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ค�าแนะน�าเร่ืองการให้ข้อคดิทางวญิญาณส�าหรับวทิยากรกระบวนการ จะปรากฏในช่องสี

ม่วงเสมอ ส�าหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการประชุมใหข้อ้คิดทางวญิญาณ ดู 

หนา้ 13

วธีิใช้จุลสารเล่มนี้

จุลสารเล่มน้ีออกแบบมาเพื่อใชใ้นรูปแบบการใหข้อ้คิดทางวญิญาณ แต่
สามารถน�าไปใชใ้นรูปแบบกลุ่มหรือใชส่้วนตวัแบบอ่ืนๆ ได ้รวมถึง:
○บทเรียนวนัอาทิตยท่ี์หา้
○การประชุมโควรัมหรือการประชุมสมาคมสงเคราะห์
○ในบา้น
○รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

เมือ่ท่านเห็นค�าส่ังเหล่านีป้รากฏขึน้ ให้ท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้

อ่าน ชมวดีทิศัน์ สนทนา ไตร่ตรอง กจิกรรม

ใหค้นหน่ึงอ่าน
ออกเสียงใหท้ั้ง
กลุ่มฟัง

ทั้งกลุ่มชมวดิีทศัน์ เป็นกลุ่มเลก็ (2–8 
คน) แบ่งปันความ
คิดราว 2–4 นาที

แต่ละคนไตร่ตรอง
และเขียนเงียบๆ 
ราว 2–3 นาที

ต่างคนต่างท�าหรือ
ท�าร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เลก็ (2–8 คน) ตาม
เวลาท่ีก�าหนดไว้

การใหข้อ้คิดทางวญิญาณเสน้ทางของฉนัไม่ควรนานเกิน 90 นาที



1

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

เรียน พี่นอ้งทุกท่าน
พระเจา้ทรงประกาศวา่  “เป็นจุดประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหว้สุิทธิชนของ
เรา” (คพ. 104:15) การเปิดเผยน้ีคือค�าสญัญาจากพระเจา้วา่พระองคจ์ะประทาน
พรฝ่ายโลกและเปิดประตูแห่งการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงคือความสามารถท่ีเราจะ
จดัหาส่ิงจ�าเป็นของชีวติใหต้นเองและสมาชิกครอบครัวของเราได้
จุลสารเล่มน้ีจดัท�าข้ึนเพื่อช่วยใหส้มาชิกของศาสนจกัรเรียนรู้และน�าหลกัธรรม
แห่งศรัทธา การศึกษา การท�างานหนกั และการวางใจในพระเจา้มาปฏิบติั การ
ยอมรับและด�าเนินชีวติตามหลกัธรรมเหล่าน้ีจะท�าใหท่้านไดรั้บพรทางโลก
ตามท่ีพระเจา้ทรงสญัญาไว้
เราเช้ือเชิญใหท่้านหมัน่ศึกษาหลกัธรรมเหล่าน้ีพร้อมทั้งน�าไปประยกุตใ์ชแ้ละ
สอนสมาชิกครอบครัวของท่าน เม่ือท่านท�าดงัน้ี ชีวติท่านจะไดรั้บพร  ท่านจะ
เรียนรู้วธีิปฏิบติับนเสน้ทางสู่การพึ่งพาตนเองมากข้ึน ท่านจะไดรั้บพรดว้ย
ความหวงั สนัติสุข และความกา้วหนา้มากข้ึน
ขอใหม้ัน่ใจวา่ท่านเป็นบุตรธิดาของพระบิดาในสวรรคข์องเรา พระองคท์รงรัก
ท่านและจะไม่ทรงทอดท้ิงท่าน พระองคท์รงรู้จกัท่านและพร้อมจะประทานพร
แห่งการพึ่งพาตนเองทางวญิญาณและทางโลกแก่ท่าน

ขอแสดงความนบัถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด
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เส้นทางของฉันสู่การพึง่พาตนเอง

เร่ิมต้น

 1. เร่ิมดว้ยการสวดออ้นวอน (และเพลงสวดหากตอ้งการ)

 2. สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานสเตคเกร่ินน�าและแสดงประจกัษพ์ยาน 
3–5 นาที

