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วธีิใช้คู่มอืเล่มนี้

รากฐานของฉัน ช่วยแต่ละบุคคลเรียนรู้และด�ำเนินชีวติตำมหลกั
ธรรมค�ำสอนท่ีน�ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองทำงโลกและทำงวญิญำณ ซ่ึง
ไดผ้ลท่ีสุดเม่ือทบทวนในกลุ่มเลก็กลุ่มละ 8 ถึง 12 คนหรือทบทวน
กบัครอบครัว แต่ละสปัดำห์สมำชิกกลุ่มแต่ละคนผลดักนัเป็น
วทิยำกรกระบวนกำร วทิยำกรกระบวนกำรไม่สอนหลกัธรรมให้
กลุ่ม แต่เขำติดตำมเน้ือหำและกระตุน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม วดิีทศัน์
ทั้งหมดมีออนไลนท่ี์ srs .lds .org/ videos

เมือ่ท่านเห็นข้อความเหล่านีป้รากฏ ให้ท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้

รายงาน ไตร่ตรอง ดูวดีทิศัน์ สนทนา อ่าน กจิกรรม
ให้ค�ามัน่
สัญญา

กลุ่มใชเ้วลำ 
3–4 นำทีบอก
เล่ำควำม
กำ้วหนำ้ของตน
ในกำรรักษำ
ค�ำมัน่สญัญำ

แต่ละคนตรึก
ตรองและเขียน
เงียบๆ 
ประมำณ 2–3 
นำที

กลุ่มดูวดิีทศัน์ แบ่งปันขอ้คิด
ในกลุ่ม
ประมำณ 2–4 
นำที

คนหน่ึงอ่ำน
ออกเสียงใหท้ั้ง
กลุ่มฟัง

ท�ำงำนดว้ยกนั
หรือต่ำงคนต่ำง
ท�ำประมำณ 5 
นำที

แต่ละคนสญัญำ
จะลงมือท�ำตำม
ท่ีเขียนไวใ้น
ระหวำ่งสปัดำห์

กลุ่มการพึง่พาตนเอง

กลุ่มกำรพึ่งพำตนเองสำมำรถช่วยท่ำนปรับปรุงกำรเงินส่วนตวั งำน
อำชีพ ธุรกิจขนำดเลก็ หรือกำรศึกษำ ติดต่อผูเ้ช่ียวชำญกำรพึ่งพำตน
เองในสเตคของท่ำนเพื่อเขำ้กลุ่มกำรพึ่งพำตนเอง
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

เรียน พี่นอ้งทุกท่ำน

พระเจำ้ทรงประกำศวำ่ “เป็นจุดประสงคข์องเรำท่ีจะจดัหำใหว้สุิทธิ
ชนของเรำ” (คพ. 104:15) กำรเปิดเผยน้ีเป็นค�ำสญัญำจำกพระเจำ้วำ่
พระองคจ์ะทรงจดัเตรียมพรทำงโลกและเปิดประตูแห่งกำรพึ่งพำ
ตนเองซ่ึงคือกำรท่ีเรำสำมำรถจดัหำส่ิงจ�ำเป็นของชีวติใหต้วัเรำเอง
และสมำชิกครอบครัวของเรำ

จุลสำร รากฐานของฉัน เล่มน้ีจดัท�ำข้ึนเพื่อช่วยใหส้มำชิกศำสนจกัร
เรียนรู้และปฏิบติัหลกัธรรมแห่งศรัทธำ กำรศึกษำ กำรท�ำงำนหนกั 
และกำรวำงใจในพระเจำ้ กำรยอมรับและด�ำเนินชีวติตำมหลกัธรรม
เหล่ำน้ีจะเปิดทำงใหท่้ำนไดรั้บพรทำงโลกท่ีพระเจำ้ทรงสญัญำไวไ้ด้
ดีข้ึน

เรำเชิญชวนท่ำนใหห้มัน่ศึกษำหลกัธรรมเหล่ำน้ี ประยกุตใ์ช ้และ
สอนสมำชิกครอบครัวของท่ำน เม่ือท่ำนท�ำดงัน้ี ชีวติท่ำนจะไดรั้บ
พร ท่ำนจะเรียนรู้วธีิปฏิบติับนเสน้ทำงสู่กำรพึ่งพำตนเองมำกข้ึน 
ท่ำนจะไดรั้บพรดว้ยควำมหวงั สนัติสุข และควำมกำ้วหนำ้มำกข้ึน

ขอใหม้ัน่ใจวำ่ท่ำนเป็นบุตรธิดำของพระบิดำในสวรรคข์องเรำ 
พระองคท์รงรักท่ำนและจะไม่ทรงทอดท้ิงท่ำน พระองคท์รงรู้จกั
ท่ำนและพร้อมจะประทำนพรแห่งกำรพึ่งพำตนเองทำงวญิญำณและ
ทำงโลกแก่ท่ำน

ขอแสดงควำมนบัถือ

ฝ่ำยประธำนสูงสุด
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1: การพึง่พาตนเองเป็นหลกัธรรมแห่งความรอด

ก่อนเร่ิม ใหอ่้ำน “วธีิใชคู่้มือเล่มน้ี” บนปกหนำ้ดำ้นใน

ยอห์น 10:10 (ดำ้นขวำ)

ชีวติท่ีครบบริบูรณ์คืออะไร

“He Polished My Toe” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดู 
วดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 5)

ท่ำนเช่ือไหมวำ่ปัญหำของท่ำนมีทำงออก เรำจะมีคุณสมบติัคู่ควรให้
เดชำนุภำพของพระเจำ้ช่วยเหลือเรำไดอ้ยำ่งไร

ขอ้ควำมอำ้งอิงจำก คู่มือเล่ม 2 และค�ำพดูของเอล็เดอร์ดลัลิน เอช. 
โอค๊ส์ (ดำ้นขวำ) กำรพ่ึงพำตนเองไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำสำมำรถท�ำ
หรือไดส่ิ้งท่ีเรำหมำยมัน่จะท�ำ แต่กำรพึ่งพำคนเองคือกำรเช่ือวำ่โดย
ผำ่นพระคุณหรือเดชำนุภำพอนักอปรดว้ยพระปรีชำสำมำรถของพระ
เยซูคริสตแ์ละควำมพยำยำมของเรำเอง เรำสำมำรถไดส่ิ้งจ�ำเป็นทำง
วญิญำณและทำงโลกของชีวติทั้งหมดท่ีเรำตอ้งกำรส�ำหรับตวัเรำและ
ครอบครัวเรำ กำรพึ่งพำตนเองเป็นหลกัฐำนยนืยนัควำมไวว้ำงใจหรือ
ศรัทธำของเรำในเดชำนุภำพของพระผูเ้ป็นเจำ้วำ่พระองคท์รง
สำมำรถเคล่ือนภเูขำในชีวติเรำและประทำนควำมเขม้แขง็ใหเ้รำ
เอำชนะกำรทดลองและควำมทุกขย์ำกทั้งหลำย

พระคุณของพระคริสตช่์วยใหท่้ำนไดส่ิ้งจ�ำเป็นทำงโลกและทำง
วญิญำณของชีวติอยำ่งไร

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: จบัคู่กนัอ่ำนหลกัธรรมแต่ละขอ้ดำ้นล่ำง

ขั้นตอนที ่2: สนทนำวำ่เหตุใดกำรเช่ือควำมจริงเหล่ำน้ีจึงสำมำรถช่วยใหท่้ำนพึ่งพำ
ตนเองไดม้ำกข้ึน

หลกัธรรมค�าสอนเร่ืองการพึง่พาตนเอง 

 1. กำรพึ่งพำตนเองเป็นพระบญัญติั “ศำสนจกัรและสมำชิกไดรั้บบญัชำจำก
พระเจำ้ใหพ้ึ่งพำตนเองและไม่พึ่งใคร” (ค�า
สอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร์
ดบัเบิลย.ู คิมบัลล์ [2006], 125)

 2. พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงสำมำรถและจะทรง
จดัเตรียมหนทำงใหบุ้ตรธิดำท่ีชอบ
ธรรมของพระองคพ์ึ่งพำตนเองได้

“และเป็นจุดประสงคข์องเรำท่ีจะจดัหำใหว้ิ
สุทธิชนของเรำ, เพรำะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรำ” 
(คพ. 104:15)

 3. ฝ่ำยโลกและฝ่ำยวญิญำณเป็นเร่ือง
เดียวกนัส�ำหรับพระผูเ้ป็นเจำ้

“ดงันั้น, ตำมจริงแลว้ เรำกล่ำวแก่เจำ้วำ่
ส�ำหรับเรำทุกส่ิงเป็นฝ่ำยวญิญำณ” (คพ. 
29:34)

ไตร่ตรอง:

สนทนา:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

“การพ่ึงพาตนเองคือ
ความสามารถ ค�ามัน่
สัญญา และความ
พยายามในการจัดหา
ส่ิงจ�าเป็นต่อชีวิต
ส�าหรับตนเองและ
ครอบครัวท้ังทางโลก
และทางวิญญาณ เม่ือ
สมาชิกพ่ึงพาตนเองได้ 
สมาชิกสามารถรับใช้
และดแูลผู้ อ่ืนได้เช่น
กัน”

คู่มือเล่ม 2: การบริหาร
งานศาสนจกัร (2010), 
6.1.1

“ไม่ว่าเราจะพ่ึงพาผู้ อ่ืน
ด้วยสาเหตใุดกต็าม ท้ัง
เร่ืองการตัดสินใจหรือ
แหล่งช่วยต่างๆ ซ่ึงเรา
สามารถจัดหาให้
ตนเองได้ เราย่อมท�าให้
ตนเองอ่อนแอทาง
วิญญาณและขดัขวาง
การเติบโตของตนเอง
ตามท่ีแผนพระกิตติคุณ
มุ่งหมายให้เราเติบโต”

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์,  
“การกลบัใจและการ
เปลีย่นแปลง,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2003, 48

“เรามาเพ่ือพวกเขาจะ
ได้ชีวิตและจะได้อย่าง
ครบบริบูรณ์”

ยอห์น 10:10
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ท่านขัดหัวแม่ เ ท้าของผม

หำกท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา: เม่ือผม
เร่ิมโต เรำมีเงินไม่มำก ผมจ�ำวนัหน่ึงได้
เม่ือผมเดินไปหำคุณพอ่และบอกวำ่ “พอ่
ครับ ผมตอ้งมีรองเทำ้คู่ใหม่ คู่น้ีเก่ำมำก
แลว้” ท่ำนหยดุมองรองเทำ้ของผม และ
เห็นวำ่รองเทำ้เก่ำจริงๆ ท่ำนพดูวำ่ “พอ่
คิดวำ่เรำจดักำรเร่ืองน้ีได”้ ท่ำนน�ำยำขดั
รองเทำ้สีด�ำมำขดัรองเทำ้ใหผ้มจนเงำวบั
และดูดี ท่ำนบอกวำ่ “พอ่จดักำรใหแ้ลว้
ลกู” ผมตอบ “ยงัครับ ยงัเห็นหวัแม่เทำ้
โผล่ออกมำนอกรองเทำ้อยูเ่ลย” ท่ำนบอก
วำ่ “เรำกจ็ดักำรไดเ้หมือนกนั!” ท่ำนน�ำยำ
ขดัรองเทำ้มำเพิ่มอีกนิดและขดัหวัแม่เทำ้
ของผม!

วนันั้นผมเรียนรู้วำ่ทุกปัญหำมีทำงออก 
ผมเช่ือวำ่หลกัธรรมแห่งกำรพึ่งพำตนเอง
และโครงกำรน้ีเป็นวธีิหน่ึงในกำรเร่งงำน
ของพระเจำ้ เป็นส่วนหน่ึงของแผนแห่ง
ควำมรอด เรำทุกคนสำมำรถเป็นไดดี้กวำ่
ท่ีเรำเป็นอยูต่อนน้ี คุณตอ้งไม่เฉยเมย 
หลำยคร้ังเรำชะล่ำใจ และส่ิงน้ีท�ำลำย
ควำมกำ้วหนำ้ของเรำ ทุกวนัเป็นวนัท่ีผม
สำมำรถกำ้วหนำ้ไดถ้ำ้ผมตดัสินใจท�ำต่ำง
จำกเดิมเพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีผมท�ำไดไ้ม่ดี
นกัในอดีต ถำ้คุณท�ำเช่นนั้นดว้ยศรัทธำ 
โดยมีศรัทธำและควำมหวงัในพระคริสต์
วำ่พระองคจ์ะทรงช่วยเหลือคุณ คุณจะ
พบหนทำงกำ้วหนำ้ในเร่ืองทำงโลกและ
ทำงวญิญำณ เพรำะพระผูเ้ป็นเจำ้ทรง
พระชนมแ์ละคุณเป็นบุตรหรือธิดำของ
พระองค์

กลบัไป หน้า 4

อ่ำนค�ำพดูของประธำนแมเรียน จี. รอมนีย ์(ดำ้นขวำ) ท่ำนรู้ได้
อยำ่งไรวำ่ท่ำนก�ำลงัพึ่งพำตนเองมำกข้ึนหรือไม่

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำค�ำมัน่สญัญำแต่ละขอ้สมบูรณ์

□ อ่ำนจดหมำยจำกฝ่ำยประธำนสูงสุดใน หนำ้ 3 และขีดเสน้ใตพ้ร
ท่ีสญัญำไว ้ท่ำนตอ้งท�ำอะไรจึงจะไดพ้รเหล่ำนั้น เขียนควำมคิด
ของท่ำนดำ้นล่ำง

  

 

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรพึ่งพำตนเอง

สนทนา:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“หากไม่พ่ึงพาตนเอง
เราไม่สามารถใช้ความ
ปรารถนาท่ีอยู่ในตัวเรา
รับใช้ผู้ อ่ืน เราจะให้ได้
อย่างไรถ้าไม่มีอะไรจะ
ให้ อาหารส�าหรับคน
หิวโหยจะมาจากช้ัน
วางของท่ีว่างเปล่าไม่
ได้ เงินช่วยเหลือคน
ขดัสนจะมาจาก
กระเป๋าสตางค์ท่ีว่าง
เปล่าไม่ได้ ความช่วย
เหลือและความเข้าใจ
จะมาจากคนท่ีทุกข์
ทรมานทางอารมณ์ไม่
ได้ การสอนจะมาจาก
คนไร้การศึกษาไม่ได้ 
และส�าคัญท่ีสุดคือการ
ชีน้�าทางวิญญาณจะมา
จากคนอ่อนแอทาง
วิญญาณไม่ได้”

แมเรียนจ.ี รอมนีย์, “The 
Celestial Nature of 
Self- Reliance,” Ensign, 
Nov. 1982, 93
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2: ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปวำ่สปัดำห์ท่ีผำ่นมำท่ำนพึ่งพำตนเองมำก
ข้ึนอยำ่งไร

ศรัทธำของฉนัในพระเยซูคริสตส่์งผลต่อกำรพึ่งพำตนเองของฉนั
อยำ่งไร

“Exercise Faith in Jesus Christ” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้
เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 7)

เหตุใดศรัทธำท่ีแทจ้ริงจึงน�ำไปสู่กำรกระท�ำเสมอ เหตุใดศรัทธำจึง
จ�ำเป็นต่อกำรใหพ้ระผูเ้ป็นเจำ้ช่วยเรำทำงโลกและทำงวญิญำณ

