่อพวกเขา
ใช้กญ
ุ แจ ท�ำหน้าที่ในศาสนพิธี
ศีลระลึก วางแผนบทเรี ยนร่ วม
กับการสวดอ้อนวอนและช่วย
สอนบทเรี ยนจาก จงตามเรา
มา—ส�ำหรั บเยาวชนชาย ช่วย
พวกเขาวางแผนและด�ำเนิน
การรับใช้ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนชาย
เติบโตในชีวติ ทุกด้าน ให้พวก
เขาน�ำ ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
แก่เยาวชนชายที่ตอ้ งการการ
สนับสนุน

ฉันจะเริ่มตรงไหน?

ใช้เวลากับเยาวชนชาย ท�ำความ
รู ้จกั และรักพวกเขาแต่ละคน
พูดคุยกับฝ่ ายอธิการ เยาวชน
ชาย และบิดามารดาของพวก
เขาเพื่อพิจารณาว่าท่านจะ
สนับสนุนพวกเขาได้อย่างไร
ขณะพวกเขาเติบโตเป็ นเหมือน
พระผูช้ ่วยให้รอดมากขึ้น สวด
อ้อนวอนให้รู้วา่ ท่านจะช่วยให้
ฝ่ ายประธานโควรัมของท่านใช้
กุญแจและประสบความส�ำเร็ จ
ในการเรี ยกของพวกเขาได้
อย่างไร

สอนหน้าที่ฐานะปุโรหิ ต
ท�ำงานแห่งความรอด
ให้เกิดสัมฤทธิผล
เตรี ยมรับบทบาทอันสูงส่ ง
พัฒนาความสามารถในการปรับตัว
สอนทักษะชีวติ
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ครู โรงเรียนวันอาทิตย์
ฉันมีบทบาทอะไร?

พยายามช่วยให้เยาวชนมาหา
พระคริ สต์โดยเรี ยนรู ้และท�ำ
ตามหลักค�ำสอนของพระองค์
สอนเยาวชนให้เข้าใจ แบ่ง
ปั น และด�ำเนินชีวติ ตามพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริ สต์

ฉันจะท�ำอะไร?

เป็ นแบบอย่างในฐานะสานุศิษย์
ของพระเยซูคริ สต์ และช่วย
เยาวชนสร้างศรัทธาของพวก
เขา กระตุน้ ให้พวกเขาศึกษา
พระคัมภีร์ที่บา้ น—เป็ นส่ วน

ตัวและกับครอบครัว ช่วยพวก
เขาเตรี ยมและสอนหลักธรรม
ค�ำสอน เชื้อเชิญให้พวกเขา
ประยุกต์ใช้ส่ิ งที่กำ� ลังเรี ยนรู ้
มาพัฒนาตนเอง

ฉันจะเริ่มตรงไหน?

พยายามสอนดังที่พระผูช้ ่วย
ให้รอดทรงสอน ท�ำความรู ้จกั
เยาวชนเป็ นรายบุคคล สวด
อ้อนวอนให้รู้วา่ ท่านจะช่วยให้
พวกเขาเติบโตเพื่อเป็ นเหมือน
พระผูช้ ่วยให้รอดมากขึ้นได้
อย่างไร เสริ มสร้างความ

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ SundaySchool.ChurchofJesusChrist.org

“แสวงหาการเรี ยน
รู ้, แม้โดยการศึกษา
และโดยศรัทธาด้วย”

หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 88:118
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เข้มแข็งให้สมาชิกชั้นเรี ยนและ
บิดามารดาของพวกเขาใน
ความพยายามที่จะเรี ยนรู ้และ
สอนพระกิตติคุณที่โบสถ์และ
ในบ้าน
สร้างประจักษ์พยาน
สอนหลักค�ำสอน
ศึกษาพระคัมภีร์
สร้างนิสยั ที่ชอบธรรม

“เมื่อเรามีส่วนในการรับใช้
ผูอ้ ื่น เรานึกถึงตนเองน้อย
ลง และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
จะมาหาเราได้ง่ายขึ้น”

ประธานเฮนรี ย ์ บี. อายริ งก์, “การปฏิบตั ิศาสนกิจที่
ได้รับการดลใจ,” Ensign, พ.ค. 2018, 64

ค้ นหาแหล่ งช่ วยที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

ฝ่ ายอธิการ ฝ่ ายประธานโควรัม และฝ่ ายประธานชั้น
เรียน
พวกเขามีบทบาทอะไร?

ฝ่ ายอธิการเป็ นฝ่ ายประธาน
ของฐานะปุโรหิ ตแห่งอาโรน
ในวอร์ด รับผิดชอบเยาวชน
ชายและเยาวชนหญิง ฝ่ าย
ประธานโควรัมฐานะปุโรหิ ต
แห่งอาโรนท�ำหน้าที่ดว้ ยกุญแจ
ที่ประสาทให้เมื่อประธานโควรัมได้รับการวางมือมอบหน้าที่
ฝ่ ายประธานชั้นเรี ยนเยาวชน
หญิงท�ำหน้าที่ภายใต้สิทธิ
อ�ำนาจฐานะปุโรหิ ตหลังจากได้
รับการวางมือมอบหน้าที่โดย
สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ ายอธิการ

พวกเขาจะท�ำอะไร?

ฝ่ ายประธานควรพากเพียรเป็ น
สานุศิษย์ที่แท้จริ งของพระ
เยซูคริ สต์ขณะช่วยให้สมาชิก
แต่ละคนในโควรัมหรื อชั้น
เรี ยนรู ้สึกเป็ นที่รักและค้นพบ
ปี ติของการด�ำเนินชีวติ ตามพระ
กิตติคุณ ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของฝ่ ายอธิการ ฝ่ ายประธาน
โควรัมชี้แนะแนวทางผูด้ ำ� รง
ฐานะปุโรหิ ตแห่งอาโรนเมื่อ
พวกเขาท�ำหน้าที่ในศาสนพิธี
ศีลระลึก ทั้งฝ่ ายประธานโควรัมและฝ่ ายประธานชั้นเรี ยน
เป็ นผูน้ ำ� ในการรวมอิสราเอลใน
ทั้งสองด้านของม่านและในการ
ดูแลคนตกทุกข์ได้ยาก

พวกเขาจะเริ่มตรงไหน?

ฝ่ ายประธานเรี ยนรู ้หน้าที่ของ
ตนจากพระเจ้าและจากผูน้ ำ� ของ
พวกเขา พวกเขาสวดอ้อนวอน
ให้สมาชิกโควรัมหรื อสมาชิก
ชั้นเรี ยน และรู ้ความต้องการ
ของคนเหล่านั้น พวกเขา
สนับสนุนสมาชิกเหล่านั้นใน
การเป็ นสานุศิษย์ของพระเยซู
คริ สต์ พวกเขาหารื อกันว่าบท
เรี ยน กิจกรรม และการรับใช้ใด
จะเป็ นพรและเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้เยาวชนและน�ำความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมาสู่
โควรัมหรื อชั้นเรี ยนของพวก
เขา

ปฏิบตั ิศาสนกิจ
หารื อกัน
สร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ท�ำหน้าที่ให้เกิดสัมฤทธิผล
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แหล่ งช่ วย

แหล่งช่วยมีให้ใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ และ
สิ่ งพิมพ์ บิดามารดา ผูน้ ำ� ที่เป็ น
ผูใ้ หญ่ ฝ่ ายประธานโควรัม ฝ่ าย
ประธานชั้นเรี ยน และเยาวชน
สามารถเข้าถึงเครื่ องมือต่างๆ
ส�ำหรับการตั้งเป้ าหมาย แนวคิด
ส�ำหรับเป้ าหมาย แนวคิด
ส�ำหรับการรับใช้และกิจกรรม
ที่บา้ นและที่โบสถ์ แนวทาง
ความปลอดภัย และค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ ได้

เว็บ: ChildrenandYouth

.ChurchofJesusChrist.org

แอปมือถือ: การด�ำเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณ
แอปมือถือการด�ำเนินชีวติ ตาม
พระกิตติคุณหรื อ Gospel
Living (iOS และ Android)
ออกแบบไว้ให้สร้างแรง
บันดาลใจ ดึงดูดใจ สนุก และ
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน
สนับสนุนชีวติ ที่มีพระคริ สต์
เป็ นศูนย์กลางผ่าน:

• เนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ
• สิ่ งช่วยเตือนความจ�ำ
• แนวคิดกิจกรรม
• การสื่ อสาร
• การจดบันทึก
• เป้ าหมายส่ วนตัว
ค้นหาใน Apple app store
และ Android app marketplace
ส�ำหรับ Gospel Living (Church
of Jesus Christ)
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เว็บไซต์ Children and Youth
development (การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน) มีแหล่งช่วยที่
สนับสนุนบิดามารดา เด็ก
เยาวชน และผูน้ ำ�

• แหล่งช่วยบิดามารดาและ
ครอบครัว
• แหล่งช่วยและตัวอย่างวิธี
สนับสนุนส่ งเสริ มเด็กและ
เยาวชน
• แหล่งช่วยกิจกรรมปฐมวัย
• แนวทาง ตัวอย่าง และแนวคิด
ส�ำหรับการรับใช้และกิจกรรม
• ตัวอย่างและแนวคิด
(เป้ าหมาย) การพัฒนาตนเอง
• แหล่งช่วยการอบรมฝ่ าย
ประธานโควรัมและฝ่ าย
ประธานชั้นเรี ยน
• เนื้อหาฉบับพิมพ์ในเวอร์ชนั่ ที่
ดาวน์โหลดได้

สิ่ งพิมพ์ : การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

ในกรณี ที่ส่ิ งพิมพ์เป็ นประโยชน์
มีจุลสารเป็ นรู ปเล่มเพื่อช่วย
สนับสนุนหลักธรรมของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ช่วยเด็กและเยาวชนวางแผน
พัฒนาตนเอง

อยู่บนเส้ นทาง
พันธสั ญญาต่ อไป

เมื่อเยาวชนก้าวสู่ชีวติ ขั้นต่อไป
สมาคมสงเคราะห์และโควรัม
เอ็ลเดอร์จะจัดเตรี ยมโอกาสมากขึ้น
ให้พวกเขาพบปี ติและเติบโตขณะ
ช่วยกันท�ำงานแห่งความรอดให้
บรรลุผล

โควรัมเอ็ลเดอร์

สมาคมสงเคราะห์

“เวลาใดก็ตาม ที่ท่านท�ำ สิ่ งใด
ก็ตาม ที่ช่วยให้ ใครก็ตาม—จาก
ทั้งสองด้านของม่าน—ก้าว
ไปสู่การท�ำพันธสัญญากับ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า . . . ท่านก�ำลัง
ช่วยรวบรวมอิสราเอล”
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน “ความหวังอิสราเอล,”
การให้ขอ้ คิดทางวิญญาณทัว่ โลกส�ำหรับเยาวชน,
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บิดามารดาและผูน้ ำ� ท�ำงานด้วย
กันเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชน
เปลี่ยนใจเลื่อมใสลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
เป็ นสานุศิษย์ที่มีค่าควรของ
พระเจ้าพระเยซูคริ สต์ และเป็ น
ชายหญิงที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
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