 3. สมาชิกคนหน่ึงในคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตคเช้ือเชิญใหท้ั้งกลุ่ม
เปิดจุลสารไปท่ีหนา้ 2 และอ่านตามขณะท่ีสมาชิกในคณะกรรมการ
อ่านสามยอ่หนา้ดา้นล่าง

วทิยากร
กระบวนการ: 

ยนิดีตอ้นรับสู่การใหข้อ้คิดทางวญิญาณเสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเองคร้ัง
น้ี จุดประสงคข์องการประชุมน้ีคือเพื่อช่วยใหท่้านเขา้ใจเหตุผลและวธีิท่ีท่าน
สามารถพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน แทนท่ีจะมีผูพ้ดูหน่ึงคนน�าเสนอต่อกลุ่ม เราจะ
สนทนาหลกัธรรมในกลุ่มเลก็ๆ อ่านดว้ยกนั ไตร่ตรอง และเขียนความคิดของ
เรา

ส่วนส�าคญัท่ีสุดของประสบการณ์น้ีจะเป็นการกระตุน้เตือนท่ีท่านไดรั้บผา่น
พระวญิญาณขณะท่ีพระเจา้ทรงแสดงใหท่้านเห็นวา่จะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อจะ
เป็นเหมือนพระองคม์ากข้ึน เราสนบัสนุนใหท่้านเขียนความประทบัใจเหล่าน้ี
เม่ือท่านไดรั้บ และจากนั้นขอใหท่้านปฏิบติัตาม

ช่วงทา้ยการประชุมน้ี เราจะเช้ือเชิญใหท่้านเลือกกลุ่มการพึ่งพาตนเองท่ีจะช่วย
ใหท่้านสามารถบรรลุเป้าหมายหน่ึงอยา่งต่อไปน้ี
○ หางานหรือปรับปรุงการจา้งงานปัจจุบนัของท่าน
○ บริหารเงินของตวัท่านเองและครอบครัวใหดี้ข้ึน
○ เลือกเสน้ทางการศึกษาและประสบความส�าเร็จในการเรียน
○ ขยายธุรกิจขนาดเลก็ของท่าน

แต่ส�าหรับเวลาน้ี เรามาท�าความรู้จกักนัใหม้ากข้ึนสกัเลก็นอ้ย
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ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมในแต่ละโตะ๊ใชเ้วลาสั้นๆ แนะน�าตนเองต่อผูอ่ื้นท่ีโตะ๊

เดียวกนั การแนะน�าตวัของแต่ละคนไม่ควรนานเกิน 30 หรือ 40 วนิาที

วทิยากร
กระบวนการ: 

การพึง่พาตนเองคอือะไร

เป้าหมายของโครงการพึ่งพาตนเองคือเพื่อช่วยใหบุ้คคลช่วยตนเองใหพ้ึ่งพา
ตนเองได ้การพึ่งพาตนเองเป็นมากกวา่การมีงานท่ีดี การเกบ็สะสมอาหาร หรือ
มีเงินในธนาคาร การพ่ึงพาตนเองคือ “ความสามารถ ค�ามัน่สัญญา และ ความ
พยายาม ในการจดัหาส่ิงจ�าเป็นต่อชีวติส�าหรับตนเองและครอบครัว ทั้งทาง
โลกและทางวญิญาณ เม่ือสมาชิกพึ่งพาตนเองได ้สมาชิกสามารถ รับใช้ และ
ดูแลผูอ่ื้นไดม้ากข้ึนเช่นกนั” และการท�างานจะข้ึนครองเป็นหลกัธรรมน�าชีวติ
พวกเขา (คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจกัร [2010], 6.1.1)

อะไรคือลกัษณะของบุคคลท่ีพึ่งพาตนเองได ้บุคคลท่ีพึ่งพาตนเองได้
พึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือศาสนจกัรหรือไม่หากพวกเขา
สามารถท�างานหาเล้ียงชีพไดด้ว้ยตนเอง

สนทนา:

การพึง่พาตนเองจ�าเป็นส�าหรับความรอด

ประธานโธมสั เอส. มอนสนัสอนวา่ “ขอใหเ้ราพึ่งพาตนเองไดแ้ละเป็นอิสระ 
ความรอดไม่สามารถไดม้าดว้ยหลกัธรรมอ่ืนใดอีก” (“Guiding Principles of 
Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3; quoting Marion G. 
Romney, in Conference Report, Oct. 1976, 167)

ขณะท่ีท่านพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน ท่านก�าลงัจะเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรคอ์ยา่งไร