มทัธิว 6:30 และค�ำพดูท่ียกมำจำก Lectures on Faith (ดำ้นขวำ)

กจิกรรม

เสน้ทำงสู่กำรพึ่งพำตนเองเป็นกำรเดินทำงดว้ยศรัทธำ ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัม
อคัรสำวกสิบสองก�ำลงัเช้ือเชิญใหเ้รำเห็นควำมส�ำคญัของกำรเพิ่มพนูศรัทธำในพระ
บิดำบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคใ์นชีวติเรำ

ขั้นตอนที ่1: ใหก้ลุ่มอ่ำนล�ำดบัควำมส�ำคญัของศำสดำพยำกรณ์ในช่องดำ้นล่ำง

ขั้นตอนที ่2: สนทนำวำ่กำรใหเ้กียรติวนัสะบำโต รับศีลระลึก และอ่ำนพระคมัภีร์ 
มอรมอนดว้ยศรัทธำจะช่วยใหท่้ำนพึ่งพำตนเองมำกข้ึนอยำ่งไร

ล�าดบัความส�าคญัและค�าสัญญาของศาสดาพยากรณ์

“ลองนึกถึงขอบเขตของค�ำแถลงนั้น! ควำมบริบูรณ์ของแผน่ดินโลกสญัญำไวก้บัผูรั้กษำวนั 
สะบำโตใหศ้กัด์ิสิทธ์ิ” (รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “สะบำโตคือวนัปีติยนิดี,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2015, 130; ดู คพ. 59:16 ดว้ย)

“ควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและพนัธสญัญำ [ศีลระลึก] กเ็ช่นกนั พนัธ
สญัญำไม่เพียงน�ำมำซ่ึงค�ำมัน่สญัญำเท่ำนั้นแต่น�ำพลงัอ�ำนำจทำงวญิญำณมำดว้ย” (นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น, กำรประชุมอบรมเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ เดือนเมษำยน 2015)

“ขำ้พเจำ้กล่ำวค�ำพยำนวำ่ [พระคมัภีร์มอรมอน] สำมำรถเป็น ‘อริูมและทูมมิม’ ส่วนตวัในชีวติ
ท่ำนได”้ (ริชำร์ด จี. สกอ็ตต,์ “The Power of the Book of Mormon in My Life,” Ensign, 
Oct. 1984, 11)

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น
□ แสดงศรัทธำของท่ำนวนัอำทิตยน้ี์โดยรักษำวนัสะบำโตให้

ศกัด์ิสิทธ์ิและรับส่วนศีลระลึกดว้ยควำมคำรวะ
□ อ่ำนพระคมัภีร์มอรมอนทุกวนั
□ อ่ำนขอ้พระคมัภีร์ใน หนำ้ 7 เลือกมำหน่ึงขอ้และแบ่งปันกบั

ครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำน

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“ความพยายามท่ัวทุก

ด้านของท่านไม่พ่ึง

ศรัทธาของท่านหรอก

หรือ . . . เราได้รับพร

ทางโลกทุกประการท่ี

เราได้รับโดยศรัทธา

ฉันใด เราได้รับพรทาง

วิญญาณทุกประการท่ี

เราได้รับโดยศรัทธา

ฉันน้ัน แต่ศรัทธาไม่

เพียงเป็นหลกัธรรม

แห่งการกระท�าเท่าน้ัน 

แต่เป็นหลกัธรรมแห่ง

พลงัอ�านาจด้วย”

Lectures on Faith 
(1985), 2, 3

“และถ้าพระเจ้าทรง

ตกแต่งหญ้าท่ีทุ่งนา

อย่างน้ัน ซ่ึงเป็นอยู่วนั

นีแ้ละรุ่งขึน้ต้องทิง้ใน

เตาไฟ โอ พวกมีความ

เช่ือน้อย พระองค์จะไม่

ทรงตกแต่งท่านมากย่ิง

กว่าน้ันหรือ?” 

มทัธิว 6:30
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ใ ช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

หำกท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

เอ็ลเดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์: กำรลงมือ
กระท�ำคือกำรใชศ้รัทธำ ลกูหลำน
อิสรำเอลก�ำลงัแบกหีบพนัธสญัญำ พวก
เขำมำถึงแม่น�้ำจอร์แดน ค�ำสญัญำคือพวก
เขำจะขำ้มบนแผน่ดินแหง้ น�้ำแยกเม่ือใด 
เม่ือเทำ้ของพวกเขำเปียก พวกเขำเดินลง
น�้ำ—กระท�ำ พลงัอ�ำนำจตำมมำ—น�้ำแยก

บ่อยคร้ังเรำเช่ือวำ่ “ฉนัจะตอ้งเขำ้ใจเร่ือง
น้ีถ่องแทจึ้งจะเปล่ียนควำมเขำ้ใจนั้น
เป็นกำรกระท�ำ” ขำ้พเจำ้ขอแนะวำ่เรำมี
มำกพอจะเร่ิม เรำรู้ทิศทำงท่ีถูกตอ้ง 
ศรัทธำเป็นหลกัธรรม—หลกัธรรม—แห่ง
กำรกระท�ำและพลงัอ�ำนำจ ศรัทธำท่ีแท้
จริงมีศนูยร์วมอยูใ่นและบนพระเจำ้พระ
เยซูคริสตแ์ละมกัจะน�ำไปสู่กำรกระท�ำ
เสมอ

(ดู “Seek Learning by Faith” [ปรำศรัยกบั
นกักำรศึกษำศำสนำระบบกำรศึกษำของ
ศำสนจกัร, 3 ก.พ., 2006],  
lds .org/ media - library)

กลบัไป หน้า 6



ข้อพระคมัภร์ีเกีย่วกบัศรัทธาในการกระท�า

เพรำะดำเนียลไม่ยอมหยดุสวดออ้นวอน 
ท่ำนจึงถกูโยนลงไปในถ�้ำสิงโต แต่ 
“พระเจำ้ . . . ทรงใชทู้ตสวรรคม์ำปิดปำก
สิงโตไว ้. . . ไม่ปรำกฏวำ่มีอนัตรำยอยำ่ง
ใดท่ีตวัท่ำนเลย เพรำะท่ำนไดว้ำงใจใน
พระเจำ้ของท่ำน” (ดำเนียล 6:22–23; ดู
ขอ้ 16–21ดว้ย)

พระเจำ้ประทำนเลียโฮนำใหลี้ไฮน�ำทำง
ครอบครัว และ “มนัท�ำงำนใหพ้วกเขำ
ตำมศรัทธำท่ีพวกเขำมีต่อพระผูเ้ป็นเจำ้ 
. . . [เม่ือ] พวกเขำเกียจคร้ำน, และลืมใช้
ศรัทธำและควำมขยนัหมัน่เพียรของตน 
. . . พวกเขำจึงไม่กำ้วหนำ้ในกำรเดินทำง
ของตน” (แอลมำ 37:40–41)

“จงน�ำทศำงคเ์ตม็ขนำดมำไวใ้นคลงั . . . 
จงลองดูเรำในเร่ืองน้ีวำ่เรำจะเปิดหนำ้ต่ำง
ในฟ้ำสวรรคใ์หเ้จำ้ และเทพรอยำ่งลน้
ไหลมำใหเ้จำ้หรือไม่” (มำลำคี 3:10)

ในช่วงอดอยำก เอลียำห์ขอใหห้ญิงม่ำย
สละอำหำรม้ือสุดทำ้ยของเธอใหท่้ำน  
เอลียำห์สญัญำวำ่เพรำะศรัทธำของเธอ
พระเจำ้จะทรงจดัหำอำหำรใหเ้ธอและ
อำหำรของเธอจะไม่มีวนัหมด (ดู 1  
พงศก์ษตัริย ์17)

“คนจนและคนขดัสนแสวงหำน�้ำแต่ไม่
พบ และล้ินของเขำกแ็หง้ผำกดว้ยควำม
กระหำย เรำ ยำห์เวห์ จะตอบพวกเขำเอง 
เรำ พระเจำ้ของอิสรำเอล จะไม่ทอดท้ิง
เขำ” (อิสยำห์ 41:17; ดู ขอ้ 18 ดว้ย)
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“และอน่ึง, ตามจริง
แล้วเรากล่าวแก่เจ้า, 
เก่ียวกับหนีข้องเจ้า

—ดเูถิด เป็นความ
ประสงค์ของเราว่าเจ้า
จะจ่ายหนีท้ั้งหมดของ
เจ้า.”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 104:78

3: บริหารเงนิ

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปวำ่วนัสะบำโตหรือพระคมัภีร์มอรมอน
เสริมสร้ำงศรัทธำของท่ำนในสปัดำห์ท่ีผำ่นมำอยำ่งไร

เหตุใดกำรบริหำรเงินจึงเป็นเร่ืองยำก—และส�ำคญัมำก

“First Things First!” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่
ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 10)

เหตุใดเรำควรจดบนัทึกและออมเงินของเรำ 

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 104:78 และขอ้ควำมจำก เตรียมส่ิงท่ี
จ�าเป็นทุกอย่าง (ดำ้นขวำ)

อ่ำนวธีิพึ่งพำตนเองดำ้นกำรบริหำรเงิน (ดำ้นล่ำง) เรำจะท�ำใหเ้ป็น
นิสยัไดอ้ยำ่งไร

วธีิการพึง่พาตนเอง

➀
ท�ำงำนหนกัและท�ำงำนฉลำดเพ่ือรับเงิน

➁
จ่ำยใหพ้ระเจำ้ก่อน

➂
จ่ำยใหต้นเองทีหลงั

➃
จากน้ัน เรำใชจ่้ำยนอ้ยกวำ่ท่ีเรำไดรั้บและ

หลีกเล่ียงหน้ีสิน

รายรับ ส่วนสิบและเงนิบริจาค เงนิออม ค่าครองชีพในปัจจุบัน

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

 สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

“จ่ายส่วนสิบและเงิน
บริจาค . . . หลีกเล่ียงหนี้
สิน . . . ท�างบประมาณ 
. . . พิจารณาว่าจะลดค่า
ใช้จ่ายในส่ิงท่ีไม่จ�าเป็น
ได้อย่างไร . . . [และ] 
สร้างวินัยให้ตนเอง
ด�าเนินชีวิตตามแผนงบ
ประมาณท่ีวางไว้”

จงเตรียมส่ิงทีจ่�าเป็นทุก
อย่าง: การเงินของ
ครอบครัว  
(จุลสาร, 2007), 3
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“ดเูหมือนจะมีความคิด
เร่ืองสิทธิท่ีจะมีใน
วฒันธรรมปัจจุบัน . . . 
เม่ือเราแบกภาระหนี้
สินเกินความจ�าเป็น เรา 
. . . ตกเป็นทาสตัวเรา
เอง โดยใช้เวลาท้ังหมด
ของเรา พลงังาน
ท้ังหมดของเรา และ
ทรัพย์สินท้ังหมดของ
เราไปกับการช�าระหนี ้
. . . เราจ�าเป็นต้อง . . . 
พัฒนาแผนการใช้จ่าย
และการเกบ็ออม—งบ
ประมาณ—และ
แยกแยะระหว่างความ
อยากได้กับความ
จ�าเป็น”

โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์, “Seek 
and Attain the 
Spiritual High Ground 
in Life” (ไฟร์ไซด์ระบบ
การศึกษาของศาสนจกัร 
ม.ีค. 2009), 6–7; 
speeches.byu.edu

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: ทบทวนกำรใชจ่้ำยของตวัท่ำนดำ้นล่ำง

ฉันรู้สึกอย่างไรกบัการใช้จ่ายของฉัน

ประเภท
ฉันใช้จ่ายน้อย

เกนิไป
ฉันรู้สึกดกีบัการ
ใช้จ่ายของฉัน

ฉันใช้จ่ายมาก
เกนิไป

ตวัอย่าง  เคร่ืองนุ่งห่ม ✓

รับประทำนอำหำรท่ีภตัตำคำร

อำหำรจำกร้ำนของช�ำ

ขนมขบเค้ียวและเคร่ืองด่ืม

ควำมบนัเทิง

ท่ีอยูอ่ำศยั

สำธำรณูปโภค

เคร่ืองนุ่งห่ม

ของใชใ้นครัวเรือน

ค่ำเดินทำง

ประกนัภยั

โทรศพัท์

หน้ีท่ีตอ้งช�ำระ

ส่วนสิบ

เงินบริจำคเพื่อกำรกศุล

อ่ืนๆ

ขั้นตอนที ่2: อ่ำนค�ำพดูของเอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ (ดำ้นขวำ) สนทนำวำ่ท่ำนจะลด
ค่ำใชจ่้ำยในหมวดท่ีท่ำนใชจ่้ำยมำกเกินไปไดอ้ยำ่งไร

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ จดบนัทึกรำยรับรำยจ่ำยของท่ำนทุกวนั ท่ำนสำมำรถใชบ้นัทึก
รำยรับรำยจ่ำยใน หนำ้ 11

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรบริหำรเงิน

ให้ค�ามัน่สัญญา:



3: บริหารเงนิ
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ต้องท�า ส่ิงส� าคัญที่ สุดก่อน !

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหเ้ลือกบทแสดงและอ่ำนบทพดูน้ี

ฉาก: เดก็ชายและเดก็หญิงสวมเส้ือผ้า
ผู้ใหญ่แสดงเป็นพ่อแม่

เดก็ชาย: ท่ีรัก ผมกลบัมำแลว้

เดก็หญงิ: ยนิดีตอ้นรับกลบับำ้นค่ะ ดูคุณ
เหน่ือยๆ นะคะ

เดก็ชาย: คุณกเ็หมือนกนั คุณท�ำงำนหนกั
มำกใช่ไหม

เดก็หญงิ: เรำควรจะท�ำงำนหนกัไม่ใช่
หรือคะ

เดก็ชาย: วนัน้ีผมไดม้ำ 300 บำท

เดก็หญงิ: ช่ำงเป็นพรจริงๆ งั้นตอ้งท�ำส่ิง
ส�ำคญัท่ีสุดก่อน เรำจ่ำยส่วนสิบก่อนนะ
คะ

เดก็ชาย: แต่ถำ้เงินไม่พอใชล่้ะ

เดก็หญงิ: เรำตอ้งมีศรัทธำสิคะ!

เดก็ชาย: ตกลง แลว้ต่อจำกนั้นล่ะ

เดก็หญงิ: เรำจะตอ้งใชเ้งินซ้ืออำหำร จ่ำย
ค่ำรถโดยสำร และค่ำเช่ำ คงจะดีถำ้ไดซ้ื้อ
เกำ้อ้ีสกัตวั . . .

เดก็ชาย: แต่เรำซ้ือไม่ไดน้ะ เรำมีเงินไม่
พอ

เดก็หญงิ: เรำยมืบำ้งไม่ไดห้รือคะ

เดก็ชาย: หน้ีมนัอนัตรำยนะ เรำไม่อยำกมี
ปัญหำ

เดก็หญงิ: ใช่ คุณพดูถูก แลว้เรำจะท�ำ
อยำ่งไรกบัเงินน่ีล่ะคะ

เดก็หญงิ: เกบ็ไวเ้ถอะ! เรำไม่รู้วำ่จะเกิด
อะไรข้ึนบำ้ง

เดก็หญงิ: นัน่สิคะ แต่ไม่เหลือใหท้�ำอะไร
สนุกๆ เลยนะคะ

เดก็ชาย: เรำมีกนัและกนัไงจ๊ะ! และผมจะ
พยำยำมหำรำยไดม้ำกข้ึน

เดก็หญงิ: ฉนัจะพยำยำมใชใ้หน้อ้ยลงนะ
คะ!