สนทนา:

อ่าน:

อ่าน:
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เร่ืองทางวญิญาณกบัเร่ืองทางโลกเป็นหน่ึงเดยีวกนั

กจิกรรมกลุ่ม (3–4 นาท)ี

สนทนาถึงความจ�าเป็นบางอยา่งของชีวติทางโลกและทางวญิญาณ ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เขียนไวด้า้น

ล่าง

ความจ�าเป็นของชีวติทางโลก ความจ�าเป็นของชีวติทางวญิญาณ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟสอนวา่ “เช่นเดียวกบัเหรียญสองดา้น ส่ิงทาง
โลกและส่ิงทางวญิญาณแยกจากกนัไม่ได”้ (“การจดัหาใหใ้นวธีิของพระเจา้,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 68) ในพระคมัภีร์พระเจา้ตรัสวา่ “ส�าหรับเราทุกส่ิงเป็น
ฝ่ายวญิญาณ, และไม่มีสกัคร้ังท่ีเราใหก้ฎแก่เจา้ซ่ึงเป็นฝ่ายโลก” (คพ. 29:34)

การหางานและการท�ามาหาเล้ียงชีพเป็นทั้งเร่ืองทางโลกและทางวญิญาณ
ไดอ้ยา่งไร

สนทนา:

อ่าน:
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ท่านพึง่พาตนเองทางโลกและทางวญิญาณมากเพยีงใด

กจิกรรมรายบุคคล (5 นาท)ี

การพึ่งพาตนเองเรียกร้องใหมี้ ความสามารถ ค�ามัน่สัญญา และ ความพยายาม ใหแ้ต่ละคนท�า

เคร่ืองหมายในช่องแต่ละช่องท่ีประยกุตใ์ชก้บัท่านไดดี้ท่ีสุด จงซ่ือสตัยก์บัตนเอง หากท่านรู้สึก

ไม่สบายใจในการกาเคร่ืองหมายเหล่าน้ีในท่ีสาธารณะ ใหปิ้ดค�าตอบของท่านไว้

ไม่เคย นานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยๆ เป็นประจ�า

ฉนัมีทกัษะในการจดัหาส่ิงจ�าเป็นของฉนั

ฉนัมีงบประมาณและท�าตามนั้น

ฉนัออมเงิน

ฉนัเป็นอิสระจากหน้ีสิน (ยกเวน้การศึกษาหรือบา้น)

ชีวติฉนัมีศนูยก์ลางอยูก่บัส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุด

ฉนัสวดออ้นวอนและศึกษาพระคมัภีร์ทุกวนั

ฉนัสมัผสัถึงการกระตุน้เตือนจากพระวญิญาณทุ 

กวนัในชีวติฉนั

ฉนัจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหาร

ฉนัรับศีลระลึกทุกสปัดาห์

ฉนัมีค่าควรถือใบรับรองพระวหิาร

ฉนัท�างานท่ีมีรายไดเ้พียงพอแก่ค่าครองชีพ

ฉนัมีรายไดเ้พียงพอแก่ค่าครองชีพโดยไม่พึ่งพา 

โปรแกรมของรัฐบาล

ฉนัจ่ายค่าเช่าหรือจ�านองรายเดือน

ฉนัไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมเพียงพอ

บุตรของฉนัมีโอกาสเขา้รับการศึกษา

ฉนัสามารถรับใชผู้อ่ื้นในยามท่ีพวกเขาตอ้งการ

มีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีท่านตอ้งเปล่ียนแปลงหรือไม่เพื่อจะพึ่งพาตนเองได ้ชีวติของ
ท่านจะเป็นอยา่งไรเม่ือท่านปรับปรุงรายการขา้งตน้

ไตร่ตรอง:
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ฉันจะพึง่พาตนเองมากขึน้ได้อย่างไร

1. พระเจ้าทรงช่วยให้ท่านพึง่พาตนเองได้

“I Will Provide for My Saints” มีอยูท่ี่ srs.lds.org/videos (ชมวดิีทศันไ์ม่ได ้ให้
อ่านต่อ)

กจิกรรมกลุ่ม (5 นาท)ี

ดา้นล่างคือจดหมายท่ีประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟแบ่งปันในวดิีทศัน์

ในกลุ่ม

 1. ผลดักนัอ่านคนละหน่ึงยอ่หนา้

 2. ส�าหรับแต่ละยอ่หนา้ ใหท้�าส่ิงต่อไปน้ี

○ ขีดเสน้ใตพ้รเฉพาะอยา่งท่ีฝ่ายประธานสูงสุดสญัญาไว้
○ วงกลมส่ิงท่ีท่านตอ้งท�าเพื่อจะรับพรเหล่านั้น
○ สนทนาสั้นๆ ถึงส่ิงท่ีท่านก�าลงัเรียนรู้

เรียน พ่ีน้องทุกท่าน

พระเจ้าทรงประกาศว่า  “เป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วิสุทธิชนของเรา” (คพ. 
104:15) การเปิดเผยนีคื้อค�าสัญญาจากพระเจ้าว่าพระองค์จะประทานพรฝ่ายโลกและเปิด
ประตูแห่งการพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงคือความสามารถท่ีเราจะจัดหาส่ิงจ�าเป็นของชีวิตให้ตนเอง
และสมาชิกครอบครัวของเราได้

จุลสารเล่มนีจั้ดท�าขึน้เพ่ือช่วยให้สมาชิกของศาสนจักรเรียนรู้และน�าหลกัธรรมแห่งศรัทธา 
การศึกษา การท�างานหนัก และการวางใจในพระเจ้ามาปฏิบัติ การยอมรับและด�าเนินชีวิต
ตามหลกัธรรมเหล่านีจ้ะท�าให้ท่านได้รับพรทางโลกตามท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้

เราเชือ้เชิญให้ท่านหมัน่ศึกษาหลกัธรรมเหล่านีพ้ร้อมท้ังน�าไปประยกุต์ใช้และสอนสมาชิก
ครอบครัวของท่าน เม่ือท่านท�าดงันี ้ชีวิตท่านจะได้รับพร  ท่านจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติบนเส้น
ทางสู่การพ่ึงพาตนเองมากขึน้ ท่านจะได้รับพรด้วยความหวงั สันติสุข และความก้าวหน้า
มากขึน้

ขอให้มัน่ใจว่าท่านเป็นบตุรธิดาของพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงรักท่านและจะ
ไม่ทรงทอดทิง้ท่าน พระองค์ทรงรู้จักท่านและพร้อมจะประทานพรแห่งการพ่ึงพาตนเอง
ทางวิญญาณและทางโลกแก่ท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด

ชมวดีทิศัน์:
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ฉนัจะท�าอะไรเป็นการส่วนตวัไดบ้า้งเพื่อใหมี้ “ความหวงั สนัติสุข และ
ความกา้วหนา้มากข้ึน” ตามท่ีฝ่ายประธานสูงสุดสญัญาไว้

ไตร่ตรอง:

  

  

  

  

  

 

2. พระคมัภร์ีสามารถช่วยให้ท่านพึง่พาตนเองได้

พระเจา้ทรงช่วยเราในหลายวธีิเม่ือเราใชศ้รัทธาในพระองค ์เคร่ืองมืออยา่งหน่ึง
ท่ีพระองคป์ระทานแก่เราคือพระคมัภีร์ ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอนวา่ “จงด่ืมด�่า
พระวจนะของพระคริสต;์ เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสตจ์ะบอกท่าน
ทุกส่ิงท่ีท่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:3)

เม่ือใดท่ีพระคมัภีร์ใหก้ารน�าทางส่วนตวัในชีวติท่านสนทนา:

อ่าน:
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กจิกรรมกลุ่ม (5–7 นาท)ี

พระคมัภีร์มอรมอนใหไ้วเ้ป็นเคร่ืองมือในสมยัของเรา ถา้เราเปรียบขอ้พระคมัภีร์มอรมอนกบั

ชีวติเราเอง เราจะรับการน�าทางท่ีจ�าเป็นทุกอยา่ง ใหก้ลุ่ม อ่าน และ สนทนา ขอ้ความแต่ละขอ้

ดา้นล่างจากศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก ขีดเสน้ใตพ้รท่ีสญัญาไวส้�าหรับการศึกษาและการ

ประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์

เฮนรีย์ บี. อายริงก์: “การคน้พระคมัภีร์เพื่อเรียนรู้วา่ตอ้งท�าส่ิงใดสร้างความแตกต่างอยา่ง
ยิง่ . . . เราจะพบค�าตอบในพระคมัภีร์ พระเจา้ทรงคาดการณ์ถึงปัญหาและความตอ้งการทุก
อยา่งของเรา และทรงใส่ความช่วยเหลือไวใ้หเ้ราในพระคมัภีร์—ต่อเม่ือเราแสวงหา” (“A 
Discussion on Scripture Study,” Ensign, July 2005, 24)

บอยด์ เค. แพคเกอร์: “ไม่มีปัญหาใหญ่หลวงใดท่ีเราเผชิญแลว้จะไม่ไดรั้บการคุม้กนัหาก
เรารู้ถึงการเปิดเผย” (“Teach the Scriptures,” Teaching Seminary Preservice Readings 
Religion 370, 471, and 475 [2004], 75)

ริชาร์ด จ.ี สกอ็ตต์: “พระคมัภีร์มอรมอนมีค�าตอบส�าหรับปัญหาท่ีเราเผชิญทุกวนัในชีวติ” 
(“The Power of the Book of Mormon in My Life,” Ensign, Oct. 1984, 10)

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด: “พระคมัภีร์มอรมอน เหนือหนงัสืออ่ืนใดทั้งหมดท่ีขา้พเจา้รู้จกั 
เป็นแหล่งท่ีดีท่ีสุดท่ีเราจะมีค�าตอบส�าหรับปัญหาในชีวติจริง” (in “We Add Our Witness,” 
Ensign, Mar. 1989, 8)

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน: “ท่านตอ้งการก�าจดันิสยัไม่ดีหรือไม่ ท่านตอ้งการปรับปรุงความ
สมัพนัธ์ในครอบครัวท่านหรือไม่ ท่านตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพทางวญิญาณของท่านหรือ
ไม่ จงอ่านพระคมัภีร์มอรมอน! พระคมัภีร์จะน�าท่านเขา้ใกลพ้ระเจา้และเดชานุภาพแห่ง
ความรักของพระองคม์ากยิง่ข้ึน” (“A Testimony of the Book of Mormon,” Ensign, Nov. 
1999, 71)

ขณะท่ีฉนัพยายามพึ่งพาตนเองมากข้ึน ฉนัจะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อรับ
การน�าทางส่วนตวัจากพระคมัภีร์มากข้ึนกวา่เดิม

ไตร่ตรอง:
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3. การเข้าร่วมกลุ่มการพึง่พาตนเองสามารถช่วยให้ท่านเร่ิมต้นได้

เพื่อช่วยใหท่้านพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมกลุ่มการพึ่งพา
ตนเองในวอร์ดหรือสเตคของท่าน กลุ่มการพึ่งพาตนเองเป็นกลุ่มของบุคคล
ท่ีมาพบกนัเพื่อเรียนรู้และประยกุตใ์ชท้กัษะท่ีน�าไปใชไ้ดส้�าหรับการจา้งงาน 
การศึกษา และการเงิน

โดยปกติกลุ่มการพึ่งพาตนเองพบกนัสปัดาห์ละสองชัว่โมงตลอดระยะเวลา
สามเดือน การประชุมด�าเนินตามขั้นตอนเดียวกนักบัการใหข้อ้คิดทางวญิญาณ
น้ี สมาชิกกลุ่มอ่านและสนทนาดว้ยกนั ท�ากิจกรรมใหค้รบถว้น และไตร่ตรอง
เป็นการส่วนตวัเพื่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงดลใจใหพ้วกเขารู้วธีิปฏิบติั

กลุ่มพึ่งพาตนเองต่างจากชั้นเรียนส่วนใหญ่ของศาสนจกัร ไม่มีครู! แต่กลุ่มท�า
หนา้ท่ีเหมือนสภาโดยมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นครู สมาชิกกลุ่มปรึกษากนั
ขณะท่ีพวกเขาเรียนรู้ทกัษะใหม่ แกไ้ขปัญหา ใหค้ �ามัน่สญัญาท่่ีจะท�าส่ิงต่างๆ 
ระหวา่งสปัดาห์ และรายงานความกา้วหนา้ของตน

สมาชิกกลุ่มยงัเสริมสร้างมิตรภาพอนัแน่นแฟ้นและรู้สึกถึงความรักของพระผู ้
เป็นเจา้เม่ือพวกเขาท�างานร่วมกนั โดยการเขา้ร่วมกลุ่ม ท่านไม่เพียงจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ท่านั้น แต่ท่านยงัสามารถรับใชแ้ละช่วยเหลือผูอ่ื้นในเสน้ทางของ
พวกเขาสู่การพึ่งพาตนเองเช่นกนั!