เดก็ชาย: แบบน้ีเรำจะมีควำมสุข—และ
พึ่งพำตนเองได!้

เดก็หญงิ: ใช่ค่ะ! ไม่ยำกเลย ท�ำไมพวก
ผูใ้หญ่ท�ำใหม้นัยำกนะ

เดก็ชาย: นัน่น่ะสิ พวกผูใ้หญ่เป็นแบบ
นั้นตลอด!

กลบัไป หน้า 8
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บันทกึรายรับรายจ่าย

เขียนวำ่ท่ำนใชจ่้ำยสปัดำห์ละเท่ำใด จะเป็นอยำ่งไรถำ้ท่ำนมีเงินเพียงพอกบัควำม
จ�ำเป็นของท่ำน

ฉันใช้จ่ายสัปดาห์ละเท่าใด
ฉันต้องมรีายได้เดอืนละ
เท่าใดจงึจะพึง่พาตนเองได้

สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4

รายรับ

ส่วนสิบ เงินบริจำค

เงินออม

อำหำร

ท่ีอยูอ่ำศยั

ค่ำรักษำพยำบำล

ค่ำเดินทำง

ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรศึกษำ

หน้ีท่ีตอ้งช�ำระ

เคร่ืองนุ่งห่ม

สำธำรณูปโภค

โทรศพัท์

ควำมบนัเทิง

ประกนัภยั

อ่ืนๆ

รายจ่ายทั้งหมด
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“มีกฎ . . . ซ่ึงในน้ัน
ทรงก�าหนดพรไว้ทุก
ประการ—และเม่ือเรา
ได้รับพรประการใด
จากพระผู้ เป็นเจ้า, ย่อม
เป็นไปเน่ืองจากการ
เช่ือฟังกฎน้ันซ่ึงในน้ัน
ทรงก�าหนดพรไว้.”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 130:20–21

4: กลบัใจและเช่ือฟัง

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปเก่ียวกบัควำมกำ้วหนำ้ของท่ำนในกำรจด
บนัทึกรำยรับรำยจ่ำยของสปัดำห์ท่ีผำ่นมำ

กำรกลบัใจและกำรเช่ือฟังเก่ียวขอ้งกบักำรพึ่งพำตนเองอยำ่งไร

“Obedience Brings Blessings” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไป
ดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 13)

ท่ำนไดรั้บพรอะไรบำ้งจำกกำรเช่ือฟังกฎของพระผูเ้ป็นเจำ้ กำรกลบั
ใจช่วยใหเ้รำกำ้วหนำ้อยำ่งไร

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 130:20–21 และค�ำพดูของศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธ (ดำ้นขวำ)

กจิกรรม

เช่ือฟังกฎขอ้ใดกไ็ดรั้บพรขอ้นั้น

ขั้นตอนที ่1: เขียนพรบำงประกำรท่ีท่ำนปรำรถนำไวใ้นคอลมันซ์ำ้ย

ขั้นตอนที ่2: ระบุวำ่ท่ำนจะตอ้งเช่ือฟังกฎหรือหลกัธรรมใดจึงจะไดรั้บพรท่ีท่ำน
ปรำรถนำ

พรทีฉั่นต้องการได้รับ กฎหรือหลกัธรรมทีต้่องเช่ือฟัง

เงินออมสามเดือน
ส่วนสิบและเงินบริจาค (มาลาคี 
3:10–12)

ท�าตามงบประมาณ 

อ่ำน โยชูวำ 3:5 และค�ำพดูของเอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อำร์. ฮอลแลนดแ์ละ
ประธำนสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัล ์(ใน หนำ้ 13) เหตุใดเรำจึงตอ้ง
กลบัใจ ช�ำระตวัเรำใหบ้ริสุทธ์ิ และพยำยำมท�ำควำมดีขณะท่ีเรำ
พยำยำมพึ่งพำตนเอง

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ เช่ือฟังกฎท่ีท่ำนเลือกในกิจกรรมขำ้งตน้

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรเช่ือฟัง

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“ข้าพเจ้าต้ังกฎของ
ข้าพเจ้าว่า เม่ือพระเจำ้
ทรงบญัชำ จงท�ำ”

ค�าสอนของประธาน
ศาสนาจกัร: โจเซฟ สมิธ 
(2007), 172.
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“หากเราชอบส่ิง
ฟุ่ มเฟือยหรือแม้กระท่ัง
ส่ิงจ�าเป็นมากกว่าชอบ
การเช่ือฟัง เราจะพลาด
พรซ่ึงพระองค์ทรง
ประสงค์จะประทานแก่
เรา”

สเป็นเซอร์ ดบัเบิลยู. คมิ-
บัลล์, ใน The Teachings 
of Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball 
(1982), 212

การเ ช่ือฟังน� ามา ซ่ึงพร

หำกท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน: ช่ำงเป็นค�ำ
สญัญำท่ีล�้ำเลิศ! “คนท่ีรักษำพระบญัญติั 
[ของพระผูเ้ป็นเจำ้] ไดรั้บควำมจริงและ
แสงสวำ่ง, จนเขำรุ่งโรจนใ์นควำมจริง
และรู้ส่ิงทั้งปวง” [คพ. 93:28] . . .

พี่นอ้งทั้งหลำย บททดสอบส�ำคญัในชีวติ
น้ีคือกำรเช่ือฟัง “พวกเรำจะพิสูจนพ์วก
เขำโดยวธีิน้ี,” พระเจำ้ตรัส “เพื่อดูวำ่พวก
เขำจะท�ำส่ิงทั้งปวงไม่วำ่อะไรกต็ำมท่ี
พระเจำ้ พระผูเ้ป็นเจำ้ของพวกเขำจะทรง
บญัชำพวกเขำหรือไม่” [อบัรำฮมั 3:25]

พระผูช่้วยใหร้อดทรงประกำศวำ่ “เพรำะ
คนทั้งปวงท่ีปรำรถนำรับพรจำกมือเรำจะ
ปฏิบติัตำมกฎซ่ึงก�ำหนดไวส้�ำหรับพร
นั้น, และเง่ือนไขในนั้น, ดงัท่ีวำงไวน้บั
แต่ก่อนกำรวำงรำกฐำนของโลก” [คพ. 
132:5]

ไม่มีแบบอยำ่งเร่ืองกำรเช่ือฟังใดยิง่ใหญ่
ไปกวำ่แบบอยำ่งของพระผูช่้วยใหร้อด 
เปำโลใหข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัพระองคว์ำ่

“ถึงแมว้ำ่พระองคเ์ป็นพระบุตร พระองค์
กท็รงเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังโดยกำรทนทุกข์
ต่ำงๆ

“เม่ือพระเจำ้ทรงท�ำใหพ้ระเยซูเพียบ
พร้อมแลว้ พระเยซูจึงทรงเป็นแหล่ง
ก�ำเนิดแห่งควำมรอดนิรันดร์ส�ำหรับทุก
คนท่ีเช่ือฟังพระองค”์ [ฮีบรู 5:8–9]

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสำธิตใหเ้ห็นควำม
รักแทจ้ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ยกำร
ด�ำเนินพระชนมชี์พดีพร้อม ดว้ยกำรให้
เกียรติพนัธกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นของ

พระองค ์พระองคมิ์ไดห้ยิง่ยโส มิไดท้รง
ล�ำพองดว้ยควำมจองหอง ไม่เคยทรยศ 
ทรงมีจริยำวตัรอ่อนนอ้ม ทรงมีน�้ำพระทยั
บริสุทธ์ิ พระองคท์รงเช่ือฟังเสมอ 

เม่ือเผชิญกบัควำมทรมำนแสนสำหสัท่ี
เกทเสมนี พระองคท์รงทนรับควำมเจบ็
ปวดจน “เหง่ือของพระองคเ์ป็นเหมือน
โลหิตเมด็ใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน” [ลูกำ 
22:44] พระองคท์รงเป็นแบบอยำ่งของ
พระบุตรท่ีเช่ือฟังดว้ยกำรตรัสวำ่ “ขำ้แต่
พระบิดำ ถำ้พระองคพ์อพระทยั ขอให้
ถว้ยน้ีเล่ือนพน้ไปจำกขำ้พระองค ์แต่
อยำ่งไรกดี็ อยำ่ใหเ้ป็นไปตำมใจขำ้
พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตำมพระทยัของ
พระองค”์ [ลูกำ 22:42]

เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดทรงสัง่อคัรสำวกยคุ
แรก พระองคท์รงสัง่ท่ำนกบัขำ้พเจำ้ดว้ย
วำ่ “จงตำมเรำมำเถิด” [ยอห์น 21:22] เรำ
เตม็ใจเช่ือฟังหรือไม่

ควำมรู้ท่ีเรำแสวงหำ ค�ำตอบท่ีเรำใฝ่ฝัน 
และควำมเขม้แขง็ท่ีเรำปรำรถนำวนัน้ีเพื่อ
รับมือกบัควำมทำ้ทำยในโลกท่ีซบัซอ้น
และเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จะเป็นของ
เรำไดเ้ม่ือเรำเตม็ใจเช่ือฟังพระบญัญติัของ
พระเจำ้ ขำ้พเจำ้ขอยกพระวจนะของ
พระเจำ้อีกคร้ังวำ่ “คนท่ีรักษำพระบญัญติั 
[ของพระผูเ้ป็นเจำ้] ไดรั้บควำมจริงและ
แสงสวำ่ง, จนเขำรุ่งโรจนใ์นควำมจริง
และรู้ส่ิงทั้งปวง” [คพ. 93:28]

ขำ้พเจำ้นอ้มสวดออ้นวอนขอใหเ้รำไดรั้บ
พรดว้ยรำงวลัมำกมำยท่ีสญัญำไวแ้ก่ผูเ้ช่ือ
ฟัง ในพระนำมของพระเยซูคริสต ์
พระเจำ้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ  
เอเมน

(“กำรเช่ือฟังน�ำมำซ่ึงพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 89, 92)

กลบัไป หน้า 12

“จงช�าระตัวให้บริสุทธ์ิ 
เพราะว่าพรุ่งนีพ้ระ
ยาห์เวห์จะทรงท�าการ
อัศจรรย์ท่ามกลางพวก
ท่าน”

โยชูวา 3:5

“พระเจ้าประทานพร
แก่ผู้ ท่ี ตอ้งกำร พัฒนา 
ผู้ ท่ียอมรับว่าจ�าเป็น
ต้องมีพระบัญญติัและ 
พยำยำม รักษาพระ
บัญญติั . . . พระองค์จะ
ทรงช่วยให้ท่านกลบัใจ 
ชดเชย แก้ไขทุกส่ิงท่ี
ท่านต้องแก้ไข และ
พยายามต่อไป ไม่นาน
ท่านจะประสบความ
ส�าเร็จสมปรารถนา”

ดูเจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์, “พรุ่งนีพ้ระ
ยาห์เวห์จะทรงท�าการ
อศัจรรย์ท่ามกลางพวก
ท่าน,” เลยีโฮนา, พ.ค. 
2016, 126
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“เพราะดเูถิด, ชีวิตนี้
เป็นเวลาส�าหรับมนุษย์
ท่ีจะเตรียมพบพระผู้
เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, 
ดเูถิดวนัแห่งชีวิตนีเ้ป็น
วนัส�าหรับมนุษย์ท่ีจะ
ท�างานของพวกเขา.”

แอลมา 34:32

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปเก่ียวกบัพรท่ีท่ำนไดรั้บเม่ือสปัดำห์ท่ีแลว้
เพรำะท่ำนเช่ือฟัง

เหตุใดเวลำจึงเป็นของขวญัล�้ำค่ำท่ีสุดอยำ่งหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจำ้

“The Gift of Time” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่
ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 15)

ท่ำนเรียนรู้อะไรจำกซิสเตอร์เบน็โคซี 

แอลมำ 34:32 และค�ำพดูของประธำนบริคมั ยงัก ์(ดำ้นขวำ)

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: จบัคู่กนัอ่ำนหำ้ขั้นตอนท่ีท่ำนท�ำไดใ้นแต่ละวนัเพื่อใชเ้วลำไดดี้

➊
จดภารกจิออกมาเป็น

ข้อๆ

➋
สวดอ้อนวอน

➌
จดัล�าดบัความส�าคญั

➍
ตั้งเป้าหมาย ลงมอืท�า

➎
รายงาน

ทุกๆ เชำ้ใหเ้ขียนภำรกิจ
ท่ีตอ้งท�ำออกมำเป็น

ขอ้ๆ เพิ่มช่ือคนท่ีท่ำน
จะรับใช้

สวดออ้นวอนขอกำรน�ำ
ทำง ทบทวนภำรกิจท่ี
เขียนไว ้ฟัง ใหค้ �ำมัน่

สญัญำวำ่จะท�ำสุดควำม
สำมำรถ 

เขียนเลข 1 ไวข้ำ้งหนำ้
ภำรกิจส�ำคญัท่ีสุด และ

เลข 2 หนำ้ภำรกิจท่ี
ส�ำคญัรองลงมำ เป็นตน้

ฟังพระวญิญำณ ตั้งเป้ำ
หมำย ท�ำงำนหนกั เร่ิม
ท�ำภำรกิจส�ำคญัท่ีสุด

และท�ำลงมำตำมล�ำดบั

ทุกๆ คืนใหร้ำยงำนพระ
บิดำบนสวรรคใ์นค�ำ
สวดออ้นวอน ถำม

ค�ำถำม ฟัง กลบัใจ รู้สึก
ถึงควำมรักของ

พระองค ์

ขั้นตอนที ่2: เขียนภำรกิจท่ีท่ำนตอ้งท�ำออกมำเป็นขอ้ๆ ลงในกระดำษอีกแผน่หน่ึง 
ภำรกิจเหล่ำน้ีควรเป็นภำรกิจส�ำคญัส�ำหรับงำนของท่ำน กำรเรียนของท่ำน ศำสนจกัร
หรือกำรรับใชค้รอบครัว—ไม่ใช่แค่งำนบำ้นในแต่ละวนัเท่ำนั้น สวดออ้นวอนเก่ียวกบั
ภำรกิจเหล่ำนั้นและจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั

ขั้นตอนที ่3: วนัรุ่งข้ึนท่ำนควรตั้งเป้ำหมำย ลงมือท�ำ และรำยงำนวำ่ท่ำนใชเ้วลำของ
ท่ำนอยำ่งไร

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ฝึกขั้นตอนเหล่ำน้ีทุกวนัเพื่อใชเ้วลำของท่ำนไดอ้ยำ่งฉลำดมำกข้ึน 
รำยงำนพระบิดำบนสวรรคทุ์กคืนในค�ำสวดออ้นวอนของท่ำน

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรใชเ้วลำอยำ่งฉลำด

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“เวลาเป็นต้นทุน
ท้ังหมดท่ีมีบนแผ่นดิน
โลก . . . หากใช้อย่าง
เหมาะสม จะท�าให้
ท่านมีความสบาย 
ความสะดวก และ
ความพึงพอใจมากขึน้ 
ขอให้เรานึกถึงเร่ืองนี ้
และอย่าน่ังกอดอก 
ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
อีกเลย”

บริคมั ยงัก์, ใน 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214

5: ใช้เวลาอย่างฉลาด
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ของประทานแห่งเวลา

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหเ้ลือกบทแสดงและอ่ำนบทพดูน้ี

โคฟี: สวสัดีครับ ซิสเตอร์เบน็โคซี เป็น
อยำ่งไรบำ้งครับ

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: สบำยดีหรือเปล่ำ โคฟี

โคฟี: โอ ้ซิสเตอร์เบน็โคซี ผมยุง่มำกครับ 
ผมตอ้งท�ำงำน รับใช ้และช่วยครอบครัว
ผม . . . แลว้กแ็ข่งฟุตบอลดว้ย ผมไม่มีเวลำ
เลย!

ซิสเตอร์บี.: โคฟี เธอมีเวลำทั้งหมดนัน่
แหละ

โคฟี: อะไรนะครับ

ซิสเตอร์บี.: พอ่หนุ่ม พระผูเ้ป็นเจำ้
ประทำนของขวญัล�้ำค่ำแก่เรำ—เวลำของ
เรำ เรำตอ้งใชเ้วลำท�ำส่ิงส�ำคญัท่ีสุด

โคฟี: ใชอ้ยำ่งไรล่ะครับซิสเตอร์เบน็โคซี 
คุณท�ำงำนมำกมำยมำตลอด คุณประสบ
ควำมส�ำเร็จกบัครอบครัว กบัธุรกิจของคุณ 
คุณรับใชแ้ละเป็นพรแก่คนมำกมำย อยำ่ง
เช่นผม ผมไม่รู้วำ่คุณท�ำไดอ้ยำ่งไร

ซิสเตอร์บี.: เธออยำกรู้จริงๆ หรือ ถำ้เธอจะ
นัง่น่ิงๆ และฟัง ฉนัจะบอกควำมลบักบัเธอ

ทุกเชำ้ฉนัต่ืนก่อนตะวนัข้ึน ฉนัแต่งตวั ลำ้ง
หนำ้ ลำ้งมือ

อ่ำนพระคมัภีร์ จำกนั้นกเ็ขียนส่ิงท่ีฉนัควร
ท�ำวนันั้นออกมำเป็นขอ้ๆ

ฉนันึกถึงคนท่ีฉนัจะรับใช ้ฉนัสวด
ออ้นวอนเพื่อรู้พระประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจำ้ และฟัง

บำงคร้ังช่ือหรือใบหนำ้ของคนเหล่ำนั้นเขำ้
มำในควำมคิด ฉนัเพิ่มช่ือพวกเขำลงไป

โคฟี: วธีินั้นท�ำใหคุ้ณรู้ทุกคร้ังหรือครับวำ่
ใครตอ้งกำรใหคุ้ณรับใช้

ซิสเตอร์บี.: ใช่จะ้ โคฟี ฉนัสวดออ้นวอน
ทูลขอพลงัและปัญญำ ฉนัสวดออ้นวอนขอ
พระผูเ้ป็นเจำ้ทรง “อุทิศกำรกระท�ำ [ของ
ฉนั]” ตำมท่ีบอกไวใ้น 2 นีไฟ 32

ฉนัขอบพระทยัพระองค ์ฉนัสญัญำวำ่จะ
ท�ำสุดควำมสำมำรถ ฉนัทูลขอใหพ้ระองค์
ท�ำส่ิงท่ีฉนัท�ำไม่ได้

จำกนั้นฉนัดูส่ิงท่ีเขียนไว ้ฉนัเขียนเลข 1 
ไวข้ำ้งหนำ้ส่ิงส�ำคญัท่ีสุด ตำมดว้ยเลข 2

โคฟี: คุณรู้ไดอ้ยำ่งไรครับวำ่อะไรส�ำคญั
ท่ีสุด

ซิสเตอร์บี.: ฉนัฟังเม่ือฉนัสวดออ้นวอน! 
จำกนั้นกล็งมือท�ำ ฉนัดูขอ้ 1 และพยำยำม
ท�ำก่อน จำกนั้นกท็ �ำขอ้ 2

บำงคร้ังสถำนกำรณ์เปล่ียน พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงบอกใหฉ้นัท�ำบำงอยำ่งนอก
เหนือจำกน้ี ดีทีเดียว

ฉนัท�ำงำนหนกัมำกแต่ฉนัรู้สึกสงบ ฉนัรู้วำ่
พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงช่วยฉนั

ฉนัจึงท�ำส่ิงส�ำคญัตำมท่ีเขียนไวแ้ละดว้ย
พระวญิญำณ โคฟี

โคฟี: ฟังเหมือนง่ำยและยำกในครำว
เดียวกนั

ซิสเตอร์บี.: เธอพดูถกู! เม่ือฉนัเตรียมเขำ้
นอน ฉนัสวดออ้นวอน ฉนัรำยงำนพระ
บิดำบนสวรรค ์ฉนัทูลพระองคว์ำ่วนันั้น
ฉนัท�ำอะไรมำบำ้ง ฉนัถำมค�ำถำม ฉนัถำม
วำ่ฉนัจะท�ำอะไรใหดี้ข้ึนไดบ้ำ้ง ฉนัฟัง ฉนั
สมัผสัควำมรักของพระองคบ่์อยคร้ัง ฉนัรู้
วำ่พระองคท์รงขยำยส่ิงท่ีฉนัพยำยำมท�ำ 
ฉนัรู้สึกสงบ โคฟี และฉนันอนหลบั

โคฟี: ดีจงัครับ คุณแม่เบน็โคซี ผมอยำกได้
ควำมสงบแบบนั้นบำ้ง ผมอยำกใชเ้วลำ
ของผม ผมอยำกท�ำงำนและรับใชใ้หดี้ข้ึน

กลบัไป หน้า 14
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“เจ้าจะไม่เกียจคร้าน; 
เพราะคนท่ีเกียจคร้าน
จะไม่กินอาหารท้ังไม่
สวมอาภรณ์ของคน
ท�างาน.”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 42:42

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่ำนท�ำส�ำเร็จเม่ือสปัดำห์ท่ี
ผำ่นมำเพรำะท่ำนบริหำรเวลำไดดี้

เหตุใดพระบิดำบนสวรรคท์รงตอ้งกำรใหฉ้นัรับผดิชอบชีวติตนเอง

“Sedrick’s Journey” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่
ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 17)

เรำเรียนรู้อยำ่งไรวำ่ตอ้งท�ำต่อไปแมง้ำนนั้นจะท�ำไดย้ำก

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 42:42 และค�ำพดูของประธำนเจมส์ อี. 
เฟำสท ์(ดำ้นขวำ)

อ่ำนค�ำพดูของเอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั (ใน หนำ้ 17) 
เหตุใดพระเจำ้ทรงคำดหวงัใหเ้รำท�ำงำนแลกกบัส่ิงท่ีเรำไดรั้บ

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: จบัคู่กนัอ่ำนแต่ละขั้นตอนในตำรำงดำ้นล่ำง

ขั้นตอนที ่2: ขอใหแ้ต่ละฝ่ำยพดูถึงภำรกิจท่ียำกมำกหรือควำมทำ้ทำยท่ีคนอ่ืนๆ พบ
เจอในปัจจุบนั

ขั้นตอนที ่3: ช่วยกนัประยกุตใ์ชส่ี้ขั้นตอนดำ้นล่ำงกบัภำรกิจหรือควำมทำ้ทำยท่ียำก

➊
มเีจตคตใินแง่บวกเสมอ

➋
จ�าไว้ว่าต้องท�างานด้วยกนั

➌
แทนทีค่วามกลวัด้วยศรัทธา

➍
เดนิหน้าด้วยความอดทน

และความกล้าหาญ

เขียนพรของท่ำนออกมำเป็น
ขอ้ๆ

ขอควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนๆ 
คนคุน้เคย สมำชิกกลุ่ม และ
คนอ่ืนๆ 

อยำ่สงสยั จ�ำไวว้ำ่พระเจำ้ทรง
มีเดชำนุภำพทั้งปวง เรียกหำ
พระองคแ์ละยอมรับพระ
ประสงคข์องพระองค์

อยำ่ อยำ่ อยำ่ยอมแพ ้อดทน
ดว้ยศรัทธำ มองหำบทเรียนท่ี
พระเจำ้อำจจะก�ำลงัสอนท่ำน

ขั้นตอนที ่4: เขียนสองสำมวธีิท่ีท่ำนสำมำรถเดินหนำ้ดว้ยศรัทธำ โดยวำงใจวำ่พระผู ้
เป็นเจำ้จะทรงจดัเตรียมให้

  

 

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

6: ท�างาน: รับผดิชอบและมานะบากบั่น

“ความบากบ่ันเห็นได้
จากผู้  . . .ไม่ยอมแพ้แม้
คนอ่ืนจะพูดว่า ‘ท�าไม่
ได้แน่’”

เจมส์ อ.ี เฟาสท์ ,“ความ
บากบั่น,” เลยีโฮนา, พ.ค. 
2005, 65
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“พระผู้ เป็นเจ้าทรงวาง
รูปแบบการด�ารงอยู่ใน
ชีวิตนีเ้พ่ือเรียกร้องให้
เราพยายามเตม็ท่ี โดย
การท�างาน เราค�า้จุน
และท�าให้ชีวิตดีขึน้ . . . 
งานเสริมสร้างและ
ขดัเกลาอุปนิสัย สร้าง
ความสวยงาม เป็น
เคร่ืองมือของการรับใช้
กันและรับใช้พระผู้เป็น
เจ้า ชีวิตท่ีอุทิศถวาย
เตม็ไปด้วยงานท่ีบาง
คร้ังจ�าเจ . . . บางคร้ัง
ไม่ได้รับค�าขอบคุณ แต่
จงท�างานท่ีพัฒนา . . . 
หนุนใจ [และ] สร้าง
แรงบันดาลใจเสมอ”

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์-
สัน, “สะท้อนถงึชีวติที่
อุทศิถวาย,” เลยีโฮนา 
พ.ย. 2010, 19

การเดินทางของเซดริก

หำกท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

เซดริก: ผมช่ือเซดริก กมัเบซบัเว ผมอยู่
ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก ผม
เป็นสมำชิกของศำสนจกัรแอลดีเอส

ผมเป็นผูส้อนศำสนำสำขำในหมู่บำ้นคิปู
ซำงกำ ผมตอ้งเตรียมไปรับใชง้ำนเผยแผ่
ต่ำงประเทศ ผมตอ้งมีพำสปอร์ตจึงจะไป
รับใชง้ำนเผยแผไ่ด ้ซ่ึงค่ำพำสปอร์ตตอน
น้ีคือ 250 เหรียญสหรัฐ

เพื่อใหไ้ดเ้งินมำ ผมกบัพอ่ตอ้งไปซ้ือ
กลว้ย บำงหมู่บำ้นปลกูกลว้ยเยอะมำก 
อยำ่งเช่น หมู่บำ้นทิชำโบโบ ลซููก ูและ 
คำมำนดำ

ทิชำโบโบอยูห่่ำงจำกท่ีน่ีรำว 9 ไมล ์ลูซูก ู
18 ไมล ์คำมำนดำ 18 ไมลเ์ช่นกนั เรำไป
ซ้ือกลว้ยท่ีนัน่และขนกลบัมำขำยท่ีน่ี

เรำป่ันจกัรยำนไปหมู่บำ้นเหล่ำนั้น เรำขน
กลว้ยมำไดที้ละส่ีถึงหกเครือ 

ผมใชเ้วลำป่ันจกัรยำนเท่ียวละชัว่โมงคร่ึง 
ถำ้จกัรยำนดีและผมมีแรง ตอนเท่ียงวนั
อำกำศร้อนมำก ผมป่ันไดช้ำ้ๆ เพรำะ
ควำมร้อนและแสงแดด

ผมป่ันไดว้นัละสองเท่ียวถำ้ผมต่ืนเชำ้
มำกๆ วธีิน้ีช่วยใหผ้มมีเงินจ่ำยค่ำพำส 
ปอร์ต

ตอนน้ีผมหำเงินไดที้ละนอ้ย ผมจึงเกบ็ไว้
เป็นค่ำเล่ำเรียนและงำนเผยแผ ่หลงัจำก
ท�ำงำนมำส่ีปี ตอนน้ีผมมีเงินพอจ่ำยค่ำ
พำสปอร์ต และมีเงินเหลือเกบ็ 70 
ดอลลำร์

กลบัไป หน้า 16

อ่ำนค�ำพดูของประธำนโธมสั เอส. มอนสนั (ดำ้นขวำ) ฉนัตอบสนอง
อยำ่งไรเม่ือฉนัประสบควำมลม้เหลว

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ เลือกท�ำส่ิงท่ียำกหรือไม่สะดวกสบำยและท�ำภำรกิจนั้นจนเสร็จ 
เขียนไวด้ำ้นล่ำง

 

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรท�ำงำนและควำมมำนะบำกบัน่

ไตร่ตรอง:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“ความรับผิดชอบของ
เราคือลกุขึน้จากการ
เป็นคนธรรมดาไปสู่
การเป็นคนมีความ
สามารถ จากความล้ม
เหลวไปสู่ความส�าเร็จ 
ภารกิจของเราคือเป็น
ตัวเราให้ดีท่ีสุด ของ
ประทานส�าคัญท่ีสุด
ประการหน่ึงท่ีพระผู้
เป็นเจ้าประทานแก่เรา
คือปีติของการพยายาม
อีกคร้ัง เพราะความล้ม
เหลวต้องไม่ใช่
สุดท้าย”

โธมสั เอส. มอนสัน, “The 
Will Within,” Ensign, 
May 1987, 68
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“ดเูถิด, เจ้าไม่เข้าใจ; 
เจ้าคิดเอาว่าเราจะให้ส่ิง
นีแ้ก่เจ้า, เม่ือเจ้าไม่ใช้
ความคิดนอกจากจะ
ถามเรา.

“แต่, ดเูถิด, เรากล่าวแก่
เจ้า, ว่าเจ้าต้องศึกษา
ไตร่ตรองในความคิด
ของเจ้า; จากน้ันเจ้าต้อง
ถามเราว่ามนัถกูต้อง
หรือไม่, และหากมนัถกู
ต้องเราจะท�าให้
ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้
อยู่ภายในเจ้า; ฉะน้ัน, 
เจ้าจะรู้สึกว่ามนัถกูต้อง.

“แต่หากมนัไม่ถกูต้อง 
เจ้าจะไม่มีความรู้สึก
เช่นน้ัน, แต่เจ้าจะมี
อาการเงียบงันของ
ความคิดจนจะท�าให้เจ้า
ลืมส่ิงท่ีผิด.”

หลกัค�าสอนและพนัธ
สัญญา 9:7–9

7: แก้ปัญหา

ทบทวนกบักลุ่มพอสงัเขปเก่ียวกบัภำรกิจยำกท่ีท่ำนท�ำเสร็จส้ินเม่ือ
สปัดำห์ท่ีผำ่นมำ

เหตุใดพระบิดำบนสวรรคท์รงยอมใหเ้รำประสบปัญหำและควำม
ทำ้ทำย

“A Bigger Truck?” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่
ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 19)

ปัญหำจริงๆ ในเร่ืองน้ีคืออะไร ชำยสองคนน้ีมีทำงเลือกอะไรบำ้ง

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 9:7–9 และค�ำพดูของเอล็เดอร์โรเบิร์ต 
ดี. เฮลส์ (ดำ้นขวำ)

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: จบัคู่กนัอ่ำนขั้นตอนต่ำงๆ ดำ้นล่ำง

ตดัสินใจและลงมอืท�า

สวดออ้นวอนขอกำรน�ำทำง 

ตดัสินใจ จำกนั้นลงมือท�ำดว้ย

ศรัทธำ ไดผ้ลดีหรือไม่ หำกไม่ 

ลองท�ำตำมขั้นตอนท่ี 1–3 อีกคร้ัง 

อย่ายอมแพ้!

ศึกษาทางเลอืก

มีทำงแกปั้ญหำอะไรบำ้งท่ีเป็น

ไปได้

วธีิใดดีท่ีสุด
แก้ปัญหา

ระบุ

ปัญหำ ทีแ่ท้จริง คืออะไร

➊

➋➌

ขั้นตอนที ่2: เลือกปัญหำท่ีท่ำนก�ำลงัประสบและเขียนไวด้ำ้นล่ำง

 

ขั้นตอนที ่3: ประยกุตใ์ชแ้ต่ละขั้นตอนกบัปัญหำของท่ำน

ระบุปัญหำ: 

ศึกษำทำงเลือก:  

 

ตดัสินใจและลงมือท�ำ:  

 

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

“พระเจ้าทรงคาดหวงั
ให้เราช่วยแก้ปัญหาของ
เราเอง . . . เราเป็น
มนุษย์ท่ีชอบคิดและใช้
เหตผุล เรามีความ
สามารถในการแยกแยะ
ความต้องการของเรา 
วางแผน ต้ังเป้าหมาย 
และแก้ปัญหาของเรา”

โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์, “Every 
Good Gift,” New Era, 
Aug. 1983, 8, 9
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“และบัดนี,้ หาก
พระเจ้าทรงมี
เดชานุภาพย่ิงใหญ่เช่น
น้ัน, และทรงกระท�า
ปาฏิหาริย์หลายอย่าง
ในบรรดาลกูหลาน
มนุษย์, แล้วไฉน
พระองค์จะทรงสอน
ข้าพเจ้า, ให้ข้าพเจ้าต่อ
เรือไม่ได้เล่า?”

1 นีไฟ 17:51

รถบรรทุกคันใหญ่กว่า เดิม?
ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

เอ็ลเดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์: ชำยสองคน
เป็นหุน้ส่วนกนั พวกเขำสร้ำงเพิงเลก็ๆ 
ริมถนนท่ีพลุกพล่ำน พวกเขำไดร้ถ
บรรทุกมำคนัหน่ึงและขบัไปไร่ของ
เกษตรกรคนหน่ึงเพื่อซ้ือแตงโมหน่ึงคนั
รถในรำคำลูกละหน่ึงเหรียญ พวกเขำขบั
รถบรรทุกคนันั้นมำท่ีเพิงริมถนนเพื่อขำย

แตงโมในรำคำลกูละหน่ึงเหรียญ พวกเขำ
ขบักลบัไปไร่ของเกษตรกรคนนั้นและ
ซ้ือแตงโมมำอีกหน่ึงคนัรถในรำคำลกูละ
หน่ึงเหรียญ พวกเขำขนมำขำยในรำคำลกู
ละหน่ึงเหรียญเหมือนเดิม ขณะขบัรถ
กลบัไปไร่ของเกษตรกรคนนั้นเพื่อขนมำ
อีกหน่ึงคนัรถ หุน้ส่วนคนหน่ึงบอกอีก
คนวำ่ “เรำไดเ้งินจำกธุรกิจน้ีไม่มำกเลย 
จริงมั้ย” “จริง เรำไดไ้ม่มำก” หุน้ส่วนของ
เขำตอบ “คุณคิดวำ่เรำตอ้งซ้ือรถคนัใหญ่
กวำ่เดิมหรือเปล่ำ”

(“Focus and Priorities,“ Ensign, May 
2001, 82)

กลบัไป หน้า 18

1 นีไฟ 17:51 และ 1 นีไฟ 18:2–3 (ดำ้นขวำ)

นีไฟต่อเรือไดอ้ยำ่งไร

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ลงมือท�ำขั้นตอนต่ำงๆ ท่ีท่ำนสนทนำในกิจกรรมเพื่อเร่ิมแก้
ปัญหำของท่ำน จ�ำไวว้ำ่อยำ่ยอมแพ ้ตอ้งใชเ้วลำแกปั้ญหำและ
ท�ำกำรเปล่ียนแปลง

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรแกไ้ขปัญหำ

อ่าน:

สนทนา:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“บัดนีข้้าพเจ้า, นีไฟ, 
ไม่ได้ท�างานไม้ตามวิธี
ท่ีมนุษย์เรียนรู้, ท้ัง
ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อเรือ
ตามวิธีของมนุษย์; แต่
ข้าพเจ้าต่อเรือตามวิธีท่ี
พระเจ้าทรงแสดงแก่
ข้าพเจ้า; ด้วยเหตนีุ,้ จึง
ไม่เป็นไปตามวิธีของ
มนุษย์.

“และข้าพเจ้า, นีไฟ, 
เข้าไปท่ีภเูขาบ่อยคร้ัง, 
และข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนพระเจ้าบ่อย
คร้ัง; ดงัน้ันพระเจ้า
ทรงแสดงส่ิงส�าคัญแก่
ข้าพเจ้า.”

1 นีไฟ 18:2–3
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“เม่ือท่านอยู่ในการรับ
ใช้เพ่ือนมนุษย์ของท่าน 
ท่านกอ็ยู่ในการรับใช้
พระผู้ เป็นเจ้าของท่าน
น่ันเอง.”

โมไซยาห์ 2:17

8: เป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกนั รับใช้ด้วยกนั

ทบทวนกบักลุ่มพอสงัเขปเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่ำนท�ำเม่ือสปัดำห์ท่ีผำ่นมำ
เพื่อช่วยแกปั้ญหำ

กำรทุ่มเทรับใชผู้อ่ื้นจริงๆ แลว้ช่วยใหเ้รำรอดอยำ่งไร

“In the Lord’s Way” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่
ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 21)

กำรรับใชผู้อ่ื้นเปิดหนำ้ต่ำงฟ้ำสวรรคใ์นชีวติท่ำนอยำ่งไร

บำงคนรู้สึกวำ่พวกเขำสมควรมีส่ิงท่ีผูอ่ื้นมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะท�ำใหเ้กิด

ควำมนอ้ยเน้ือต�่ำใจได ้บำงคนรู้สึกวำ่ตนมีสิทธ์ิไดส่ิ้งท่ีพวกเขำไม่ได้

หำ กบัดกัสองอยำ่งน้ีท�ำใหผู้ค้นมองไม่เห็นควำมจริงอนัส�ำคญัยิง่ นัน่

คือ ทุกสรรพส่ิงเป็นของพระผูเ้ป็นเจำ้ เรำสำมำรถเอำชนะควำมนอ้ย

เน้ือต�่ำใจและสิทธ์ิท่ีพึงมีโดยมุ่งใหค้วำมส�ำคญักบัควำมตอ้งกำรของ

ผูอ่ื้น อ่ำน โมไซยำห์ 2:17 โมไซยำห์ 4:26 และค�ำพดูของประธำน

กอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์(ดำ้นขวำ)

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: ใหก้ลุ่มนึกถึงคนท่ีตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ

ขั้นตอนที ่2: สนทนำเร่ืองพรสวรรค ์คนรู้จกัท่ีอำจใหค้วำมช่วยเหลือได ้และแหล่งช่วย
ท่ีท่ำนมีให้

ขั้นตอนที ่3: วำงแผนรับใชบุ้คคลนั้น ตวัอยำ่งเช่น ท่ำนอำจท�ำดงัน้ี

◦ ท�ำโครงกำรบ�ำเพญ็ประโยชนใ์นชุมชนของท่ำน 

◦ เตรียมประวติัครอบครัวของท่ำนโดยใชจุ้ลสำร ครอบครัวของ
ฉัน: เร่ืองราวท่ีน�าเรามาอยู่ด้วยกัน จำกนั้นไปพระวหิำรและท�ำ
ศำสนพิธีศกัด์ิสิทธ์ิแทนสมำชิกครอบครัวท่ีส้ินชีวติแลว้

◦ ช่วยคนบำงคนบนเสน้ทำงสู่กำรพึ่งพำตนเอง

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

 ครอบครวัของฉัน
  เรือ่งราวที่นําเรามาอยู่ดว้ยกัน 

 ฝ่ายประธานสูงสุดใครข่อให้เยาวชนและหนุ่ม
สาวโสดใช้รายช่ือจากครอบครวัตนเองหรอืรายช่ือ
บรรพชนของสมาชิกจากวอรด์หรอืสเตคเดยีวกัน

สําหรบังานพระวหิาร  ผู้นําฐานะปุโรหิตควร
ดาํเนินการให้แน่ใจวา่เยาวชนคนหนุ่มสาวและ

ครอบครวัของพวกเขาเรยีนรูห้ลักคาํสอนเรือ่งการ
หันใจไปหาบรรพบุรษุและพรของการเข้าพระวหิาร 

 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด, 8 ต.ค. 2012 

“และบัดนี,้ . . . เพ่ือให้
มีการปลดบาปของ
ท่านไปทุกวนั, 
. . .ข้าพเจ้าอยากให้ท่า
นมอบทรัพย์สินของ
ท่านแก่คนจน, ทุกคน
ตามทรัพย์สินท่ีตนมี, 
เป็นต้นว่าเลีย้งอาหาร
คนหิวโหย, ให้เส้ือผ้า
คนเปลือยเปล่า, เย่ียม
คนเจบ็ป่วยและให้
ความช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาทุกข์คนเหล่า
น้ัน, ท้ังฝ่ายวิญญาณ
และฝ่ายโลก, ตาม
ความต้องการของพวก
เขา.”

โมไซยาห์ 4:26

“เม่ือท่านเป็นหน่ึง
เดียวกัน พลงัของท่าน
ไร้ขีดจ�ากัด ท่าน
สามารถประสบความ
ส�าเร็จได้ทุกอย่างท่ี
ท่านประสงค์”

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี, 
“มารดา การท้าทายทีย่ิง่
ใหญ่ทีสุ่ดของท่าน,” เลยี
โฮนา, ม.ค. 2001, 132
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“จุดประสงค์ของการ
พ่ึงพาตนเองทางโลก
และทางวิญญาณคือ
ท�าให้ตัวเราประสบ
ความส�าเร็จมากขึน้เพ่ือ
เราจะสามารถพยงุคนท่ี
ต้องการความช่วย
เหลือ”

ดูโรเบิร์ต ด.ี เฮลส์, , “รู้
ส�านึกตวั: ศีลระลกึ พระ
วหิาร และการเสียสละรับ
ใช้,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2012, 
36

ในวิ ธีของพระเ จ้า

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์: หลกัธรรมท่ี
เป็นพื้นฐำนของโปรแกรมสวสัดิกำร
ศำสนจกัรไม่ใช่ส�ำหรับเวลำใดเวลำหน่ึง
หรือท่ีใดท่ีหน่ึงเท่ำนั้น แต่ส�ำหรับทุกเวลำ
และทุกท่ี . . .

. . . วธีิปฏิบติัหลกัธรรมนั้นชดัเจน คนท่ี
เกบ็สะสมไวม้ำกกวำ่ตอ้งอ่อนนอ้มถ่อม
ตนและช่วยเหลือคนท่ีตอ้งกำรควำมช่วย
เหลือ คนท่ีมีเหลือเฟือตอ้งเตม็ใจเสียสละ
ควำมสะดวกสบำย เวลำ ทกัษะ และ
ทรัพยสิ์นเงินทองบำงส่วนเพื่อบรรเทำ
ทุกขค์นขดัสน และตอ้งใหค้วำมช่วย
เหลือในวธีิท่ีเพิ่มพลงัควำมสำมำรถให้
ผูรั้บไดดู้แลตนเอง และดูแลผูอ่ื้นหลงัจำก
นั้น หำกท�ำเช่นน้ีในวธีิของพระเจำ้ ส่ิงท่ี
ยอดเยีย่มจะเกิดข้ึนได ้ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บจะ

ไดรั้บพร (ดดัแปลงจำกค�ำปรำศรัยของ
ประธำนอำยริงกท่ี์กำรอุทิศศนูยบ์ริกำร
สวสัดิกำรยทูำห์ชูกำร์เฮำส์ มิถุนำยน 
2011, LDS .org)

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ: พี่นอ้ง
ทั้งหลำย เรำแต่ละคนมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ
ตำมพนัธสญัญำท่ีจะรู้สึกไวต่อควำม
ตอ้งกำรของผูอ่ื้น และรับใชด้งัท่ีพระผู ้
ช่วยใหร้อดทรงรับใช—้แสดงน�้ำใจ เป็น
พร และหนุนใจคนรอบขำ้ง

บ่อยคร้ังค�ำตอบกำรสวดออ้นวอนของเรำ
ไม่ไดม้ำขณะเรำก�ำลงัคุกเข่ำ แต่มำขณะ
เรำยนืรับใชพ้ระเจำ้และรับใชค้นรอบขำ้ง 
กำรกระท�ำท่ีไม่เห็นแก่ตวัของกำรรับใช้
และกำรอุทิศถวำยขดัเกลำวญิญำณของ
เรำ น�ำตอ้ออกจำกดวงตำทำงวญิญำณของ
เรำ และเปิดหนำ้ต่ำงฟ้ำสวรรค ์โดยกำร
เป็นค�ำตอบกำรสวดออ้นวอนของใครบำง
คนเรำมกัจะพบค�ำตอบใหต้วัเรำเอง

(ดู “กำรรอคอยบนถนนสู่ดำมสักสั,”  
 เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 94)

กลบัไป หน้า 20

ค�ำพดูของเอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ และประธำนโธมสั เอส.  
มอนสนั (ดำ้นขวำ)

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ลงมือรับใชค้นบำงคนตำมแผนท่ีท่ำนวำงไว้

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรรับใช้

อ่าน:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“เม่ือเราร่วมแรงร่วมใจ
ท�างานด้วยกัน . . . เรา
สามารถท�าทุกอย่างได้
ส�าเร็จ เม่ือเราท�าเช่น
น้ันเราขจัดความ
อ่อนแอของคนคนหน่ึง
ท่ียืนเดียวดายและน�า
เอาความเข้มแขง็ของ
หลายๆ คนท่ีรับใช้ด้วย
กันเข้ามาแทน”

โธมสั เอส. มอนสัน, 
“Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values,” Ensign, May 
1999, 118
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“เราจะบอกเจ้าใน
ความนึกคิดเจ้าและใน
ใจเจ้า, โดยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ, ซ่ึงจะ
เสดจ็มายงัเจ้าและซ่ึง
จะสถิตอยู่ในใจเจ้า.”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 8:2

9: ส่ือสาร: ทูลขอและฟัง

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปวำ่ท่ำนรับใชค้นบำงคนเม่ือสปัดำห์ท่ีผำ่น
มำอยำ่งไร

พระบิดำบนสวรรคท์รงตอบค�ำสวดออ้นวอนของฉนัเม่ือใด

“Creating Lift” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่ได ้
ใหอ่้ำน หนำ้ 23)

เรำจะรับรู้ค�ำตอบกำรสวดออ้นวอนของเรำไดอ้ยำ่งไร เหตุใดกำรฟัง
จึงเป็นส่วนประกอบส�ำคญัของกำรสวดออ้นวอน

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 8:2 และค�ำพดูของประธำนรัสเซลล ์
เอม็. เนลสนั (ดำ้นขวำ)

เหตุใดกำรฟังจึงเป็นทกัษะส�ำคญั กำรตั้งใจฟังจะช่วยเรำในงำนของ
เรำไดอ้ยำ่งไร

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: ใหก้ลุ่มอ่ำนขั้นตอนต่ำงๆ ดำ้นล่ำงและสนทนำพอสงัเขป

ขั้นตอนที ่2: ขอใหส้มำชิกหน่ึงหรือสองคนในกลุ่มบอกคนอ่ืนๆ เก่ียวกบัควำมทำ้ทำย
หรือค�ำถำมท่ีพวกเขำมี ทุกคนควรพยำยำมฟังโดยท�ำตำมขั้นตอนต่ำงๆ เหล่ำน้ี

ขั้นตอนที ่3: เม่ือจบแลว้ ใหถ้ำมสมำชิกลุ่มท่ีพดูวำ่พวกเขำรู้สึกอยำ่งไรเม่ือกลุ่ม
พยำยำมฟังจริงๆ

➊
จดจ่อ

 ○ มุ่งควำมสนใจไปท่ีค�ำพดูของผู ้

พดูและภำษำกำย

 ○ อยำ่พดูแทรก

 ○ อยำ่อ่ำนหรือส่งขอ้ควำมใน

โทรศพัทข์องท่ำน

➋
ช่ืนชม

 ○ มองท่ีผูพ้ดู

 ○ ใชค้ �ำง่ำยๆ เช่น “ถกู

ตอ้ง” หรือ “ใช่” 

 ○ ขอบคุณผูพ้ดู

➍
ถาม

 ○ ถำม: “ฉนัเขำ้ใจหรือไม่”

 ○ ฟัง และรอค�ำตอบ

➌
ทบทวน

 ○ พดูวำ่ “คือ คุณก�ำลงับอกวำ่ . . .”

 ○ จำกนั้นทวนส่ิงท่ีท่ำนไดย้นิ

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

“จิตวิญญาณของท่าน
จะได้รับพรเม่ือท่าน
เรียนรู้ท่ีจะฟัง แล้วฟัง
เพ่ือเรียนรู้จากเดก็ๆ พ่อ
แม่ คู่ชีวิต เพ่ือนบ้าน 
และผู้น�าศาสนจักร 
ท้ังหมดนีจ้ะเพ่ิมความ
สามารถในการฟังค�า
แนะน�าจากเบือ้งบน”

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, 
“Listen to Learn,” 
Ensign, May 1991, 24
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“พระบิดาบนสวรรค์
ของเราทรงได้ยินค�า
สวดอ้อนวอนจากบตุร
ธิดาของพระองค์ท่ัว
โลกผู้ก �าลงัทูลขอ
อาหารรับประทาน ขอ
เคร่ืองนุ่งห่มคลมุกาย 
และขอศักด์ิศรีท่ีจะมา
จากความสามารถหา
เลีย้งตนเองได้” 

ดู เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  

“โอกาสให้ท�าด,ี” เลยีโฮนา, 

พ.ค. 2011, 28
สร้างแรงยก

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ: เพื่อให้
เคร่ืองบินข้ึนจำกพื้น ท่ำนตอ้งสร้ำงแรง
ยก ในวชิำกลศำสตร์ทำงอำกำศ แรงยก
เกิดข้ึนเม่ืออำกำศผำ่นเหนือปีกเคร่ืองบิน
จนแรงดนัใตปี้กมีมำกกวำ่แรงดนัเหนือ
ปีก เม่ือแรงยกข้ึนมำกกวำ่แรงดึงลงของ
แรงโนม้ถ่วง เคร่ืองบินจะบินข้ึนจำกพื้น
และบินไดส้�ำเร็จ

ในท�ำนองเดียวกนั เรำสำมำรถสร้ำงแรง
ยกในชีวติทำงวญิญำณได ้เม่ือแรงท่ีก�ำลงั
ดนัเรำข้ึนฟ้ำมีมำกกวำ่กำรล่อลวงและ
ควำมทุกขใ์จท่ีฉุดเรำลงต�่ำ เรำสำมำรถข้ึน
ไปยนืตระหง่ำนในอำณำจกัรของพระ
วญิญำณได้

แมว้ำ่จะมีหลกัธรรมพระกิตติคุณมำกมำย
หลำยขอ้ช่วยใหเ้รำยกไดส้�ำเร็จ แต่
ขำ้พเจำ้จะขอเนน้ขอ้หน่ึงเป็นพิเศษ

กำรสวดออ้นวอน!

กำรสวดออ้นวอนเป็นหลกัธรรมประกำร
หน่ึงของพระกิตติคุณท่ีใหแ้รงยก กำร
สวดออ้นวอนมีพลงัยกเรำใหพ้น้จำก
ควำมห่วงกงักลทำงโลก ยกเรำผำ่นเมฆ
แห่งควำมส้ินหวงัและควำมมืดมนข้ึนสู่
ขอบฟ้ำเจิดจำ้สดใส

พร สิทธิพิเศษและโอกำสล�้ำเลิศท่ีสุด
ประกำรหน่ึงท่ีเรำมีในฐำนะลกูของพระ
บิดำบนสวรรคคื์อเรำสำมำรถส่ือสำรกบั
พระองคไ์ดผ้ำ่นกำรสวดออ้นวอน เรำ
สำมำรถพดูกบัพระองคเ์ก่ียวกบั
ประสบกำรณ์ชีวติ กำรทดลอง และพร
ของเรำ เรำสำมำรถฟังและรับแนวทำง
จำกสรวงสวรรค ์จำกพระวญิญำณ
ศกัด์ิสิทธ์ิไดทุ้กท่ีทุกเวลำ

(ดู ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, “กำรสวด
ออ้นวอนและขอบสีฟ้ำครำม,” เลียโฮนา, 
มิถุนำยน 2009, 3–4)

กลบัไป หน้า 22

ค�ำพดูของประธำนเฮนรีย ์บี. อำยริงกแ์ละเอล็เดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ 
(ดำ้นขวำ)

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ตรบถว้น

□ สวดออ้นวอนเป็นส่วนตวัและกบัครอบครัวทุกเชำ้ค�่ำ ใชเ้วลำหลงั
จำกสวดออ้นวอนแต่ละคร้ังฟังกำรน�ำทำงดว้ยควำมคำรวะ

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบักำรส่ือสำร

อ่าน:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“เราต้องทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรค์และ
แสวงหาความเข้มแขง็
ผ่านการชดใช้ของพระ
บตุรพระองค์ พระเยซู
คริสต์ ท้ังในส่ิงทาง
โลกและทางวิญญาณ 
[ส่ิงนี]้ ท�าให้เราเป็นผู้
เลีย้งชีพท่ีมองการณ์
ไกลเพ่ือตนเองและผู้
อ่ืน”

โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์, “การ

เป็นผู้เลีย้งชีพทีม่องการณ์

ไกลทั้งทางโลกและทาง

วญิญาณ,” เลยีโฮนา, พ.ค. 

2009, 7–8
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“เราเช่ือในการเป็นคน
ซ่ือสัตย์”

หลกัแห่งความเช่ือ 1:13

10: แสดงความสุจริต

แบ่งปันกบักลุ่มพอสงัเขปเก่ียวกบัค�ำตอบกำรสวดออ้นวอนเม่ือ
สปัดำห์ท่ีผำ่นมำ

เหตุใดพระเจำ้ทรงรักคนเหล่ำนั้นท่ีมี “ควำมสุจริตใจ”

“What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” มีอยูท่ี่  
srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 25)

กำรมีควำมสุจริตหมำยควำมวำ่อยำ่งไร มีวธีิเลก็ๆ นอ้ยๆ อะไรบำ้งท่ี
ผูค้นยอมสูญเสียจิตวญิญำณตนเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งต่ำงๆ ในชีวติน้ี

หลกัแห่งควำมเช่ือ 1:13 และ โยบ 27:5 (ดำ้นขวำ)

กจิกรรม

ใหค้ะแนนตวัท่ำนเองในดำ้นต่ำงๆ ต่อไปน้ี

เขยีนตวัเลขหน้าแต่ละข้อเพือ่แสดงว่าท่านท�าเช่นนีบ่้อยเพยีงใด

1 = ไม่เคย 2 = บางคร้ัง 3 = บ่อยคร้ัง 4 = แทบทุกคร้ัง 5 = เสมอ

_______1. ฉนัรักษำสญัญำ ค�ำมัน่สญัญำ และพนัธสญัญำทั้งหมดของฉนั

_______2. ฉนัซ่ือตรงเตม็ท่ีในส่ิงท่ีฉนัพดูและในบนัทึกท่ีฉนัเขียน

_______3. ฉนัไม่พดูเกินจริงเพื่อท�ำใหดู้ดีกวำ่ท่ีเป็น

_______4. ฉนัคืนทุกอยำ่งท่ียมืมำและไม่หยบิฉวยส่ิงท่ีไม่ใช่ของฉนั

_______5. ฉนัซ่ือสตัยอ์ยำ่งแทจ้ริงต่อคู่สมรสของฉนัทั้งในค�ำพดูและกำรกระท�ำ

_______6. ฉนัไม่เคยโกง แมเ้ม่ือฉนัรู้วำ่จะไม่ถกูจบัได้

_______7. เม่ือฉนัพบส่ิงของบำงอยำ่งท่ีไม่ใช่ของฉนั ฉนัคืนใหเ้จำ้ของ

_______8. ฉนัคืนเงินท่ียมืเสมอ

อ่ำน โมไซยำห์ 4:28 (ดำ้นขวำ) และค�ำพดูของเอล็เดอร์โจเซฟ บี. 
เวร์ิธลิน (ใน หนำ้ 25) เหตุใดกำรช�ำระหน้ีสินหรือเงินท่ีกูม้ำท�ำธุรกิจ
หรือเงินกูเ้พื่อกำรศึกษำ (เช่นเงินกู ้กตศ) จึงเป็นเร่ืองของควำมสุจริต
ส่วนตวั

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ปรับปรุงหน่ึงในแปดดำ้นท่ีท่ำนใหค้ะแนนตนเองดำ้นบน

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่วนัน้ีท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้ง
เก่ียวกบัควำมสุจริต

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“ข้าจะไม่ยอมทิง้ความ
ซ่ือสัตย์ของข้าจนวนั
ตาย” 

โยบ 27:5

“และข้าพเจ้าอยากให้
ท่านจ�าไว้, ว่าผู้ใดกต็าม
ในบรรดาพวกท่าน
ขอยืมจากเพ่ือนบ้าน
ของเขากค็วรคืนส่ิงท่ี
เขายืม, ตามท่ีเขาตกลง
ไว้, มิฉะน้ันท่านจะ
กระท�าบาป; และท่าน
อาจท�าให้เพ่ือนบ้าน
ท่านกระท�าบาปด้วย.”

โมไซยาห์ 4:28
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“ความสุจริตหมายถึง
การท�าส่ิงถกูต้องและดี
อยู่เสมอ ไม่ว่าผลลพัธ์
เป็นอย่างไร หมายถึง
การเป็นคนชอบธรรม
จากส่วนลึกของจิต
วิญญาณ ไม่เพียงใน
การกระท�าเท่าน้ัน แต่
ส�าคัญกว่าน้ันคือใน
ความคิดและในใจของ
เราด้วย . . . การโกหก
เลก็น้อย การโกงเลก็
น้อย หรือการเอา
เปรียบเลก็น้อยเป็นส่ิง
ท่ีพระเจ้าไม่ทรง
ยอมรับ . . . รางวลั
สูงสุดของความสุจริต
คือความเป็นเพ่ือนท่ี
ยัง่ยืนของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ . . . [ผู้จะทรง] 
น�าทางเราในทุกส่ิงท่ี
เราท�า”

โจเซฟ บี. เวร์ิธลนิ, 
“Personal Integrity,” 
Ensign, May 1990, 30, 
32, 33

มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวติของตนกลบัคนืมา

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์: คร้ังหน่ึงพระผู ้
ช่วยใหร้อดตรัสถำมสำนุศิษยข์อง
พระองคว์ำ่ “มนุษยจ์ะเอำอะไรไปแลก
ชีวติของตนกลบัคืนมำ” 

น่ีเป็นค�ำถำมท่ีคุณพอ่สอนใหข้ำ้พเจำ้คิด
ใคร่ครวญเม่ือหลำยปีก่อน ขณะเติบใหญ่ 
คุณพอ่คุณแม่มอบหมำยงำนบำ้นทัว่ไป
ใหข้ำ้พเจำ้และจ่ำยค่ำขนมเลก็ๆ นอ้ยๆ 
ตอบแทน ขำ้พเจำ้มกัจะใชเ้งินท่ีไดม้ำ
สปัดำห์ละ 50 กวำ่เซ็นตไ์ปดูหนงั สมยั
นั้นตัว๋หนงัรำคำ 25 เซ็นตส์�ำหรับเดก็ 11 
ขวบ ท�ำใหข้ำ้พเจำ้เหลือเงิน 25 เซ็นตไ์ว้
ซ้ือขนมรำคำช้ินละ 5 เซ็นต ์หนงัหน่ึง
เร่ืองกบัขนมหำ้ช้ิน! คงไม่มีอะไรดีกวำ่น้ี
อีกแลว้

ทุกอยำ่งรำบร่ืนเร่ือยมำจนขำ้พเจำ้อำย ุ12 
ขวบ บ่ำยวนัหน่ึงขณะยนืต่อแถว ขำ้พเจำ้
พบวำ่ค่ำตัว๋ส�ำหรับเดก็อำย ุ12 ขวบรำคำ 
35 เซ็นต ์นัน่หมำยควำมวำ่จะซ้ือขนมได้
นอ้ยลงสองช้ิน ดว้ยควำมท่ีไม่พร้อมจะ
เสียสละเช่นนั้น ขำ้พเจำ้จึงใหเ้หตุผลกบั
ตนเองวำ่ “นำยกดู็ไม่ต่ำงไปจำกสปัดำห์
ก่อนน่ีนำ” แลว้เดินไปขอซ้ือตัว๋ 25 เซ็นต ์
พนกังำนไม่เอะใจแมแ้ต่นอ้ย ขำ้พเจำ้จึง
ไดซ้ื้อขนมหำ้ช้ินเหมือนเดิมแทนท่ีจะ
เป็นสำมช้ิน

ดว้ยควำมลิงโลดกบัควำมส�ำเร็จ ขำ้พเจำ้
รีบกลบับำ้นในเวลำต่อมำเพื่อบอกคุณพอ่
ถึงชยัชนะคร้ังใหญ่ ขณะเล่ำรำยละเอียด 
คุณพอ่ไม่พดูอะไรเลย พอเล่ำจบ ท่ำน
เพียงแต่มองผมและบอกวำ่ “ลกูจะขำยจิต
วญิญำณตนเองเพ่ือเงินเท่ำน้ีหรือ” ค�ำพดู
ของท่ำนแทงใจเดก็อำย ุ12 ขวบ นัน่เป็น
บทเรียนท่ีขำ้พเจำ้ไม่เคยลืม

(“มนุษยจ์ะเอำอะไรไปแลกชีวติของตน
กลบัคืนมำ” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 34)

กลบัไป หน้า 24
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“เจ้าจงแสวงหาอย่าง
ขยนัหมัน่เพียรและ
สอนถ้อยค�าแห่งปัญญา
ให้กัน; แท้จริงแล้ว, เจ้า
จงแสวงหาถ้อยค�าแห่ง
ปัญญาจากบรรดา
หนังสือดีท่ีสุด; 
แสวงหาการเรียนรู้, แม้
โดยการศึกษาและโดย
ศรัทธาด้วย . . . 
สถาปนาบ้าน . . . แห่ง
การเรียนรู้ ”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 88:118–119

11: แสวงหาการเรียนรู้: ตั้งใจว่าจะไปทีใ่ดและไปถงึจุดน้ันอย่างไร

แบ่งปันประสบกำรณ์พอสงัเขปเม่ือท่ำนแสดงควำมสุจริตในสปัดำห์
ท่ีผำ่นมำ

กำรเรียนรู้สร้ำงโอกำสอยำ่งไร

“Education for a Better Life” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดู
วดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 29)

เอล็เดอร์โจเซฟ ดบัเบิลย.ู ซิตำติตอ้งกำรอะไรเม่ือท่ำนอำย ุ13 ปี ท่ำน
ท�ำอะไรกบัควำมตอ้งกำรน้ี

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 88:118–119 และค�ำพดูของประธำน
กอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์(ดำ้นขวำ)

ท่ำนไดค้วำมคิดและควำมประทบัใจอะไรบำ้งจำกพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิเก่ียวกบักำรปรับปรุงชีวติท่ำน

กจิกรรม—สร้าง “พนัธกจิของชีวติ”

ขั้นตอนที ่1: อ่ำนค�ำพดูของประธำนเฮนรีย ์บี. อำยริงก ์(ใน หนำ้ 27) พระเจำ้ทรงมี
แผนส�ำหรับท่ำน พระองคท์รงอวยพรท่ำนดว้ยของประทำนและพรสวรรคพ์ิเศษท่ีจะ
ช่วยใหท่้ำนไดเ้ป็นตำมท่ีพระองคท์รงปรำรถนำใหท่้ำนเป็น ท่ำนสำมำรถท�ำพนัธกิจ
ของท่ำนบนแผน่ดินโลกใหเ้กิดสมัฤทธิผลหำกท่ำนเพียรพยำยำมเขำ้ใจและเช่ือฟังพระ
ประสงคท่ี์ทรงมีต่อท่ำน

ขั้นตอนที ่2: ตอบค�ำถำมดำ้นล่ำงเพื่อเร่ิมสร้ำงวสิยัทศันห์รือ “พนัธกิจของชีวติ” ท่ำน 
สปัดำห์ต่อไปท่ำนจะมีโอกำสแบ่งปัน “พนัธกิจของชีวติ” กบักลุ่ม

พนัธกจิของชีวติฉัน

ฉันต้องการอยู่ตรงจุดใดในอกีห้าปีข้างหน้า

เพราะเหตุใด

ฉันต้องมทีกัษะ ความรู้ หรือประสบการณ์อะไรจงึจะไปถงึจุดน้ันได้

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

ไตร่ตรอง:

“เรามีความรับผิดชอบ
และความท้าทายใน
การเอาตัวเราเข้าไปอยู่
ในโลกของธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์ รัฐบาล 
การแพทย์ การศึกษา 
และอาชีพอ่ืนๆ ทุก
อาชีพท่ีคุ้มค่าและดีงาม 
เรามีความรับผิดชอบท่ี
จะฝึกปรือฝีมือและฝึก
ความคิดเราให้เป็นเลิศ
ในการงานของโลกเพ่ือ
เป็นพรแก่มวล
มนุษยชาติ”

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี, “A 
City upon a Hill,” 
Ensign, July 1990, 5
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“จงวิงวอนให้พระ
วิญญาณองค์น้ันแสดง
ให้ท่านเห็นส่ิงท่ี
พระเจ้าทรงประสงค์ให้
ท่านท�า วางแผนท�าส่ิง
น้ัน สัญญากับพระองค์
ว่าจะเช่ือฟัง ลงมือท�า
ด้วยความมุ่งมัน่จนกว่า
ท่านได้ท�าส่ิงท่ีพระองค์
ทรงขอ จากน้ันสวด
อ้อนวอน . . . ให้รู้ว่า
ท่านจะท�าส่ิงใดต่อไป”

เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “จง
ลงมอืท�าด้วยความขยนั
หมัน่เพยีรจนสุดความ
สามารถ,” เลยีโฮนา,  
พ.ค. 2010, 79

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ท�ำเป้ำหมำยและกิจกรรมครูพี่เล้ียงต่อไปน้ีใหค้รบถว้น

□ เขียนแผน “พนัธกิจของชีวติ” ใหจ้บและสนทนำกบัครอบครัวท่ำน

□ ขอใหบ้ำงคนเป็นครูพี่เล้ียงของท่ำนและก�ำหนดเวลำพบกนั

กจิกรรม—ตั้งเป้าหมาย

ขั้นตอนที1่: อ่ำนค�ำพดูของประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ (ดำ้นขวำ) ควำมหวงั
ของเรำเปล่ียนเป็นกำรกระท�ำเม่ือเรำมีเป้ำหมำย

เป้ำหมำยควรเป็นดงัน้ี
 1. เฉพำะเจำะจงและประเมินได้
 2. เขียนและวำงไวใ้นท่ีซ่ึงท่ำนมองเห็นอยำ่งนอ้ยทุกวนั
 3. ก�ำหนดเวลำแลว้เสร็จ
 4. ระบุส่ิงท่ีจะท�ำเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย
 5. ทบทวน รำยงำน และท�ำใหเ้ป็นปัจจุบนัอยำ่งสม�่ำเสมอ

ขั้นตอนที ่2: เขียนเป้ำหมำยสองหรือสำมขอ้ท่ีจะช่วยใหท่้ำนบรรลุพนัธกิจของชีวติ
ท่ำนลงในกระดำษอีกแผน่หน่ึง ท�ำตำมตวัอยำ่งดำ้นล่ำง วำงกระดำษไวใ้นท่ีซ่ึงท่ำน
มองเห็นไดทุ้กวนั

เป้าหมาย เพราะเหตุใด
ระบุขั้นตอนที่
จะท�าให้บรรลุ
เป้าหมาย

ก�าหนดเวลา
ฉันจะรายงาน
ความก้าวหน้า
ของฉันต่อใคร

ตวัอยำ่ง: อ่ำน
พระคมัภีร์ 
มอรมอนวนัละ 
30 นำที

เพื่อใหฉ้นัไดรั้บ
กำรน�ำทำงทุก
วนัจำกพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ

1. ต่ืน 6:30 น. 
ทุกวนั

2. อ่ำนก่อน
อำหำรเชำ้

3. บนัทึกควำม
กำ้วหนำ้ของฉนั
บนแผนภมิู

ฉนัจะประเมิน
ควำมกำ้วหนำ้
ทุกคืนก่อนเขำ้
นอน

ฉนัจะใหส้มำชิก
ครอบครัวดู
แผนภมิูควำม
กำ้วหนำ้ของฉนั
ทุกวนัอำทิตย์

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“น่ีคือพระกิตติคุณแห่ง
การกลบัใจ เราต้อง
กลบัใจและแก้ไข 
แน่นอนว่า 
กระบวนการกลบัใจ 
การให้ค�ามัน่สัญญา 
และการต้ังเป้าหมาย
ควรเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง . . . ข้าพเจ้า
แนะน�าให้ท่านฝึก
กระบวนการนี”้

HOWARD W. HUNTER, 
“The Dauntless Spirit 
of Resolution” 
(Brigham Young 
University devotional, 
Jan. 5, 1992), 2, 
speeches .byu .edu
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11: แสวงหาการเรียนรู้

“สมยัท่ีข้าพเจ้าเป็น
หนุ่ม ข้าพเจ้าขอค�า
แนะน�าจากพ่อแม่และผู้
ให้ค�าปรึกษาท่ีซ่ือสัตย์
ไว้ใจได้ คนหน่ึงคือผู้น�า
ฐานะปุโรหิต อีกคน
หน่ึงคือครูท่ีเช่ือใจ
ข้าพเจ้า . . . จงสวด
อ้อนวอนเลือกครูพ่ี
เลีย้งท่ีใส่ใจความผาสุก
ทางวิญญาณของท่าน”

โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์ “เผชิญ
ความท้าทายของโลกทุก
วนันี,้” เลยีโฮนา, พ.ย. 
2015, 46

กจิกรรม—หาครูพีเ่ลีย้ง

ขั้นตอนที ่1 อ่ำนค�ำพดูจำกเอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ (ดำ้นขวำ) ครูพี่เล้ียงมีหลำยแบบ 
ท่ำนอำจตอ้งกำรครูพี่เล้ียงท่ีมีประสบกำรณ์มำกมำตอบค�ำถำมของท่ำน—คนท่ีเคยท�ำ
ส่ิงท่ีท่ำนตอ้งกำรท�ำ ครูพี่เล้ียงคนอ่ืนๆ สำมำรถเป็นเพื่อนหรือสมำชิกครอบครัวท่ีชอบ
ธรรม คนเหล่ำน้ีเตม็ใจใชเ้วลำมำกข้ึนในกำรกระตุน้ใหท่้ำนสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงใน
ชีวติและช่วยใหท่้ำนรับผดิชอบควำมกำ้วหนำ้

ขั้นตอนที ่2: นึกถึงรูปแบบควำมช่วยเหลือท่ีท่ำนตอ้งกำร เขียนรำยช่ือคนท่ีอำจจะเป็น
ครูพี่เล้ียงของท่ำนได ้ไตร่ตรองและสวดออ้นวอนเก่ียวกบัรำยช่ือของท่ำน

ขั้นตอนที ่3: ตอบค�ำถำมต่อไปน้ีเพื่อเร่ิมตน้สมัพนัธภำพกบัครูพี่เล้ียง เพื่อเชิญคนมำ
เป็นครูพี่เล้ียงของท่ำน ท่ำนอำจจะถำมอยำ่งตรงไปตรงมำวำ่ “ฉนัก�ำลงัพยำยำมสร้ำง
ควำมเปล่ียนแปลงในชีวติ คุณยนิดีจะช่วยฉนัไหมคะ”

ครูพีเ่ลีย้งของฉัน

ท่านอยากจะให้ใครเป็นครูพีเ่ลีย้งของท่าน

ท่านจะถามอะไรคนทีจ่ะเป็นครูพีเ่ลีย้งของท่าน

ท่านจะพบเขาได้เมือ่ใดเพือ่บอก “พนัธกจิของชีวติ” และเป้าหมายของท่าน

ท่านอยากจะพบปะพูดคุยกบัครูพีเ่ลีย้งของท่านบ่อยเพยีงใด

ขั้นตอนที ่4: พึงจดจ�ำวำ่ท่ำนตอ้งรับผดิชอบ “พนัธกิจของชีวติ” ท่ำนเอง เม่ือท่ำน
พบปะพดูคุยกบัครูพี่เล้ียงของท่ำนใหท้�ำดงัน้ี

◦ ทบทวนควำมกำ้วหนำ้ของท่ำน

◦ ทบทวนอุปสรรคขดัขวำงควำมกำ้วหนำ้ของท่ำนและส่ิงท่ีท่ำนท�ำอยูเ่พื่อเอำชนะ
อุปสรรคเหล่ำนั้น

◦ ทบทวนส่ิงท่ีท่ำนวำงแผนจะท�ำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ก่อนท่ำนพบปะพดูคุยกบัครูพี่
เล้ียงของท่ำนอีกคร้ัง
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การศึกษาเพื่อ ชีวิตที่ดีก ว่า

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

เอ็ลเดอร์โจเซฟ ดบัเบิลย.ู ซิตาติ: เม่ืออำย ุ
13 ปีขำ้พเจำ้อำศยัอยูใ่นเขตชนบทของ
เคนยำ มีคนอยูน่อ้ยมำก แต่คนท่ีดูเหมือน
จะสำมำรถซ้ือหำส่ิงท่ีคนอ่ืนนิยมชมชอบ
ไดคื้อคนท่ีมีกำรศึกษำดี ขำ้พเจำ้จึงเห็น
วำ่กำรศึกษำเป็นส่วนประกอบส�ำคญัท่ี
ท�ำใหชี้วติดีข้ึน

ควำมคิดน้ีพร�่ ำบอกขำ้พเจำ้ใหไ้ปพดูกบั
ครูใหญ่ของโรงเรียนหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้
ปรำรถนำจะเขำ้เรียนมำก ขำ้พเจำ้ตอ้งใช้
จกัรยำนของคุณพอ่ป่ันไปคร่ึงวนั ขำ้พเจำ้
ไม่เคยออกนอกหมู่บำ้นมำก่อน ขำ้พเจำ้
พดูภำษำองักฤษไม่เก่ง และครูใหญ่คนน้ี
เป็นคนผวิขำว ขำ้พเจำ้ไม่เคยพบหรือพดู
คุยกบัคนผวิขำวมำก่อน ควำมคิดน้ีจึงน่ำ
หวัน่ใจ

ส่ิงท่ีอยูใ่นตวัขำ้พเจำ้ผลกัดนัขำ้พเจำ้
ตลอดและพร�่ำบอกวำ่ขำ้พเจำ้ควรท�ำส่ิงน้ี 
ขำ้พเจำ้จึงไปพบครูใหญ่ ขณะมองดูเขำ 
ขำ้พเจำ้เห็นไดว้ำ่เขำประหลำดใจมำกท่ี
เห็นเดก็ชำยคนน้ียนืเหมือนทหำรตรง
หนำ้เขำ เขำมีแววตำใจดี ขำ้พเจำ้จึงกลำ้
พดู ขำ้พเจำ้บอกเขำวำ่ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรเขำ้
โรงเรียนน้ีมำก และจะดีใจมำกถำ้เขำรับ
ขำ้พเจำ้ เขำพดูต่อจำกนั้นวำ่ “รอผลสอบ

ออกมำก่อน” ขำ้พเจำ้พดูวำ่ “ขอบคุณ
ครับ” ในเวลำไม่ถึงส่ีนำทีขำ้พเจำ้ออก
จำกหอ้งท�ำงำนของเขำ

ส่ีนำทีนั้นท่ีขำ้พเจำ้อยูใ่นหอ้งท�ำงำนของ
เขำเป็นช่วงเวลำส�ำคญัในชีวติขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้เป็นนกัเรียนคนเดียวจำกโรงเรียน
ประถมของขำ้พเจำ้ท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขำ้
เรียนโรงเรียนดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในเขตของ
เรำ ขำ้พเจำ้ส�ำนึกคุณท่ีชำยแสนดีคนน้ีให้
โอกำสขำ้พเจำ้ และเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้
ขำ้พเจำ้พยำยำมเป็นนกัเรียนท่ีดีท่ีสุดใน
ชั้น

เปิดโอกำสใหม่ๆ ใหข้ำ้พเจำ้ไดไ้ปเขำ้
โรงเรียนท่ีดีอีกแห่งหน่ึง และจำกนั้นก็
เตรียมเขำ้มหำวทิยำลยั กำรศึกษำเปิดทำง
ใหข้ำ้พเจำ้ไดพ้บภรรยำท่ีมหำวทิยำลยั 
เปิดทำงใหข้ำ้พเจำ้ไดง้ำนในเมือง ขณะอยู่
ในเมืองไนโรบี เรำบงัเอิญพบผูส้อน
ศำสนำสำมีภรรยำผูเ้ชิญเรำไปบำ้นของ
พวกเขำ ซ่ึงเป็นสถำนท่ีพบปะพดูคุยกบัผู ้
เป็นสมำชิกของศำสนจกัร ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่
ไดอ้ยูไ่นโรบีตอนนั้น ขำ้พเจำ้คงไม่มีวนั
พบพระกิตติคุณ กำรท่ีขำ้พเจำ้มีงำนอำชีพ
มัน่คงเปิดทำงใหข้ำ้พเจำ้ไดรั้บใชใ้น
ศำสนจกัร

ขำ้พเจำ้เป็นพยำนวำ่กำรศึกษำเป็นส่วน
ประกอบส�ำคญัของกำรพึ่งพำตนเอง จะ
เปิดช่องทำงมำกมำยใหท่้ำนไดจ้ดัหำให้
ตนเองทำงโลกและพ่ึงพำตนเองทำง
วญิญำณเช่นกนั

กลบัไป หน้า 26
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“ในศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิตนี,้ พลงัอ�านาจ
ของความเป็นเหมือน
พระผู้ เป็นเจ้าจึงแสดง
ให้ประจักษ์.”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 84:20

12: รับศาสนพธีิพระวหิาร

บอกขอ้ควำมตอนหน่ึงจำก “พนัธกิจของชีวติท่ำน” หำกท่ำนเลือกท�ำเช่นนั้น

ส่ิงใดส�ำคญัต่อท่ำนมำกท่ีสุด

“Doing What Matters Most” มีอยูท่ี่ srs .lds .org/ videos (ถำ้เขำ้ไปดูวดิีทศัน์
ไม่ได ้ใหอ่้ำน หนำ้ 31)

ส่ิงไม่ส�ำคญัอะไรบำ้งท่ีท�ำใหเ้รำเขวจำกควำมกำ้วหนำ้ ศำสนพิธีพระ
กิตติคุณจะช่วยเรำไดอ้ยำ่งไร

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 84:20 และค�ำพดูของประธำนบอยด ์เค.  
แพคเกอร์ (ดำ้นขวำ)

ขณะท่ีเรำพยำยำมพึ่งพำตนเอง เหตุใดกำรมีค่ำควรเขำ้พระวหิำรจึงส�ำคญั

กจิกรรม

ขั้นตอนที ่1: จบัคู่กนัอ่ำนค�ำพดูของเอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก (ดำ้นขวำ) และขอ้พระคมัภีร์
ต่อไปน้ี ขีดเสน้ใตพ้รท่ีสญัญำไวก้บัผูน้มสักำรในพระวหิำร

“ฉะน้ัน, ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตนี,้ พลงัอ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้ เป็นเจ้า
จึงแสดงให้ประจักษ์” (คพ. 84:20)

“และให้พวกเขาเติบโตขึน้ในพระองค์, และได้รับความสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 
และได้รับการวางระเบียบตามกฎของพระองค์, และเตรียมรับส่ิงจ�าเป็นทุกอย่าง” (คพ. 
109:15)

“และเม่ือผู้คนของพระองค์ล่วงละเมิด, คนหน่ึงคนใดกต็ามในพวกเขา, พวกเขาจะกลบัใจ
อย่างรวดเร็วและกลบัมาเฝ้าพระองค์, และพบความโปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์, และได้รับการน�ากลบัคืนสู่พรซ่ึงพระองค์ทรงแต่งต้ังไว้ให้เทลงมาบนคนเหล่า
น้ันท่ีจะน้อมคารวะพระองค์ในพระนิเวศน์ของพระองค์” (คพ. 109:21)

“และพวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์, พระบิดาบริสุทธ์ิ, ให้ผู้ รับใช้ท้ังหลายของพระองค์
ออกไปจากพระนิเวศแห่งนีพ้ร้อมเดชานุภาพของพระองค์เป็นอาวธุ, และให้พระนามของ
พระองค์อยู่กับพวกเขา, และรัศมีภาพของพระองค์อยู่รอบพวกเขา, และบรรดาเทพของ
พระองค์มีความรับผิดชอบดแูลพวกเขา” (คพ. 109:22)

“พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์, พระบิดาบริสุทธ์ิ, . . . เพ่ืออาวธุท่ีประกอบขึน้รุกราน
พวกเขาจะไม่จ�าเริญ” (คพ. 109:24–25)

ขั้นตอนที ่2: ไตร่ตรองโดยส่วนตวัวำ่ “ฉนัตอ้งเปล่ียนแปลงอะไรในชีวติจึงจะมีส่วนร่วมใน
ศำสนพิธีพระวหิำรไดบ่้อยข้ึน”

  

 

รายงาน:

ไตร่ตรอง:

ดูวดีทิศัน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:
“พระเจ้าจะประทาน
พรเราเม่ือเราช่วย
ท�างานศาสนพิธีอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของพระ
วิหาร พรท่ีน่ันไม่จ�ากัด
เฉพาะงานรับใช้ใน
พระวิหารของเรา
เท่าน้ัน เราจะได้รับพร
ในทุกเร่ืองราวของชีวิต
เรา เราจะมีสิทธ์ิให้
พระเจ้าสนพระทัยเร่ือง
ราวของเราท้ังทาง
วิญญาณและทางโลก”

บอยด์ เค. แพคเกอร์, The 
Holy Temple (1980), 
182
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ท�า ส่ิงที่ส� าคัญที่ สุด

ถำ้ท่ำนดูวดิีทศันไ์ม่ได ้ใหอ่้ำนบทพดูน้ี

ผู้บรรยาย: เคร่ืองบินตกท่ีฟลอริดำในคืน

เดือนมืดของธนัวำคม มีผูเ้สียชีวติมำกกวำ่ 

100 คน อยูห่่ำงจำกจุดปลอดภยัเพียง 20 

ไมล ์

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ: หลงั

เกิดอุบติัเหตุ เจำ้หนำ้ท่ีสืบสวนพยำยำม

คน้หำสำเหตุ ลอ้ลดระดบัอยำ่งถกูตอ้ง 

เคร่ืองบินอยูใ่นสภำพท่ีเคร่ืองยนตท์�ำงำน

ปกติ ทุกอยำ่งท�ำงำนถูกตอ้ง—ทุกอยำ่ง

ยกเวน้อยำ่งเดียว คือ หลอดไฟหลอดหน่ึง

ขำด หลอดไฟดวงเลก็—มีค่ำประมำณ 20 

เซ็นต—์เร่ิมเหตุกำรณ์ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่

ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดควำมตำยอนัน่ำสลดใจ

ของคนมำกกวำ่ 100 คน

แน่นอนวำ่ หลอดไฟท่ีท�ำงำนผดิพลำดไม่

ไดก่้อใหเ้กิดอุบติัเหตุ อุบติัเหตุเกิดข้ึน

เพรำะลูกเรือจดจ่อกบัส่ิงท่ีดูเหมือนส�ำคญั

ในเวลำนั้นขณะมองขำ้มส่ิงส�ำคญัท่ีสุด

นิสยัของกำรจดจ่อกบัส่ิงไม่ส�ำคญัและ

ละเลยส่ิงส�ำคญัเกิดข้ึนไม่เฉพำะกบั

นกับินเท่ำนั้นแต่กบัทุกคน เรำทุกคนลว้น

มีควำมเส่ียง . . . ควำมคิดและจิตใจของ

ท่ำนจดจ่อกบัส่ิงท่ีผำ่นเขำ้มำชัว่แล่นซ่ึง

ส�ำคญัเฉพำะเวลำนั้นหรือกบัส่ิงส�ำคญั

ท่ีสุด

(ดู ”ขำ้พเจำ้ก�ำลงัท�ำงำนใหญ่ ลงมำไม่

ได,้” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 73, 74)

กลบัไป หน้า 30

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ถำ้ท่ำนมีใบรับรองพระวหิำร ใหก้�ำหนดวนัเขำ้พระวหิำร

□ ถำ้ท่ำนไม่มีใบรับรองพระวหิำร ใหเ้ขำ้พบอธิกำรหรือประธำน
สำขำเพื่อสนทนำวำ่ท่ำนจะเตรียมรับศำสนพิธีพระวหิำรได้
อยำ่งไร

□ บอกครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของท่ำนวำ่ท่ำนเรียนรู้อะไรเก่ียวกบั
ศำสนพิธีพระวหิำร

ไปที ่หน้า 32 และทบทวนขั้นตอนต่อๆ ไปของท่าน

ให้ค�ามัน่สัญญา: “เราควรศึกษาหลกัค�า
สอนและพันธสัญญา
ภาค 109 และท�าตามค�า
เตือนของประธาน [ฮา
เวิร์ด ดบัเบิลย.ู] ฮัน
เตอร์ให้ ‘ยอมรับพระ
วิหารของพระเจ้าเป็น
สัญลกัษณ์อันส�าคัญย่ิง
ของการเป็นสมาชิก 
[ของเรา]’”

ดูเควนทนิ แอล. คุก, 
“มองเห็นตวัท่านในพระ
วหิาร,” เลยีโฮนา, พ.ค. 
2016, 99; อ้าง ค�าสอน
ของประธานศาสนจกัร: 
ฮาเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮัน
เตอร์ (2015), 183
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“และบัดนี,้ พ่ีน้องท่ีรัก
ของข้าพเจ้า, หลงัจาก
ท่านเข้าไปในทาง . . . 
นีแ้ล้ว, ข้าพเจ้าอยาก
ถามว่าท�าทุกอย่างแล้ว
หรือ? ดเูถิด, ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย; 
เพราะท่านมาถึงตรงนี้
ไม่ได้นอกจากเป็นไป
โดยพระวจนะของพระ
คริสต์พร้อมด้วย
ศรัทธาอันไม่ส่ันคลอน
ในพระองค์, โดยวางใจ
อย่างเตม็ท่ีในคุณงาม
ความดีของพระองค์
ผู้ทรงอานุภาพท่ีจะช่วย
ให้รอด . . . ท่านต้องมุ่ง
หน้าด้วยความแน่วแน่
ในพระคริสต์”

2 นีไฟ 31:19–20

เดนิต่อไปบนเส้นทางสู่การพึง่พาตนเอง

ขอแสดงควำมยนิดี! ในช่วง 12 สปัดำห์ท่ีผำ่นมำท่ำนไดส้ร้ำงนิสยั
ใหม่และพึ่งพำตนเองมำกข้ึน พระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหท่้ำนใชค้วำม
สำมำรถเหล่ำน้ีต่อไปและพฒันำควำมสำมำรถใหม่ๆ เม่ือเรำสวด
ออ้นวอนและฟัง พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะทรงช่วยใหเ้รำรู้วำ่เรำตอ้ง
ปรับปรุงอะไรบำ้งในชีวติเรำ

เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อเดินต่อไปตำมเสน้ทำงสู่กำรพึ่งพำตนเอง
ของเรำ เรำจะช่วยเหลือกนัต่อไปไดอ้ยำ่งไร

ใหค้ �ำมัน่สญัญำวำ่จะท�ำส่ิงต่อไปน้ีระหวำ่งสปัดำห์ กำกบำทในช่อง
ส่ีเหล่ียมเม่ือท่ำนท�ำแต่ละขอ้ครบถว้น

□ ทบทวนและด�ำเนินชีวติต่อไปตำมหลกัธรรม 12 ขอ้และนิสยัของ
กำรพึ่งพำตนเอง

□ บอกคนอ่ืนๆ วำ่ท่ำนเรียนรู้อะไรบำ้งเก่ียวกบักำรพึ่งพำตนเอง 
ช่วยสมำชิกกลุ่มของท่ำนต่อไปหรืออำสำท�ำหนำ้ท่ีวทิยำกร
กระบวนกำรใหก้ลุ่มพึ่งพำตนเองกลุ่มใหม่

□ ใชค้วำมสำมำรถของท่ำนโดยเขำ้ร่วมกลุ่มพึ่งพำตนเองอีกกลุ่ม

□ ศึกษำหลกัธรรมค�ำสอนเร่ืองกำรพึ่งพำตนเองดำ้นล่ำง

หลกัธรรมค�าสอนเร่ืองการพึง่พาตนเอง

การพึง่พาตนเองเป็นพระ
บัญญตัิ

จุดประสงค์ของพระเจ้าคอื
จดัหาให้วสุิทธิชนของ
พระองค์ และพระองค์ทรง
มเีดชานุภาพทั้งมวลในการ
ท�าเช่นน้ัน

ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ
เป็นเร่ืองเดยีวกนั

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 
78:13–14; โมเสส 2:27–28

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 
104:15; ยอห์น 10:10; มทัธิว 
28:18; โคโลสี 2:6–10

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 
29:34; แอลมำ 34:20–25

อ่าน:

สนทนา:

ให้ค�ามัน่สัญญา:

“พระเจ้าทรงห่วงใยเรา
มากพอจะประทาน
แนวทางให้รับใช้และ
โอกาสให้พัฒนาการ
พ่ึงพาตนเอง หลกั
ธรรมของพระองค์
เหมือนเดิมไม่
เปล่ียนแปลง”

มาร์วนิ เจ. แอชตนั, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, Nov. 1981, 91
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จดหมายรับรองการส�าเร็จหลกัสูตร

ขำ้พเจำ้   ไดเ้ขำ้ร่วมกลุ่มกำรพึ่งพำตนเองซ่ึงจดัโดย
ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยและมีสมัฤทธิผลตำมขอ้ก�ำหนดท่ี
จ�ำเป็นต่อกำรส�ำเร็จหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี:

ขำ้พเจำ้เขำ้ร่วมกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 10 คร้ังจำก 12 คร้ัง

ขำ้พเจำ้ฝึกปฏิบติัทั้ง 12 หลกัธรรม และสอนหลกัธรรมใหค้รอบครัวขำ้พเจำ้

ขำ้พเจำ้ท�ำกิจกรรมบ�ำเพญ็ประโยชนเ์สร็จสมบูรณ์

ขำ้พเจำ้ไดฝึ้กและสร้ำงพื้นฐำนของทกัษะ หลกัธรรม และนิสยัส�ำหรับกำรพึ่งพำ
ตนเอง ขำ้พเจำ้จะใชส่ิ้งเหล่ำน้ีต่อไปตลอดชีวติขำ้พเจำ้

ช่ือผู้ เข้ารับการอบรม ลายเซ็นผู้ เข้ารับการอบรม วนัเดือนปี 

ขำ้พเจำ้รับรองวำ่ผูเ้ขำ้รับกำรอบรมท่ำนน้ีไดท้�ำตำมขอ้ก�ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้โดยครบ
ถว้น

ช่ือวิทยากรกระบวนการ ลายเซ็นวิทยากรกระบวนการ วนัเดือนปี 

หมายเหต:ุ คณะกรรมกำรพึ่งพำตนเองของสเตคหรือทอ้งถ่ินจะออกเกียรติบตัรจำก 
LDS Business College ใหภ้ำยหลงั

ท่านจะเดนิต่อไปบนเส้นทางสู่การพึง่พาตนเองของ
ท่านหรือไม่

“ฉะนั้น, เจำ้ควรเป็นคนอยำ่งไรเล่ำ? ตำมจริงแลว้เรำ
กล่ำวแก่เจำ้, แมด้งัท่ีเรำเป็น.”

3 นีไฟ 27:27