“The Power of the Group” มีอยูท่ี่ srs.lds.org/videos (ชมวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้าน
ต่อ)

หากมี ใหเ้ชิญบางคนท่ีเคยมีส่วนร่วมในกลุ่มการพึ่งพาตนเองมาเล่า

ประสบการณ์ของเขาพอสงัเขป (ไม่เกินสามนาที)

วทิยากร
กระบวนการ: 

ฉันควรจะเข้าร่วมกลุ่มการพึง่พาตนเองกลุ่มใด

“Choosing a Self-Reliance Group” มีอยูท่ี่ srs.lds.org/videos (ชมวดิีทศันไ์ม่ได ้
ใหอ่้านบทสรุปกลุ่มใน หนา้ 11)

อ่าน:

ชมวดีทิศัน์:

ชมวดีทิศัน์:
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กจิกรรมรายบุคคล (3–4 นาท)ี

อ่านขอ้ความดา้นล่างดว้ยตนเอง และ วงกลม ขอ้ความท่ีประยกุตใ์ชก้บัท่าน บทสรุปของแต่ละ

กลุ่มมีอยูใ่น หนา้ 11

หางานทีด่กีว่า การเงนิส่วน

บุคคล

การศึกษาเพือ่

ได้งานดกีว่า

เดมิ

การเร่ิมต้น

และการขยาย

ธุรกจิของฉัน

 1. ฉนัตอ้งการเงินทนัที ✓
 2. ฉนัตกงาน ✓
 3. ฉนัตอ้งการงานท่ีดีกวา่เดิม ✓
 4. ฉนัตอ้งการออมเงิน ✓
 5. ฉนัตอ้งการปลดหน้ี ✓
 6. ฉนัตอ้งการมีความพร้อมทางการเงินส�าหรับอนาคต ✓
 7. ฉนัตอ้งการการศึกษาหรือการฝึกอบรมเพื่อใหไ้ด้

งานท่ีดีกวา่หรือเร่ิมงานอาชีพใหม่ ✓
 8. ฉนัตอ้งการความช่วยเหลือในการเลือกเสน้ทางการ

ศึกษาของฉนั ✓
 9. ฉนัตอ้งการประสบความส�าเร็จในการเรียน ✓
 10. ฉนัตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโปรแกรมการ

ศึกษาท่ีศาสนจกัรมีให ้เช่น Pathway (ดู หนา้ 12) ✓
 11. ฉนัมีธุรกิจอยูแ่ลว้ ✓
 12. ฉนัมีแหล่งช่วยในการเร่ิมตน้ธุรกิจ ✓
 13. ฉนัสามารถค�้าจุนตนเองไดข้ณะเร่ิมตน้ธุรกิจ ✓
 14. ฉนัตอ้งการเพิ่มศรัทธาของฉนัในพระเยซูคริสต์ ✓ ✓ ✓ ✓

การเปล่ียนแปลงในชีวติเราเรียกร้องศรัทธาและความพยายาม ในการท่ีท่านจะ
กา้วหนา้ ท่านตอ้งใหค้ �ามัน่สญัญาท่ีจะท�าส่ิงต่อไปน้ี
○ เขา้ร่วมทุกสปัดาห์ (โดยปกติสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมงเป็นเวลา 3 เดือน)

○ ท�าตามค�ามัน่สญัญาระหวา่งสปัดาห์
○ สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นในกลุ่มประสบความส�าเร็จ
○ ท�างานสปัดาห์ละ 4 ถึง 10 ชัว่โมงนอกการประชุมกลุ่ม

กลุ่มใดเหมาะกบัสถานการณ์ของฉนัมากท่ีสุด ฉนัเตม็ใจใหค้ �ามัน่สญัญา
เหล่าน้ีเพื่อจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนหรือไม่

ไตร่ตรอง:

อ่าน:
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บทสรุปกลุ่ม

ในแต่ละกลุ่มการพึ่งพาตนเองส่ีกลุ่ม สมาชิกศึกษาและปฏิบติัหลกัธรรมจาก
จุลสาร รากฐานของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง ท�าส่ิงน้ีในช่วงตน้ของแต่ละการ
ประชุมกลุ่ม เพราะการเรียนรู้หลกัธรรมและทกัษะพื้นฐานเหล่าน้ีช่วยให้
สมาชิกกลุ่มกา้วหนา้ทางโลกและทางวญิญาณ ไม่วา่จะเลือกเสน้ทางใด สมาชิก
กลุ่มจะมีศรัทธาเพิ่มข้ึนในเดชานุภาพของพระเยซูคริสตท่ี์จะทรงจดัหาใหพ้วก
เขา พวกเขาจะฝึกปฏิบติัทกัษะของชีวติ รวมถึงการบริหารเวลา การติดต่อ
ส่ือสาร และการแกไ้ขปัญหา

หางานทีด่กีว่า

ส�าหรับคนท่ีก�าลงัมองหางานหรืองานท่ีดีกวา่ สมาชิกกลุ่มจะเรียนรู้การระบุ
โอกาส เครือข่าย การน�าเสนอตนเองอยา่งมืออาชีพ และเตรียมรับการสมัภาษณ์
งาน พวกเขาจะตั้งเป้าหมายส�าหรับรายช่ือติดต่อและการสมัภาษณ์เช่นกนั

การเงนิส่วนบุคคล

ส�าหรับคนท่ีตอ้งการควบคุมการเงินของตนใหดี้ข้ึน สมาชิกกลุ่มจะเรียนรู้วธีิ
ปลดหน้ี  ป้องกนัความเดือดร้อนดา้นการเงิน และลงทุนส�าหรับอนาคต พวก
เขาจะสร้างแผนการเงินและท�าตามงบประมาณ สนบัสนุนใหคู่้สมรสเขา้ร่วม
ดว้ยกนั

การศึกษาเพือ่ได้งานดกีว่าเดมิ

ส�าหรับผูท่ี้ตอ้งการการศึกษาหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดง้าน สมาชิก
กลุ่มจะคน้ควา้ สร้าง และน�าเสนองานอาชีพและแผนการศึกษา พวกเขาจะใช้
เวลาในแต่ละสปัดาห์ฝึกปฏิบติัทกัษะท่ีจะช่วยใหพ้วกเขาเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย

การเร่ิมต้นและการขยายธุรกจิของฉัน

ส�าหรับคนท่ีมีธุรกิจอยูแ่ลว้หรือมีแหล่งช่วยในการเร่ิมตน้ธุรกิจ สมาชิกกลุ่ม
เรียนรู้คุณสมบติัและทกัษะของเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ท่ีประสบความส�าเร็จ 
ฝึกฝนการจดบนัทึก การตลาด และการบริหารเงินสด พวกเขาจะพดูคุยกบั
เจา้ของธุรกิจ ลกูคา้ ผูจ้ดัจ �าหน่าย และพฒันาแผนในการขยายธุรกิจของตนเอง
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เลอืกหน่ึงกลุ่ม

ต่อไปน้ีสมาชิกคนหน่ึงในคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองจะช่วยท่านจดัแบ่งกลุ่ม
การพึ่งพาตนเอง เม่ือท่านเลือกกลุ่มของตนเองแลว้ ขอใหจ้ดขอ้มูลต่อไปน้ี

การประชุมกลุ่มการพึง่พาตนเองของฉัน

วนั

เวลา:

สถานท่ี:

ช่ือวทิยากรกระบวนการ:

หมายเลขโทรศพัท:์

เจา้หนา้ท่ีควบคุมอาจตอ้งการแบ่งปันประจกัษพ์ยานสั้นๆ

จบดว้ยการสวดออ้นวอน

วทิยากรกระบวนการ: 

โอกาสในการศึกษา ซีอเีอส

ระบบการศึกษาของศาสนจกัร (ซีอีเอส) เสนอโอกาสการศึกษาท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยซ่ึงอาจน�าไปสู่งานท่ีดีกวา่ 
โอกาสเหล่านั้นไดแ้ก่:

○ หลกัสูตรและการอบรมขนาดเลก็ทางออนไลนจ์ากวทิยาลยัธุรกิจแอลดีเอสท่ีช่วยใหท่้านมีคุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานหน่ึงโดยเฉพาะ กา้วหนา้ในงานอาชีพปัจจุบนัของท่าน หรือไดรั้บวฒิุบตัร หลกัสูตรมีตั้งแต่ 15 
นาทีจนถึง 12 สปัดาห์และสามารถน�าไปสู่การสมัภาษณ์งานแน่นอน

○ Pathway เป็นโปรแกรมหน่ึงปีท่ีช่วยท่านเตรียมพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อหรือกลบัไปศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยั นกัศึกษาลงเรียนหลกัสูตรทางออนไลนแ์ละมีส่วนร่วมการรวมกลุ่มในทอ้งท่ี เม่ือเรียนจบ 
นกัศึกษาสามารถเรียนต่อเพื่อรับวฒิุบตัรหรือปริญญาท่ีสถาบนัการศึกษาในทอ้งท่ี บีวายย–ูไอดาโฮ หรือ
วทิยาลยัธุรกิจแอลดีเอส Pathway ตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษระดบักลาง

เพื่อดูวา่ในพื้นท่ีของท่านมีโปรแกรมใดบา้ง ไปท่ี churcheducation.lds.org
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วธีิด�าเนินการให้ข้อคดิทางวญิญาณเส้นทางของฉัน

ค�าแนะน�าส�าหรับคณะกรรมการพึง่พาตนเองสเตค

○  ทบทวนและท�าจุลสารเล่มน้ีใหค้รบถว้นดว้ยตนเอง
○  สัง่จุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง ใหเ้พียงพอส�าหรับผูเ้ขา้

ร่วม (store.lds.org)
○  มีปากกาหรือดินสอเพียงพอส�าหรับผูเ้ขา้ร่วม
○  จดัโตะ๊กลมใหเ้พียงพอในหอ้งวฒันธรรม
○  ใหส้มาชิกในคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองยนือยูท่ี่ประตูเพื่อทกัทายคน

ท่ีมาเขา้ร่วมและไปนัง่กบัผูเ้ขา้ร่วมท่ีโตะ๊
○  เชิญบางคนท่ีเคยเขา้ร่วมในกลุ่มก่อนหนา้น้ีมาแบ่งปันประสบการณ์ของ

เขาในการใหข้อ้คิดทางวญิญาณหากอยูใ่นวสิยัท่ีท�าได ้(ดู หนา้ 9)
○ ไปท่ี srs.lds.org/report เพื่อดาวนโ์หลดแบบฟอร์มรายงานการใหข้อ้คิด

ทางวญิญาณและกรอกใหเ้สร็จระหวา่งการใหข้อ้คิดทางวญิญาณ

○ ใหส้มาชิกคณะกรรมการแต่ละโตะ๊กระตุน้ใหก้ลุ่มมีส่วนร่วมและช่วย
ใหส่ิ้งต่างๆ ด�าเนินไปตามวาระ

○ เตือนผูเ้ขา้ร่วมใหปิ้ดเสียงโทรศพัทมื์อถือของตนเอง
○ ท่านอาจเร่ิมการใหข้อ้คิดทางวญิญาณดว้ยเพลง การสวดออ้นวอน และ

การกล่าวตอ้นรับสั้นๆ (3–5 นาที) จากผูน้�าฐานะปุโรหิตหรือสมาชิก
คณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตค

○ ท�าตามเน้ือหาท่ีเขียนไวใ้นจุลสาร
○ ใหว้ทิยากรกระบวนการของแต่ละกลุ่มเขียนช่ือและหมายเลขโทรศพัท์

ของแต่ละคนท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่มของเขา ท่ีการประชุมกลุ่มคร้ังแรก 
วทิยากรกระบวนการแต่ละคนจะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนกลุ่มท่ีมี
รายละเอียดมากกวา่

○ ถา้สเตคมีพื้นท่ีทางภมิูศาสตร์กวา้งมาก คณะกรรมการสเตคอาจพิจารณา
แบ่งกลุ่มออกตามสถานท่ีซ่ึงสมาชิกกลุ่มอาศยัอยู่

○ ไปท่ี srs.lds.org/report เพื่อป้อนขอ้มูลจากแบบฟอร์มรายงานการให้
ขอ้คิดทางวญิญาณ

ก่อนการให้ข้อคดิ
ทางวญิญาณ:

ระหว่างการ
ให้ข้อคดิทาง

วญิญาณ:

หลงัจากการ
ให้ข้อคดิทาง

วญิญาณ:




