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บทน�า
ในฐานะผู้สอนศาสนา  ท่านไดร้บัเรยีกให้เป็นตวัแทน
ของพระเยซูครสิต์ ในการปฏิบัตศิาสนกิจแก่บุตรธิดา
ของพระบิดาบนสวรรค ์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัท่าน
และจะทรงช่วยให้ท่านประสบความส�าเรจ็  พระองค์
ทรงสัญญาวา่ “เราจะไปเบือ้งหน้าเจ้า. เราจะอยู่ทาง
ขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระวญิญาณของเรา
จะอยู่ ในใจเจ้า, และเหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, 
เพื่อประคองเจ้าไว.้” (คพ. 84:88)

ขณะที่ท่านใช้ศรทัธาและกระท�าตามการตดัสินใจ
ของท่านเพื่อท�างานของพระเจ้า ท่านจะพัฒนาทักษะ 
ของประทาน และความเข้มแข็งตามที่ท่านตอ้งการ
ไดอ้ย่างรวดเรว็  ท่านจะรูสึ้กถึงความช่วยเหลือของ
พระองคแ์ละมีความมั่นใจมากขึน้ในความสามารถที่
ท่านมีตอ่การรบัใช้พระเจ้า

ถึงแม้จะมีค�าสัญญาวา่พระเจ้าจะทรงช่วย แตผู่้สอน
ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายคนในประวตัศิาสตรบ์ันทึก
ไวว้า่พวกเขาทุกข์ทรมานและประสบปัญหาในการ
ท�างานสอนศาสนา  แอมันกับพี่น้องของเขา “ [ได]้ 
รบัทุกขเวทนามาก, ทัง้ในรา่งกายและจิตใจ, เป็นตน้
วา่ความหิวโหย, ความกระหายและความเหน็ดเหน่ือย, 
และท�างานฝ่ายวญิญาณมากดว้ย.” (แอลมา 17:5)  

เริม่ตน้อย่างไร

อ่าน “การเข้าใจความเครยีด”
เพื่อเป็นการเริม่ตน้ อ่าน “การเข้าใจความเครยีด” 
ในหน้า 3–10 เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยรวมถึง
ลักษณะของความเครยีด  ส่ิงที่งานเผยแผ่ศาสนา
ตอ้งการอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดความเครยีด  และ
แหล่งช่วยที่มีอยู่เพื่อจัดการกับความตอ้งการเหล่าน้ี

ท�าการประเมินผลตนเอง
ใช้บันทึกการประเมินผลตนเองในหน้า 11–13 เพื่อ
พิจารณาวา่ความเครยีดหรอืความตอ้งการใดในงาน
สอนศาสนาที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในตอนน้ี

มองหาค�าแนะน�าและเครือ่งมือ
ที่น�าไปใช้ ได้

เมื่อท่านระบุความเครยีดไดแ้ล้ว มองหาหน้าของ
แหล่งช่วยที่บอกไวข้้างหมวดแตล่ะหมวดในการ
ประเมินผล  ค�าแนะน�าเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านเรยีน
รูม้ากขึน้ที่จะจัดการกับความเครยีดของตนเอง  ผู้
สอนศาสนาบางคนและผู้น�าในคณะเผยแผ่จะช่วย
ให้ท่านประยุกต์ ใช้เครือ่งมือเหล่าน้ีและแนะน�าแนว
คดิอื่นๆ

ท�าซ�า้ถ้าจ�าเป็น
ถ้ามีความจ�าเป็น ให้ท่านประเมินผลตนเองซ�า้ตลอด
งานเผยแผ่ของท่าน  กลับมาดคููม่ือน้ีเพื่อให้มีแนว
คดิใหม่ๆ ทุกเวลาที่ท่านตอ้งการ

1

2

3

4

1

บทน�ำ



บางครัง้พวกเขาอยากจะกลับบ้านมาก “บัดน้ีเมื่อใจ
เราหดหู่, และเราเกือบจะกลับอยู่แล้ว, ดเูถิด, พระเจ้า
ทรงปลอบโยนเรา, และตรสั: จงไปในบรรดาชาวเล
มัน, พี่น้องของเจ้า, และจงรบัความทุกข์ของเจ้าดว้ย
ความอดทน, และเราจะให้ความส�าเรจ็แก่เจ้า.” (แอล 
มา 26:27)

ความลับส่วนใหญ่ที่จะใช้รบัมือกับความท้อแท้และ
ความเครยีดซ่ึงเป็นเรือ่งปกติ ในการรบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาคอืการนึกทบทวนการตดัสินใจรบัใช้ของ
ท่านกับพระเจ้า   ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์เล่า
ประสบการณ์ของท่านเมื่อท่านเริม่งานเผยแผ่ของ
ท่านในอังกฤษ

“ข้าพเจ้าไม่สบายเมื่อข้าพเจ้ามาถึง  สองสามสัปดาห์
แรกข้าพเจ้าท้อแท้เพราะความเจ็บป่วยและการตอ่
ตา้นที่ข้าพเจ้ารูสึ้ก  ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงบ้านไป
หาคณุพ่อที่แสนดแีละบอกวา่ข้าพเจ้าก�าลังใช้เวลา
ของข้าพเจ้าและเงินของท่านโดยเปล่าประโยชน์  
ท่านเป็นคณุพ่อและเป็นประธานสเตคของข้าพเจ้า 
ท่านเป็นชายที่ปราดเปรือ่งและไดร้บัการดลใจ  ท่าน
เขียนจดหมายสัน้ๆ ถึงข้าพเจ้ามี ใจความวา่ ‘กอรด์อน
ที่รกั  พ่อไดร้บัจดหมายฉบับล่าสุดของลูก  พ่อมีค�า
แนะน�าเดยีวเท่าน้ันที่จะให้ จงเลิกนึกถึงตนเองและ
ออกไปท�างาน’ ในชัน้เรยีนพระคมัภีรข์องเราตอนเช้า
ตรูว่นัน้ัน ข้าพเจ้ากับคูอ่่านพระค�าเหล่าน้ีของพระเจ้า 
‘เพราะวา่ใครตอ้งการจะเอาชีวติรอด  คนน้ันจะเสีย
ชีวติ  แต่ ใครยอมเสียชีวติเพราะเห็นแก่เราและข่าว
ประเสรฐิ  คนน้ันจะไดชี้วติรอด’ (มาระโก 8:35)

“ถ้อยค�าเหล่าน้ีของพระอาจารย์  ตดิตามดว้ยจดหมาย
ของคณุพ่อข้าพเจ้าพรอ้มดว้ยค�าแนะน�าของท่านวา่ให้
เลิกนึกถึงตนเองและออกไปท�างาน เข้ามาสู่ความคดิ
ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าถือจดหมายของคณุพ่อเข้าไปใน

ห้องนอนในบ้านเลขที่ 15 ถนนแวดแฮม ซ่ึงเราอาศัย
อยู่ และคกุเข่าพรอ้มกับวงิวอนพระเจ้า  ข้าพเจ้าท�า
พันธสัญญาวา่ข้าพเจ้าจะพยายามไม่นึกถึงตนเองและ
ทุ่มเทตนเองในงานรบัใช้ของพระองค์

“วนัน้ันในเดอืนกรกฎาคมของปี 1933 เป็นวนัที่
ข้าพเจ้าตดัสินใจ  แสงสวา่งใหม่เข้ามาสู่ชีวติและ
ปีติ ใหม่เข้ามาสู่จิตใจข้าพเจ้า  หมอกของอังกฤษดู
ราวกับวา่จางลงและข้าพเจ้าเห็นแสงตะวนั  ข้าพเจ้ามี
ประสบการณ์ของงานเผยแผ่อันมีคา่และยอดเยี่ยมซ่ึง
ข้าพเจ้าจะส�านึกคณุอยู่เสมอ” (“Taking the Gospel 
to Britain: A Declaration of Vision, Faith, Courage, 
and Truth,” Ensign, July 1987, 7).

ประธานฮิงคล์ีย์ประสบความส�าเรจ็ในการรบัมือกับ
ความท้อแท้ขณะที่ท่านนึกทบทวนการตดัสินใจ
ของท่านในการรบัใช้พระเจ้า  ตอ่มาท่านกล่าววา่ 
“ข้าพเจ้ารูจ้ักยาแก้พิษที่ดทีี่สุดของความกังวล น่ัน
คอืการท�างาน  ยาที่ดทีี่สุดของความสิน้หวงัคอืการรบั
ใช้  วธิีรกัษาความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าที่ดทีี่สุดคอื
การท้าทายที่จะช่วยเหลือผู้ที่เหน่ือยล้ากวา่” (“Words 
of the Prophet: Put Your Shoulder to the Wheel,” 
New Era, July 2000, 7)

กำรใช้คู่มือเล่มน้ี
งานสอนศาสนาท�าให้มีทัง้ความสุขและความเครยีด
ได ้ คูม่ือน้ีจะช่วยให้ท่านเข้าใจความเครยีดมากขึน้
และเข้าใจวา่ความเครยีดมีผลตอ่ท่านอย่างไร  แต่ไม่
ไดห้มายความวา่จะให้อ่านรวดเดยีวทัง้หมด  การใช้ค�า
แนะน�าที่ระบุไว้ ในหน้า 1 จะท�าให้ท่านมีแนวทางไปสู่
ค�าแนะน�าในหัวข้อที่ท่านเลือก  แนวคดิเหล่าน้ีจะช่วย
ท่านขณะที่ท่านรบัใช้และดแูลคูข่องท่านตลอดจนผู้
สอนศาสนาคนอื่นๆ
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การเข้าใจความเครยีด
ควำมเครยีดเป็นเรือ่งปกติของชีวติ
เมื่อท่านเริม่ตน้ประสบการณ์ใหม่อย่างใดอย่างหน่ึง 
(เช่นการเข้ารว่มศาสนจักรหรอืเข้าโรงเรยีนใหม่) ท่าน
รูสึ้กตืน่เตน้ที่ ไดร้บัโอกาส—และรูสึ้กประหม่าเพราะ
ท่านยังไม่ทราบแน่นอนวา่ตอ้งคาดหวงัส่ิงใด  ครัน้
เวลาผ่านไปท่านเรยีนรูท้ี่จะรบัมือกับการท้าทายเหล่าน้ี
และท่านเข้าใจขัน้ตอนดงักล่าวมากขึน้

งานเผยแผ่ก็ ไม่แตกตา่งไปจากน้ี  บางครัง้งานเผยแผ่
ท�าให้รูสึ้กวา่เป็นการผจญภัยทางวญิญาณอันยอดเยี่ยม
—หรอือย่างน้อยเป็นการท้าทายที่ท่านรบัมือได ้ ท่าน
คอ่ยๆ พัฒนาขึน้ดว้ยศรทัธา โดยตระหนักวา่ความ
ประหม่าหรอืความกังวลส่วนใหญ่ที่ท่านประสบน้ันจะ
เกิดขึน้ช่ัวคราว  ท่านใช้ความกล้าหาญที่จะรูว้า่ท่านจะ
ปรบัตวัไดก้ับเรือ่งเวลา การเตบิโตทางวญิญาณ และ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ อีกมาก  ประสบการณ์ที่ท่านเคย
กลัวจะกลายเป็นส่ิงที่จัดการได ้ ในที่สุดท่านจะช่ืนชม
แง่มุมตา่งๆ ของชีวติผู้สอนศาสนาที่เมื่อก่อนเคยรูสึ้ก
หนักใจ  ท่านพึ่งพาพระวญิญาณ มีความมั่นใจมากขึน้ 
และพบปีติ ในการรบัใช้ของท่าน 

อยา่งไรก็ตาม ในบางครัง้ทา่นอาจเผชิญปัญหาที่ ไม่ได้
คาดหวงัหรอืประสบการณ์ทีย่ากกวา่หรอืไมน่่าอภริมย์
เกนิกวา่ทีท่า่นคาดไว ้ ทา่นอาจสงสัยวา่ทา่นจะประสบ
ความส�าเรจ็ไดอ้ยา่งไร  แหลง่ช่วยทีท่า่นเคยพึง่พาขอ
ความช่วยเหลอืเพือ่เอาชนะปัญหาอาจไมม่แีลว้  แทนที่
จะเกดิความรูสึ้กวา่มแีรงผลกัดนัใหพ้ยายาม ทา่นอาจ
วติกกงัวล โมโหงา่ย เหน่ือยหน่าย หรอืหงดุหงิด  ทา่น
อาจมอีาการทางรา่งกายอยา่งเช่นอาการปวด ปวดทอ้ง 
นอนไมห่ลบั หรอืเจ็บป่วย  ทา่นอาจมปีัญหาในการ
เรยีนรูห้รอืการสรา้งสัมพนัธภาพกบัผูอ้ืน่  ท่านอาจรูสึ้ก
ทอ้แทห้รอือยากจะเลกิเป็นผูส้อนศาสนา

เหมือนหน้าปัดบนแผงหน้าปัดรถยนตท์ี่เตอืนท่าน
ให้ลดความเรว็ เตมิน� ้ามัน หรอืตรวจสอบเครือ่งยนต ์
อาการเหล่าน้ีเป็นสัญญาณเตอืนให้ท่านลดความเรว็  
เตมิเรือ่งทางวญิญาณให้เต็ม “ถัง” และมองหาทาง
แก้ ไขใหม่  คูม่ือเล่มน้ีมีค�าแนะน�าและเครือ่งมือที่อาจ
ช่วยท่านได้

กำรเข้ำใจควำมเครยีด
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เครือ่งหมายบ่งบอกวา่ท่านอยู่
ระดบัน้ี

จะท�าอะไรดี

มั่นใจ มีความสุข

พรอ้มรบัมือกับเรือ่งท้าทาย

ฟ้ืนตวัเรว็จากความล้มเหลว

เข้ากับคูข่องท่านไดด้ี

รูสึ้กถึงพระวญิญาณ

น่ีคอือุดมคต ิ ท่านรบัมือกับส่ิงที่ก่อให้เกิด
ความเครยีดทุกวนัจากงานสอนศาสนา การเรยีนรูแ้ละ
ความก้าวหน้า 

ท�างานหนักและวางใจพระเจ้าตอ่ไป

ตงึเครยีด กังวล ขาดความมั่นใจ 
กระวนกระวาย ไม่พรอ้ม

มีปัญหาในการเข้ากับผู้อื่น

รูสึ้กถึงพระวญิญาณไดย้าก

เป็นเรือ่งปกตทิี่จะอยู่ตรงระดบัสีเหลืองในบางครัง้

การมีเมตตาตอ่ตนเองขณะพยายามเอาชนะปัญหา
และเรยีนรูท้ักษะใหม่จะช่วยให้ท่านเข้มแข็งขึน้และ
เพิ่มความสามารถในการรบัใช้  สวดอ้อนวอนและรบั
ใช้ตอ่ไปดว้ยศรทัธา  มองหาความช่วยเหลือจากพระ
คมัภีร ์ค�าปราศรยัการประชุมใหญ่ หัวหน้าโซน หัว
หน้าดสิตรกิท์ และหนังสือเล่มน้ี

เหน่ือยล้า (ทางรา่งกายและทางอารมณ์)

ป่วย (ต.ย.  ปวดท้อง)

โกรธง่าย

ท้อแท้มาก

ไม่สามารถรูสึ้กถึงพระวญิญาณ

ไม่มี ใครชอบอยู่ที่ระดบัความเครยีดสีส้ม  แตร่ะดบัน้ี
มักจะไม่คอ่ยถาวร

สวดอ้อนวอนขอการน�าทางขณะที่ท่านศึกษาพระ
คมัภีรแ์ละประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�าในคูม่ือเล่มน้ี  บอก
ให้ประธานคณะเผยแผ่ของท่านทราบถ้าท่านอยู่ ใน
ระดบัสีส้มเกินสามวนัเพื่อประธานจะช่วยเหลือได้

ยังคงซึมเศรา้ หวาดหวัน่ หรอืวติกกังวลตอ่ไป

สิน้หวงั

มีปัญหาดา้นการกินหรอืการนอน (สามารถ
น�าไปสู่ความเจ็บป่วย)

หนักใจ; ท�าตอ่ไปไม่ได้

รูสึ้กราวกับวา่ท่านถูกพระผู้เป็นเจ้าทอดทิง้

ถ้าท่านอยู่ที่ระดบัน้ี ตดิตอ่ขอความช่วยเหลือจาก
ประธานคณะเผยแผ่

ขอพรฐานะปุโรหิตจากคูห่รอืหัวหน้าดสิตรกิท์ของ
ท่าน  อาจใช้เวลาบางส่วนเขียนบันทึกประจ�าวนั 
ไตรต่รองค�าแนะน�าในหนังสือเล่มน้ี สวดอ้อนวอน 
และอาจหยุดท�าส่ิงที่ท่านรูสึ้กวา่ยากที่สุดเกี่ยวกับงาน
สอนศาสนาจนกวา่ท่านจะมีโอกาสพูดกับประธาน
คณะเผยแผ่ของท่าน

แด
ง

ส้ม
เห

ลือ
ง

เข
ียว

ควำมเครยีดสีร่ะดับ
ความเครยีดไม่ ใช่ส่ิงเลวรา้ยเสมอไป  อันที่จรงิ 
ความเครยีดเป็นการตอบสนองตามปกตทิางรา่งกาย
และทางอารมณ์ตอ่การเปลี่ยนแปลงและการท้าทาย
ของชีวติ ทัง้ยังเป็นส่ิงจ�าเป็นตอ่การเตบิโต  แตก่าร

เผชิญกับความเครยีดมากเกินไปเป็นเวลานานมาก
โดยที่ ไม่มีการหยุดพักจะท�าให้เกิดปัญหาได้

ขณะที่ท่านจัดการกับความเครยีดอย่างมี
ประสิทธิภาพ การนึกถึงระดบัของความเครยีดส่ีระดบั
ที่เผชิญอยู่อาจเป็นประโยชน์

กำรเข้ำใจควำมเครยีด

6



ตลอดช่วงเวลาที่ท่านรบัใช้งานเผยแผ่  ท่านอาจเผชิญกับระดบัความเครยีด
ที่แตกตา่งกันไปในเวลาที่แตกตา่งกัน  วนัน้ีท่านอาจรูสึ้กวา่เป็น “สีส้ม” และ
กลับไปเป็น “สีเขียว” ในวนัรุง่ขึน้  จุดประสงคข์องคูม่ือเล่มน้ีคอืเพื่อช่วย
ให้ท่านอยู่ที่ระดบั—หรอืกลับไปที่ระดบั—สีเขียว

ขณะอ่านบทความที่คดัลอกมาจากค�าปราศรยัของประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์  ขอให้ท่านนึกวา่ประสบการณ์เรือ่ง
ความเครยีดของท่านขณะเป็นผู้สอนศาสนา (พบกับผู้คน ภาษา และวฒันธรรมใหม่) สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจได้
ดขีึน้ถึงความเครยีดที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่หลายคนรูสึ้ก (เพื่อนใหม่ ค�าศัพท์ ใหม่ วฒันธรรมใหม่)   ดว้ยความ
เข้าใจใหม่น้ี ท่านจะให้สมาชิกคนอื่นมีส่วนรว่มในการช่วยผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่กับการเปลี่ยนแปลงน้ีอย่างไร  
เขียนความคดิของท่านลงในบันทึกการศึกษา

“วนัหน่ึง  ข้าพเจ้าไดร้บัจดหมายที่น่าสนใจมากฉบับหน่ึง  เขียนโดยสตรที่านหน่ึงที่เข้ารว่มศาสนจักรเมื่อหน่ึงปี
ก่อน  เธอเขียนวา่

“‘การเดนิทางเข้าสู่ศาสนจักรของดฉัินเป็นการท้าทายที่ล�า้คา่ทีเดยีว  ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากที่สุดที่ดฉัินเคยมี ใน
ชีวติ  ทัง้เป็นรางวลัที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดว้ย  ในฐานะสมาชิกใหม่ดฉัินยังคงไดร้บัการท้าทายทุกวนั’

“เธอเล่าตอ่ไปวา่เมื่อเธอเข้ารว่มศาสนจักร  เธอรูสึ้กวา่ไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากผู้น�าในวอรด์ของเธอ  ดเูหมือน
อธิการไม่สนใจเธอเพราะเห็นวา่เป็นสมาชิกใหม่  เมื่อเธอรูสึ้กถึงความเย็นชา เธอหันไปหาประธานคณะเผยแผ่ผู้
เปิดโอกาสให้เธอมากมาย

“เธออธิบายวา่ ‘สมาชิกศาสนจักรไม่ทราบวา่การเป็นสมาชิกใหม่ของศาสนจักรเป็นอย่างไร  ดว้ยเหตน้ีุจึงแทบเป็น
ไปไม่ไดท้ี่พวกเขาจะรูว้ธิีสนับสนุนเธอ’

“ข้าพเจ้าท้าทายท่าน  พี่น้องทัง้หลาย ถ้าท่านไม่ทราบวา่เป็นอย่างไร  ท่านลองจินตนาการดวูา่เป็นอย่างไร อาจ
เป็นความโดดเดีย่วอ้างวา้งอย่างน่ากลัว  อาจเป็นความผิดหวงั  อาจเป็นความหวาดหวัน่  พวกเราซ่ึงเป็นของ
ศาสนจักรน้ีแตกตา่งจากโลกมากกวา่ที่เราคดิ  สตรที่านน้ีเขียนตอ่ไปวา่ ‘เมื่อเราซ่ึงเป็นผู้สนใจกลายเป็นสมาชิก
ของศาสนจักร  เรารูสึ้กแปลกใจที่คน้พบวา่เราไดเ้ข้าสู่ โลกที่ตา่งจากเดมิโดยสิน้เชิง  โลกที่มีประเพณี วฒันธรรม 
และภาษาของตนเอง  เราคน้พบวา่ไม่มีบุคคลใดหรอืแหล่งข้อมูลใดที่เราจะหันไปขอการน�าทางในการเดนิทางสู่
โลกใหม่น้ีได ้ ตอนแรก  การเดนิทางของเราก็น่าตืน่เตน้  ความผิดพลาดของเราดนู่าขัน  จากน้ันก็กลายเป็นความ
คบัข้องใจ   และในที่สุดความคบัข้องใจก็กลายเป็นความโกรธและช่วงที่เป็นความคบัข้องใจและความโกรธน้ีเองที่
เราจากไป  เรากลับไปสู่โลกที่เราจากมา ซ่ึงเรารูว้า่เราเป็นใคร ที่น่ัน เรารูจ้ักบทบาทของเรา  เรามีบทบาทบางอย่าง  
และเราสามารถเข้าใจ’” (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา [2004], หน้า 232-233 [กิจกรรม: การศึกษาส่วนตวัหรอืการ
ศึกษากับคู]่)

ประสบการณ์ของท่านสามารถเป็นพรแก่ผู้อื่น
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ควำมต้องกำรของงำนสอนศำสนำ
การรบัใช้ “ดว้ยสุดใจ, พลัง, ความนึกคดิ และพละ
ก�าลังของเจ้า”” (คพ. 4:2) จะเป็นพรแก่ท่านอย่างมาก  
งานสอนศาสนาไม่ ใช่เรือ่งง่าย  ความตอ้งการของงาน
สอนศาสนาตกอยู่ ในประเภทตา่งๆ ดงัน้ี

โดยรวม (ด ูหน้า 17–22) ท่านประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างและภาวะหัวเลีย้วหัวตอ่ตลอด
งานเผยแผ่ของท่าน  วธิีที่คุน้เคยกับการรบัมืออาจ
ไม่มีอยู่เสมอไป ท่านตอ้งเรยีนรูว้ธีี ใหม่ๆ  ช่วงหัวค�า่
และสุดสัปดาห์ที่เคยใช้ผ่อนคลายกลายเป็นเวลาที่
ท่านมีงานยุ่งที่สุด  ท่านรูสึ้กอึดอัด  บางครัง้ท่านอาจ
ยุ่งยากใจ  ท่านอาจสงสัยวา่จะช่วยผู้สอนศาสนาคน
อื่นๆ ที่มีความยุ่งยากใจไดอ้ย่างไร 

ทางรา่งกาย (ด ูหน้า 23–28) ท่านอาจตอ้งพึ่งพา
ล�าแข้งของตนเองเป็นเวลา 11–12 ช่ัวโมงโดยเดนิ 
ป่ันจักรยาน ขึน้บันไดและยืน  ท่านอาจไม่ไดน้อน
หลับมากเท่าที่เคย  อาหารอาจจะไม่ถูกปาก  ท่านจะ
ออกไปเจออากาศไม่ดแีละตดิเชือ้ใหม่ๆ  เพียงแค่
สถานการณ์ใหม่ๆ ก็ท�าให้เหน่ือยอ่อนได้

ทางอารมณ์ (ด ูหน้า 29–34)  ท่านอาจรูสึ้กกังวล
เกี่ยวกับทุกอย่างที่ท่านตอ้งท�าและท่านอาจมีปัญหาใน
การผ่อนคลายอารมณ์  ท่านอาจคดิถึงบ้าน ท้อแท้ เบื่อ
หน่าย หรอือ้างวา้ง ท่านอาจเผชิญกับการถูกปฏิเสธ 
ความผิดหวงั หรอืกระทั่งภัยอันตราย  ท่านอาจห่วงใย
ครอบครวัและเพื่อนเมื่อท่านไม่อยู่ที่น่ันเพื่อช่วยพวก
เขา

ทางสงัคม (ด ูหน้า 35–39) ท่านอาศัยอยู่ ในที่พัก
ซ่ึงจัดหาให้เฉพาะผู้สอนศาสนากับคูข่องท่านและ
ท่านอาจจะมีหรอืไม่มีส่ิงใดที่คล้ายกัน  ท่านไดร้บัการ
คาดหวงัให้พูดคยุกับคนแปลกหน้า  มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้น�าศาสนจักร ท�าความรูจ้ักกับสมาชิกศาสนจักรอย่าง
รวดเรว็ และเรยีนรูท้ี่จะรกัผู้สนใจ

ทางสติปัญญา (ด ูหน้า 41–43)  ท่านอาจตอ้งเรยีน
รูภ้าษาใหม่  ท่านจะตอ้งเป็นผู้เช่ียวชาญบทเรยีนและ
พระคมัภีร ์ มีทักษะในการสอน และแก้ ไขข้อกังวล

ที่เกิดขึน้  ท่านจะตอ้งวางแผน จัดการกับเป้าหมาย 
ปรบัตวักับการเปลี่ยนแปลง และแก้ ไขปัญหาที่เกิด
ขึน้จรงิทุกอย่าง

ทางวญิญาณ (ด ูหน้า 45–49) ท่านจะท�าอย่างเต็ม
ที่เพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของ
ท่าน  ตอ่ตา้นการล่อลวง เรยีนรูท้ี่จะรูสึ้กและจดจ�า
พระวญิญาณ  ท่านจะตอ้งแก้ ไข กลับใจ เผชิญกับ
ความอ่อนแอและเสียใจดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ท่านตอ้งพึ่งพาพระเจ้ามากกวา่เดมิ

การเรยีนรู้
การท้าทาย เน้ือหา

การออกจาก  
    อาณาเขตที่คุน้เคย

ความคาดหวงั
กฎ

การเข้ากันได้ดี  
กับผู้คน

ความตอ้งการ

กำรเข้ำใจควำมเครยีด
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พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

แหล่งช่วย
แหล่งช่วยท่ีจะช่วยให้ท่ำนรกัษำ
สมดุล
เมื่อท่านมีแหล่งช่วยเพื่อรบัมือกับงานสอนศาสนา 
ท่านจะเตบิโตและมีส่วนรว่ม อีกครัง้ท่านจะอยู่ ใน
ระดบัสีเขียว  บางครัง้ท่านสามารถรกัษาสมดลุน้ีได้
โดยการลดความตอ้งการที่ ไม่จ�าเป็น เช่นการคาดหวงั
กับตนเองอย่างเกินจรงิหรอืกังวลวา่ผู้อื่นจะคดิอย่างไร  
อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการหลายอย่างของงานเผยแผ่
ไม่สามารถปรบัระดบัลงได ้ ท่านจะตอ้งเรยีนรูเ้น้ือหา
ใหม่ เข้ากับผู้อื่น เช่ือฟังกฎ สอน ป็นพยาน และไม่
อยู่ ในอาณาเขตที่ท่านคุน้เคย

ท่านยังคงสามารถรกัษาสมดลุได้ โดยเพิ่มแหล่งช่วย
ของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการเหล่า
น้ี  แหล่งช่วยส�าคญับางอย่างที่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของงานสอนศาสนาคอืการสวดอ้อนวอน 
ศึกษาพระคมัภีร ์การน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
และการรบัใช้ผู้อื่น  แหล่งช่วยเพิ่มเตมิไดแ้ก่ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา ความช่วยเหลือจากผู้น�าคณะเผยแผ่  
และส่ิงอื่นๆ ที่กล่าวไว้ ในคูม่ือเล่มน้ี 

การใช้แหล่งช่วยเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านพึ่งพาพระผู้
ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์ 
พระองคท์รงเป็นแหล่งช่วยส�าคญัที่สุดของความช่วย
เหลือที่จะรบัมือกับความตอ้งการและความเครยีดของ
ชีวติผู้สอนศาสนา

“ข้าพเจ้ากล่าวอยู่เสมอวา่ความลับที่ส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงของงานสอน
ศาสนาคอืการท�างาน  ถ้าผู้สอนศาสนาท�างาน เขาจะมีพระวญิญาณ  ถ้า
เขามีพระวญิญาณ  เขาจะสอนดว้ยพระวญิญาณ และถ้าเขาสอนดว้ยพระ
วญิญาณ เขาจะสัมผัสใจผู้คนและเขาจะมีความสุข  จะไม่มี โรคคดิถึงบ้าน 
ไม่กังวลถึงครอบครวั เพราะเวลา ความสามารถ และความสนใจทัง้หมดจะ
มุ่งไปที่งานแห่งการปฏิบัตศิาสนกิจ  งาน งาน งาน—ไม่มีความพึงพอใจใด
จะมาแทนที่ ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสอนศาสนา”

—ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, T h e  T e a c h i n g s  o f  e z r a  Ta f T  B e n s o n 
(1988), 200

ความช่วยเหลือ จากผู้อืน่
ทักษะใหม่

วางแผน การสวดอ้อนวอน
อาหาร & การออกก�าลังกาย

เปลี่ยนแปลงวธิีคดิ
พระคัมภีร์ งาน

การชดใช้

กำรเข้ำใจควำมเครยีด
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จงดทูี่เรา
พึงระลึกวา่ พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงรกัท่าน  จง
วางใจในพระองคแ์ละในอ�านาจแห่งการชดใช้ของพระ
เยซูครสิตเ์พื่อรกัษาและไถ่ท่าน  พระผู้เป็นเจ้าทรง
มีแผนอันดพีรอ้มส�าหรบับุตรธิดาที่ ไม่ดพีรอ้มของ
พระองค ์ น่ีคอืข่าวประเสรฐิที่ท่านน�าไปสู่โลก  จงจ�า
ค�าสัญญาเหล่าน้ี “ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, ดงัที่เรากล่าวแก่สานุศิษย์ของเรา, ที่ ใดซ่ึงมี
สองหรอืสามคนมารวมกันในนามของเรา, เกี่ยวกับ
เรือ่งใดก็ตาม, ดเูถิด, ที่น่ันเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา
ฉันใด—แม้ฉันน้ันเราอยู่ท่ามกลางเจ้า.

“อย่ากลัวเลยที่จะท�าด,ี . . . เพราะส่ิงใดก็ตามที่เจ้า
หวา่น, เจ้าก็จะเก็บเกี่ยวส่ิงน้ัน; ฉะน้ัน, หากเจ้าหวา่น
ความดเีจ้าก็จะเก็บเกี่ยวความดเีป็นรางวลัของเจ้า.

“ฉะน้ัน, อยา่กลวัเลย, เจา้ฝูงแกะน้อย; จงท�าดเีถดิ; ตอ่
ใหแ้ผน่ดนิโลกและนรกรวมกนัตอ่ตา้นเจา้, แตห่ากเจา้
สรา้งขึน้บนศิลาของเรา, พวกเขาจะเอาชนะไม่ได.้

“ดเูถิด, เราไม่กล่าวโทษเจ้า; จงไปตามทางของเจ้า
และอย่าท�าบาปอีกเลย; จงท�างานซ่ึงเราบัญชาเจ้าดว้ย
ความมีสต.ิ

“จงดทูี่เราในความนึกคดิทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่ากลัว.

“จงดแูผลถูกแทงที่สีข้างเรา, และรอยตะปูที่มือและ
เท้าของเราดว้ย; จงซ่ือสัตย์, รกัษาบัญญัตขิองเรา, และ
เจ้าจะสืบทอดอาณาจักรแห่งสวรรคเ์ป็นมรดก.”  
(คพ. 6:32–37)

ฉันควรท�าอะไรตอ่ไป

ถ้าท่านรูสึ้กวา่เครยีดเกินไป ใช้บันทึกการประเมิน
ผลตนเองที่อยู่ ในหน้าถัดไปเพื่อหาดวูา่หมวดใดใน
คูม่ือเล่มน้ีจะช่วยท่านเกี่ยวกับข้อกังวลเรือ่งใดเรือ่ง
หน่ึงโดยเฉพาะ  อ่านหมวดเหล่าน้ันในตอนน้ี กลับ
มาอ่านหมวดอื่นๆ ถ้าท่านตอ้งการ

กำรเข้ำใจควำมเครยีด
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บันทึกการประเมินผลตนเอง
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บันทึกการประเมินผลตนเอง
ค�าแนะน�า:
1. ใส่วนัเดอืนปีของวนัน้ีลงในช่องแรกทางซ้ายมือดา้นบน

2. ตรวจสอบรายการที่เขียนไว ้ ในคอลัมน์แรกของช่องตา่งๆ ที่อยู่ ใตว้นัเดอืนปีของวนัน้ี  ท�าเครือ่งหมายรายการ
ที่ท่านตอ้งการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ

3. ส�าหรบัแตล่ะรายการดา้นล่าง  คอลัมน์ที่สองจะบอกเลขหน้าและหมวดในคูม่ือเล่มน้ีที่จะท่านพบเครือ่งมือ
และค�าแนะน�า  อ่านแนวคดิเหล่าน้ันส�าหรบัแตล่ะรายการที่ท่านท�าเครือ่งหมายไว ้ จากน้ันสวดอ้อนวอนและ
เลือกมาหน่ึงหรอืสองอย่างเพื่อพยายามท�าเป็นเวลาอย่างน้อยสองหรอืสามสัปดาห์  จ�าไวว้า่จะตอ้งฝึกท�าตามค�า
แนะน�าหลายอย่างเพื่อให้มีประสิทธิผล

วนัเดอืนปี

ท่ัวไป
ฉันมีความยากล�าบากกับ หน้า, หมวด

การตอบสนองในทางบวกตอ่ความเครยีด 17, ก

การตอบสนอง “ภาวะเรง่ดว่นจาก
ความเครยีด”

20, ข

การช่วยผู้สอนศาสนาคนอื่นที่  

เครยีดมากเกินไป
20, ค

ทางรา่งกาย
ฉันมีความยากล�าบากกับ หน้า, หมวด

การเรยีนรูท้ี่จะท�างานหนัก 23, ก

การรกัษาสุขภาพให้แข็งแรงและ
กระฉับกระเฉง

24, ข

การจัดการกับอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง หรอื
เจ็บกล้ามเน้ือ

24, ค

การนอนหลับ  การเข้านอนตรงเวลา 26, ค

การตืน่นอนตรงเวลา 27, จ

การรบัประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 27, ฉ

การไดร้บัการกระตุน้ให้ออกก�าลังกาย 28, ช

บันทึกกำรประเมินผลตนเอง
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วนัเดอืนปี

ทางอารมณ์
ฉันมีความยากล�าบากกับ หน้า, หมวด

ความรูสึ้กคดิถึงบ้าน 29, ก

ความรูสึ้กซึมเศรา้หรอืท้อแท้ 30, ข

ความรูสึ้กต�าหนิตนเอง 31, ค

ความรูสึ้กวติกกังวลหรอืไม่คูค่วร 32, ง

รูสึ้กหงุดหงิดหรอืโกรธง่าย 33, จ

ความรูสึ้กเหน่ือยล้าหรอืหมดก�าลังใจ 33, ฉ

กังวลถึงคนทางบ้าน 34, ช

รูสึ้กอ้างวา้ง  34, ซ

ทางสงัคม
ฉันมีความยากล�าบากกับ หน้า, หมวด

การพูดกับคนแปลกหน้า 35, ก

ความตอ้งการอยู่ตามล�าพัง 36, ข

การส่ือสารอย่างเปิดเผยกับคู่ 37, ค

การรกัผู้คน 38, ง

การเข้ากันไดด้กีับผู้น�าคณะเผยแผ่ 38, จ

การจัดการกับความรูสึ้กทางเพศหรอืชู้สาว 39, ฉ

ทางสติปัญญา
ฉันมีความยากล�าบากกับ หน้า, หมวด

การเรยีนรูภ้าษา 41, ก

การจัดวางเป้าหมายและแผน 41, ข

ความรูสึ้กวา่ไม่เก่งหรอืมีความสามารถเหมือนผู้อื่น 43, ค

ทางวญิญาณ
ฉันมีความยากล�าบากกับ หน้า, หมวด

การเรยีนรูท้ี่จะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ประจักษ์
พยานของตนเอง 45, ก

การเรยีนรูท้ี่จะกลับใจ 46, ข

เรยีนรูก้ารสวดอ้อนวอนอย่างมีความหมาย 47, ค

เรยีนรูท้ี่จะรกัพระคมัภีร์ 47, ง

เรยีนรูก้ารพึ่งพาพระวญิญาณ 47, จ

บันทึกกำรประเมินผลตนเอง
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ค�าแนะน�าและเครือ่งมือ
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หลักธรรมโดยทั่วไป  
ส�าหรบัการจัดการกับความเครยีด

หมวดน้ีประกอบดว้ยค�าแนะน�าโดยทั่วไปส�าหรบัการป้องกันและเอาชนะความเครยีดทีม่ีมากเกินไป  ค�า
แนะน�าเหล่าน้ีมีประโยชน์ตอ่ผู้สอนศาสนาทุกคน

การตอบสนองในเชิงบวกตอ่
ความเครยีด

◼ สวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าและสวดอ้อนวอน 
บ่อยๆ ทัง้คนเดียวและกับคู่ของท่าน ทูลพระเจ้า
เกี่ยวกับความรูสึ้ก ประสบการณ์ แผน และข้อกังวล
ของท่าน  ทูลขอให้พระวญิญาณทรงอยู่กับท่านใน
ทุกเรือ่ง   เขียนความประทับใจที่ท่านมีขณะที่ท่าน
สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร ์ จงตืน่ตวัตอ่
การน�าทางที่ท่านอาจไดร้บัตลอดวนั  ขณะที่ท่านฟัง
สุรเสียงของพระวญิญาณ  ท่านจะไดร้บัการน�าทาง 
การปลอบโยน และความช่วยเหลือเพิ่มเตมิตอ่ไป   
“เพราะดเูถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านอีกวา่หากท่าน

จะเข้าไปโดยทางน้ัน, และรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์, 
พระองคจ์ะทรงแสดงแก่ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่ท่านควร
ท�า.” (2 นีไฟ 32:5) ให้ค�ามั่นสัญญากับพระเจ้าวา่ท่าน
จะท�าอย่างสุดความสามารถที่จะท�าตามการกระตุน้
เตอืนของพระวญิญาณที่ท่านไดร้บัเป็นประจ�า

◼ จดจ�าพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสิง่ ท่านน่ัง
อยู่ ในแถวหน้าที่จะเห็นปาฏิหารยิ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดใน
บรรดาปาฏิหารยิ์ทัง้ปวง น่ันคอื ผลจากการชดใช้ของ
พระครสิต์ ในตวับุคคลและครอบครวั ฝึกทุกวนัให้ ใจ
ท่านจดจ่ออยู่กับพรที่ท่านส�านึกคณุ  สังเกตอิทธิพล
ของพระวญิญาณในชีวติท่านและเขียนเกี่ยวกับส่ิง
น้ัน(ด ูโมโรไน 10:3.)

ก
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“ดเูถิด, ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า. ข้าพเจ้าไดร้บัการเรยีกจากพระองค์ ให้ประกาศพระวจนะในบรรดา
ผู้คนของพระองค,์ เพื่อพวกเขาจะมีชีวติอันเป็นนิจ.”

—3 นีไฟ 5:13

◼ ค้นหาและท่องจ�าพระคัมภีรท่ี์ ให้การปลอบโยน 
ขณะที่ท่านศึกษา เขียนพระคมัภีรท์ี่เสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งและปลอบโยนท่าน  ท่องจ�าหรอือ่านพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีเป็นประจ�า

◼ จดจ่ออยู่ท่ีความต้องการของผู้ท่ีท่านก�าลังรบัใช้ 
นึกถึงส่ิงที่ท่านท�าไดเ้พื่อเป็นพรแก่ผู้สนใจที่ท่านก�าลัง
สอนและสมาชิกที่ท่านก�าลังรบัใช้  แสวงหาการดลใจ
ถึงวธิีที่ท่านจะรบัใช้พวกเขาและเสรมิสรา้งศรทัธาของ
พวกเขาให้เข้มแข็ง

◼ รอ้งเพลง ท่องจ�าค�ารอ้งของเพลงสวดที่ท่าน
โปรดปรานสองสามเพลง  เมื่อท่านรูสึ้กเครยีดหรอื
ท้อแท้  ให้รอ้งเพลงคนเดยีวหรอืรอ้งกับคู ่ “เพลงสวด
สามารถยกวญิญาณของเราขึน้ ให้พลังส่งเสรมิแก่
เรา  และน�าเราไปสู่การกระท�าที่ชอบธรรม  เพลงสวด
สามารถท�าให้จิตวญิญาณของเราเต็มไปดว้ยความคดิ
แห่งสวรรคแ์ละน�าวญิญาณแห่งสันตมิาให้เรา” (“ค�า
กล่าวของฝ่ายประธานสูงสุด,” เพลงสวด [1985], x)

◼ ระลึกถึงสิง่ท่ีท่านเรยีนรู ้ท่านเอาชนะการ
เปลี่ยนแปลงและความยากล�าบากมาตลอดชีวติ  
ระหวา่งการศึกษาส่วนตวั เขียนส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้าก
การเปลี่ยนแปลงในอดตีและช่วงเวลาที่มีความเครยีด
มาก (เช่นการปรบัตวักับเอ็มทีซี)  ตอนน้ีท่านจะ
ประยุกต์ ใช้ทักษะเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร “ ให้ท่านจ�าไวว้า่
พระเจ้าทรงเมตตาลูกหลานมนุษย์เพียงใด, นับแต่
การสรา้งอาดมัแม้ลงมาจนถึงเวลาที่ท่านจะไดร้บัเรือ่ง
เหล่าน้ี, และไตรต่รองในใจท่าน.” ( โมโรไน 10:3)

◼ รบัใช้จากจุดแข็งของท่าน เขียนจุดแข็ง 
พรสวรรค ์และของประทานทางวญิญาณของท่าน จุด
แข็งของท่านคอืส่วนหน่ึงของคลังของพระเจ้า ซ่ึง

พระองคจ์ะทรงดงึไปใช้เพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของ
พระองคแ์ละสรา้งอาณาจักรของพระองค ์ ส่วนส�าคญั
ในงานเผยแผ่ของท่านคอืพัฒนาของประทานและ
อุทิศถวายความเข้มแข็งของท่านเพื่อช่วยให้ผู้อื่นมาสู่
พระครสิต ์ มุ่งเน้นส่ิงที่ท่านท�าไดด้มีากกวา่ส่ิงที่ท่าน
ท�าผิด  วางแผนวธิีที่จะพัฒนาและใช้ของประทาน
ของท่านเพื่อรบัใช้และเป็นพรแก่ผู้อื่นทุกสัปดาห์  (ด ู
คพ. 82:18–19)

◼ เป็นเพ่ือนกับคู่ของท่าน แบ่งปันแนวคดิ รบัใช้
กัน ช่วยเหลือกัน และให้อภัยกัน  เพื่อนคอืแหล่งช่วย
ที่ดี ในการรบัมือกับความเครยีด “บัญญัตขิองเราคอื
ให้พวกท่านรกักันและกันเหมือนอย่างที่เรารกัท่าน” 
(ยอห์น 15:12)

◼ ตรวจสอบความคาดหวงัของท่าน อย่าคาดหวงั
วา่ทุกส่ิงจะเป็นไปตามที่ท่านหวงั  ท่านจะไม่ท�าทุกส่ิง
ออกมาไดอ้ย่างดพีรอ้ม  ใช่วา่ผู้สอนศาสนาทุกคนจะ
เช่ือฟังเต็มที่และอ่อนโยน  ผู้สนใจของท่านอาจไดร้บั
ข่าวสารผิดๆ ที่ตอ่ตา้นมอรมอน  ท่านจะไม่มีวนัพูด
ภาษาเหมือนกับเจ้าของภาษา  พึงจดจ�าค�าแนะน�าที่
พระเจ้าประทานแก่ โจเซฟ สมิธในคกุลิเบอรต์ี ้“ส่ิงทัง้

ฝึกหายใจ

– น่ังในท่าที่สบายหรอืยืนอย่างสงบ  หายใจยาวๆ 
อย่างช้าๆ ทางจมูก  หยุดพักในแตล่ะครัง้

– ผ่อนคลายไหล่ของท่านและพยายามหายใจเพื่อ
ให้ท้องขยับไม่ ใช่ไหล่

– พยายามหายใจอย่างสงบและช้าๆ ห้านาทีหรอื
จนกระทั่งความรูสึ้กวติกกังวลผ่อนคลาย
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หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็นประสบการณ์แก่เจ้า, และ
จะเกิดขึน้เพื่อความดขีองเจ้า. . . . ฉะน้ัน, จงยึดมั่น” 
(คพ. 122:7, 9)

◼ ออกก�าลังกาย การออกก�าลังกายเป็นประจ�าเป็นวธิี
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเครยีด  เลือกที่
จะมีส่วนรว่มในกิจกรรมหลากหลายที่สนุกสนานและ
ให้ความท้าทายทางรา่งกาย  ขณะจดจ่ออยู่ที่กิจกรรม
ตรงหน้า ท่านอาจรูสึ้กวา่ตนเองกระชุ่มกระชวยและ
สามารถลืมความกังวลไดด้ขีึน้  ไม่วา่ท่านจะเลือก
กิจกรรมอะไร การออกก�าลังกายจะช่วยเพิ่มความ
อดทนและความสามารถในการรบัใช้พระเจ้า (ด ูส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา, viii)

◼ อย่าพยายามควบคุมสิง่ท่ีท่านควบคุมไม่ได้ 
ขณะที่ท่านพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการสอนศาสนา  ผลจากความพยายามของท่าน
ขึน้อยู่กับสิทธิ์เสรขีองผู้อื่นซ่ึงท่านบังคบัไม่ได ้“ ไม่มี
อ�านาจหรอือิทธิพลใดสามารถหรอืจะธ�ารงไว้ ได้ โดย
อาศัยฐานะปุโรหิต, นอกจากโดยการชักชวน, โดย
ความอดกลัน้, โดยความสุภาพอ่อนน้อมและความ
อ่อนโยน, และโดยความรกัที่ ไม่เสแสรง้;” (คพ. 
121:41) “ฉะน้ัน, พี่น้องที่รกัยิ่ง, ให้เราท�าส่ิงทัง้ปวงที่
อยู่ ในอ�านาจของเราอย่างรืน่เรงิเถิด; และจากน้ันขอ
ให้เรายืนน่ิง, ดว้ยความมั่นใจอย่างที่สุด, เพื่อเห็นความ
รอดแห่งพระผู้เป็นเจ้า, และเพื่อพระองคจ์ะทรงเผย
พระพาหุของพระองค.์” (คพ.123:17)

◼ นึกถึงความส�าคัญของการพักผ่อนหย่อน
ใจ ตวัอย่างเช่น ใช้การออกก�าลังกายเพื่อการผ่อน
คลายแบบก้าวหน้า (ด ูขวามือ) ในตอนกลางคนื
เพื่อชะลอและผ่อนคลายก่อนเข้านอน หรอืการฝึก
หายใจ (ด ูซ้ายมือ)  วางแผนวนัเตรยีมให้มีเวลาพัก
ผ่อน สนุกสนาน และผ่อนคลายเพื่อท่านจะสดช่ืนใน
สัปดาห์ที่จะมาถึง  นอกเหนือจากกิจกรรมที่จ�าเป็น 
อาทิ ซือ้ของและเขียนถึงคนทางบ้าน ลองท�ากิจกรรม
ตอ่ไปน้ี

– กิจกรรมทางวฒันธรรม  เยี่ยมชมสถานที่ทาง
ประวตัศิาสตร ์พิพิธภัณฑ์ หรอืเทศกาลในท้องที่

– กิจกรรมทางสังคม  มีส่วนรว่มกับผู้อื่นในการเล่น
กีฬา เกม ศิลปะ รบัประทานอาหาร หรอืเล่นดนตรี
ที่เหมาะสม

– ใช้เวลาชมธรรมชาต ิ ไปสวนสาธารณะหรอือุทยาน
แห่งชาตหิรอืไปเดนิป่า

– พักผ่อนและไตรต่รอง  งีบหลับ ท�าสมาธิ หรอืเขียน
ความรูสึ้กของท่าน

“แล้ว [พระเยซู] ตรสักับ [สานุศิษย์ของพระองค]์ 
วา่  มาเถิด จงปลีกตวัออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสัก
หน่อยหน่ึง  เพราะวา่มีคนไปมามากมาย  

ใช้การออกก�าลังกายเพื่อผ่อน
คลายแบบก้าวหน้า

การผ่อนคลายภายในช่วยให้รา่งกายของท่านหายจาก
ความเครยีด  หัดท�าส่ิงน้ีตอนกลางคนืก่อนเข้านอน
เพื่อฝึกรา่งกายของท่านให้ผ่อนคลาย  ออกก�าลังกาย
ดว้ยวธิีน้ีเพียงช่ัวครู่ ในระหวา่งวนั เวลาใดก็ไดท้ี่ท่าน
รูสึ้กเครยีดเกินไป

– นอนหรอืน่ังหลับตาอย่างสบายๆ 

– เพ่งสมาธิไปที่รา่งกายส่วนหน่ึงในแตล่ะครัง้  มอง
หาจุดที่ตงึ ตัง้ใจผ่อนคลายส่วนน้ันของรา่งกาย 
รูสึ้กวา่ความตงึทัง้หมดคอ่ยๆ หายไปเหมือนกับ
ทรายที่รว่งหล่นผ่านน้ิวมือ  จากน้ันเคลื่อนตอ่ไป
ยังอีกส่วนของรา่งกาย  ใช้เวลา  ถ้าท่านไม่แน่ใจวา่
ยังมีความตงึอยู่หรอืไม่ พยายามเกรง็รา่งกายส่วน
น้ันเป็นเวลา 10 วนิาที  จากน้ันผ่อนคลายอย่าง
เต็มที่เป็นเวลา 10 วนิาทีก่อนจะไปยังส่วนอื่น

– เพ่งสมาธิไปที่บรเิวณเหล่าน้ี ครัง้ละจุด 1. ศีรษะ
และใบหน้า 2. ตา 3. ขากรรไกร 4. คอ 5. หัวไหล่
และหลัง 6. แขน 7. มือและน้ิว 8. หน้าอกและ
ช่องท้อง 9. ขา 10. เท้าและน้ิวเท้า

– ตรวจสอบรา่งกายของท่านในใจเพื่อหาวา่ยังมีส่วน
ใดตงึอยู่  ผ่อนคลายอย่างแท้จรงิ

– เลือก “สถานที่ส่วนตวั”—ความทรงจ�าหรอืสถาน
ที่ ในจินตนาการ—ซ่ึงท�าให้ท่านมีปีตแิละสันตสุิข  
พยายามนึกถึงสถานที่น้ีให้ชัดเจนมากที่สุด
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จนไม่มีเวลาแม้แตจ่ะรบัประทานอาหาร” (มาระโก 
6:31)

“และจงดวูา่ท�าส่ิงทัง้หมดน้ีดว้ยปัญญาและระเบียบ; 
เพราะไม่จ�าเป็นที่คนจะวิง่ไปเรว็เกินก�าลังของตน.” 
( โมไซยาห์ 4:27)

การตอบรบัตอ่ “ภาวะเรง่ดว่นจาก
ความเครยีด”

ภาวะเรง่ดว่นจากความเครยีดเกิดขึน้เมื่อท่านเข้าไป
สู่เขตสีส้มหรอืสีแดงในทันที  ถ้าท่านมีอันตรายทาง
รา่งกายหรอืทางอารมณ์ให้ โทรหาประธานคณะ
เผยแผ่ ในทันที  ถ้าอยู่ ในสถานการณ์อื่น พยายามท�า
ตามค�าแนะน�าตอ่ไปน้ี

◼ หยุดพักสัน้ๆ ถ้าท่านรูสึ้กอารมณ์เสียหรอืเครยีด
เกินไป จงหยุดพัก  หายใจยาวๆ ช้าๆ เหยียดรา่งกาย
และพักผ่อน  เมื่อรา่งกายและความคดิสงบลงอีกครัง้
ท่านจะสามารถคดิไดอ้ย่างรอบคอบ  เดนิเล่นกับคู ่ 
รบัประทานอาหารหรอืดืม่น� ้า  หรอืเพียงแคน่ั่งคดิสอง
สามนาทีก็ ได้

◼ มีเมตตาต่อตนเอง พูดกับตนเองดว้ยถ้อยค�า
ปลอบประโลมอันอ่อนโยนที่ท่านจะใช้กับผู้อื่น  ทุก
คนรูสึ้กสับสนหรอืท�าผิดพลาดบางครัง้  จงรูว้า่พระเจ้า
ทรงเข้าพระทัย  ให้จินตนาการวา่พระองคป์ระทับ
อยู่ ใกล้ท่าน ทรงฟังและประทานก�าลังใจ  จงจ�าไวว้า่ 
ความคดิที่วา่หมดหนทาง ไรค้วามหวงั คอืค�าตเิตยีนที่
รนุแรงไม่ไดม้าจากพระเจ้า

◼ มุ่งเน้นไปท่ีความส�านึกคุณ  สังเกตส่ิงที่อยู่รอบ
ข้างท่าน  ให้ความส�าคญัตอ่ส่ิงที่ถูกตอ้ง ดงีาม มอง
ในแง่ดเีกี่ยวกับตนเองและโลกสักสองสามนาที  สวด
อ้อนวอนน้อมขอบพระทัยโดยเจาะจงบางส่ิงอย่างน้อย
ห้าข้อ

◼ ท�าไปทีละขัน้ มองที่ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ ไข
ไปทีละขัน้  เตอืนตนเองวา่ “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�าในตอนน้ี
คอื ____” ตวัอย่างเช่น “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�าในตอนน้ีคอื

รอรถประจ�าทาง” หรอื “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�าในตอนน้ีคอื
คน้หาที่อยู่น้ี”

◼ ช่วยผู้อ่ืน ทุ่มเทพลังงานของท่านไปที่การรบัใช้ผู้
อื่น  ยิม้ให้คนอื่น ช่วยเหลือพวกเขา  และเสนอความ
ช่วยเหลือ (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 183–184)

◼ โต้แย้งต่อความคิดในแง่ลบ ตอนน้ีหรอืก่อนเข้า
นอน ให้เขียนความคดิในแง่ลบจากวนัน้ีในกระดาษ 
แล้วเขียนความคดิน้ันใหม่ ในเชิงที่ ให้ความหวงั ตาม
ความจรงิและให้ก�าลังใจ (ด ูตวัอย่างดา้นขวามือ)

ช่วยผู้สอนศาสนาคนอื่นที่เครยีด
มากเกินไป

◼ สงัเกตผู้สอนศาสนาท่ีก�าลังประสบปัญหา ให้
พวกเขาทราบวา่ท่านเข้าใจวา่พวกเขาก�าลังประสบ
ปัญหา  ท�าให้พวกเขาเช่ือมั่นวา่ท่านจะท�างานกับพวก
เขาและท�าส่ิงน้ันดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
ท่านสามารถประสบความส�าเรจ็ดว้ยกัน  หากเหมาะ
สม แนะน�าให้พวกเขาพักเป็นเวลาสัน้ๆ เช่นเดนิเล่น
กับคู ่เปลี่ยนทิวทัศน์ หรอืเปลี่ยนไปท�ากิจกรรมที่ท�าให้
เครยีดน้อยกวา่หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ สวดอ้อนวอนทูล
ขอความช่วยเหลือในใจหรอืกับผู้สอนศาสนาคนน้ัน

◼ นึกถึงพันธสญัญาบัพติศมาของท่าน เราสัญญาวา่ 
“เต็มใจจะแบกภาระของกนัและกนั, เพือ่มนัจะไดเ้บา; 
. . . และเต็มใจทีจ่ะโศกเศรา้กบัคนที่ โศกเศรา้; แทจ้รงิ
แลว้, และปลอบโยนคนทีต่อ้งการการปลอบโยน, และ
ยนืเป็นพยานเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้ทกุเวลา” ( โมไซ
ยาห ์18:8–9) ประยกุต์ ใช้พนัธสัญญาน้ีโดย (1) แบง่
เบาภาระของผูส้อนศาสนา (2) แสดงความเห็นใจและ
ปลอบโยน  (3) เป็นพยานถงึความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้

◼ ถามค�าถามสองสามข้อแต่อย่าบังคับให้ผู้สอน
ศาสนาพูด ลองถามวา่ “คณุดไูม่มีความสุข  เกิดอะไร
ขึน้” หรอื “คณุเต็มใจจะเล่าให้ฟังไหมวา่เกิดอะไรขึน้”

◼ ฟังเพ่ือท�าความเข้าใจแล้วให้ความช่วยเหลือ
และก�าลังใจ จนกวา่เขาจะรูสึ้กวา่ท่านเข้าใจเขา 
การให้ค�าแนะน�าหรอืเสนอทางแก้ ไขมักจะไม่เกิด

ข

ค
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“พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเรา  และทรงเฝ้ามองเรา  แต่ โดยปกตพิระองคท์รง
ตอบสนองความตอ้งการของเราผ่านทางผู้อื่น” (Ensign, Dec. 1974, 5).

—ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์

ความคดิของฉัน การเขียนใหม่ของฉัน

ฉันไม่สามารถเรยีนรู้
ภาษาน้ี

ถ้าฉันจะฝึกตอ่ไป  ฉันจะเรยีนรูส่ิ้งน้ีดพีอที่จะท�างานและสอน
ดว้ยพระวญิญาณ  พระเจ้าจะทรงช่วยฉัน

ซิสเตอรส์มิธตอ้งคดิวา่
ฉันไม่ฉลาด

ฉันอ่านใจเธอไม่ไดด้งัน้ันฉันไม่รูว้า่เธอคดิอะไร แตฉั่นถามเธอ
ไดว้า่ฉันท�าให้เธอไม่พอใจหรอืเปล่าและขอโทษได้

ฉันไม่ชอบตืน่เช้า ฉันไม่จ�าเป็นตอ้งชอบ  ฉันคดิวา่ฉันท�าส่ิงน้ีได ้ เมื่อตืน่แล้ว
และขยับตวั ฉันคงจะรูสึ้กดขีึน้

บทเรยีนน้ันแย่มาก บทเรยีนบางบทจะดกีวา่บทเรยีนอื่น  เป็นเรือ่งดทีี่ฉันอยาก
ปรบัปรงุ  บางทีคูข่องฉันจะช่วยได้

ฉันมักไม่มีระเบียบ บางครัง้ฉันไม่มีระเบียบ  และบางครัง้ฉันมีระเบียบมากขึน้  ฉัน
เลือกท�าทีละอย่างเพื่อให้เป็นระเบียบมากขึน้

วนัน้ีฉันคงไม่รอด ทุกวนัน้ีฉันผ่านพ้นมาไดจ้นถึงตอนน้ี และฉันจะผ่านพ้นไปได้
ตลอดวนั  ส่ิงที่ฉันจะท�าในเวลาน้ีคอืส่ิงที่อยู่ตรงหน้าฉัน ท�าไป
ทีละขัน้ตอน  หลังจากบทเรยีนน้ีฉันจะผ่อนคลายห้านาทีเพื่อ
ท�าให้จิตใจสงบ

ฉันควรรูว้า่จะไปไหนมา
ไหนอย่างไรไดแ้ล้ว

ใครบอกวา่ฉันควรท�าได ้ ฉันท�าอย่างดทีี่สุด และพระเจ้ากับคน
อื่นๆ จะช่วยฉันถ้าฉันท�าอย่างดทีี่สุดแล้วยังไม่เพียงพอที่จะ
ท�าให้งานส�าเรจ็

ฉันไม่สนใจวา่คูจ่ะคดิ
อย่างไร ฉันจะท�าตามที่
ฉันคดิ

ฉันสนใจ  ฉันแคห่งุดหงิด  บางทีถ้าฉันตัง้ใจฟังและถาม
ค�าถามมากขึน้ ฉันจะเข้าใจมากขึน้วา่ท�าไมคูข่องฉันจึงเห็น
เรือ่งน้ีแตกตา่งไป

ตอบโตค้วามคดิในแง่ลบ
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ประโยชน์ ถามค�าถามและช่วยให้บุคคลน้ันพบค�า
ตอบของเขาเอง  ขณะที่ท่านไม่ควรสวมบทบาทเป็น
ที่ปรกึษาแก่ผู้สนใจหรอืผู้สอนศาสนาที่เป็นเพศตรง
ข้ามแตท่่านสามารถเป็นผู้ฟังที่เห็นอกเห็นใจผู้ที่
ช่วยและสนับสนุนผู้สอนศาสนาคนอื่น  (ด ูส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา, 199–201)

◼ จดจ่ออยู่กับสิง่ท่ีต้องตัดสนิใจในตอนน้ี หลีก
เลี่ยงประเด็นใหญ่ๆ  (เช่น “ฉันไม่แน่ใจวา่ฉันมี
ประจักษ์พยานไหม)  และให้ความส�าคญักับการ
ตดัสินใจเฉพาะหน้า ( “ตอนน้ี ขอให้เราตดัสินใจวา่เรา
จะรบัมือกับบทเรยีนถัดไปอย่างไร”) เสนอความช่วย
เหลือ (“ฉันแสดงประจักษ์พยานได้ ในตอนน้ี”)  เมื่อ
ส่ิงตา่งๆ เริม่เข้าที่เข้าทาง ให้กลับมาที่ปัญหาใหญ่กวา่

และมองหาวธิีแก้ปัญหา(“คณุคดิวา่ประจักษ์พยานคอื
อะไร  จะมีประจักษ์พยานไดอ้ย่างไร คณุพยายามท�า
อะไร เราจะหาแนวคดิใหม่ๆ จากไหน)  เตอืนผู้สอน
ศาสนาวา่พระเจ้าจะทรงช่วยแก้ปัญหาเมื่อเวลาผ่านไป
ถ้าเราท�าอย่างสุดความสามารถแล้วให้ส่ิงน้ันขึน้อยู่กับ
พระองค์

◼ เตือนผู้สอนศาสนาถึงสิง่ท่ีเขาท�าได้ดี (“ผม
ซาบซึง้ใจจรงิๆ ส�าหรบัความซ่ือสัตย์สุจรติของคณุ
และการที่คณุปรารถนาจะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า”)

◼ แสดงประจักษ์พยานของท่าน แสดงความเช่ือ
มั่นที่ท่านมีตอ่ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าและความ
เต็มใจที่จะช่วยเหลือ

◼ ใช้ปัญญาขณะปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อ่ืน ต�าแหน่ง
ของท่านศักดิสิ์ทธิ์  จงท�าตนให้น่าเช่ือถือ  รกัษาความ
ลับ และอยู่กับคูข่องท่านตลอดเวลา

◼ บอกให้ประธานคณะเผยแผ่ของท่านทราบถ้า
สถานการณ์ ไม่ดีขึน้

“เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน  สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่านน้ันเราไม่ได้
ให้อย่างที่ โลกให้  อย่าให้ ใจของท่านเป็นทุกข์  อย่ากลัวเลย”

—ยอห์น 14:27
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แหล่งช่วยส�าหรบัการจัดการ  

ความตอ้งการทางรา่งกาย
ความเครยีดทีม่ากเกินไปสามารถมีผลตอ่สุขภาพ ความสามารถในการนอน  และความสามารถในการ
รบัมือกับการล่อลวง  โภชนาการทีด่แีละการออกก�าลังกายช่วยให้เราจัดการกับความเครยีดไดด้ขีึน้  ถ้า
ท่านมีปัญหาทางรา่งกาย สวดอ้อนวอนเลือกค�าแนะน�าหน่ึงหรอืสองอย่างทีด่วูา่เหมาะสมกับท่าน  ใช่วา่
ค�าแนะน�าทุกอย่างจะใช้ ไดก้ับทุกคน แตแ่นวคดิส่วนใหญ่ตอ้งน�าไปใช้อย่างน้อยสองสามสัปดาห์ก่อน
ทีจ่ะไดผ้ล  ดใูนหมวด “หลักธรรมโดยทั่วไปส�าหรบัการจัดการกับความเครยีด” หน้า17–22 ส�าหรบัค�า
แนะน�าเพิ่มเตมิ

เรยีนรูท้ี่จะท�างานหนัก

◼ แบ่งภารกิจใหญ่หรอืส�าคัญออกเป็นชิน้ย่อยๆ ถ้า
รูสึ้กวา่ภารกิจน้ันยังหนักเกินไป แบ่งให้เล็กลงกวา่น้ัน
อีก แล้วจึงลงมือท�า  ถ้าท่านรอให้ “รูสึ้กอยาก” ท�างาน
ก่อนที่จะเริม่ท�า ท่านอาจจะตอ้งรออีกนาน  เริม่ท�างาน 
แรงจูงใจจะตามมา

◼ จัดจังหวะให้ตนเอง ท�างานให้หลากหลาย และ
อย่าท�างานอย่างเดยีวนานเกินไป  เตอืนตนเองวา่ ส่ิงที่
ฉันตอ้งท�าในตอนน้ีคอื ______

◼ นอนหลับให้เพียงพอ  รบัประทานอาหารท่ีถูก
สุขอนามัย ด่ืมน� ้า และออกก�าลังกายเพ่ือให้มีความ
แข็งแกรง่ท่ีท่านต้องการ

◼ รอคอยและยินดีรบัฟังการสนับสนุน ค�าแนะน�า 
และก�าลังใจจากผู้อ่ืน ให้ความช่วยเหลือและให้ก�าลัง
ใจผู้อื่นเช่นกัน

◼ แสดงความขอบคุณ จงขอบคณุไม่เฉพาะพรที่
ท่านไดร้บัแตร่วมถึงการท้าทายและความทุกข์ยาก
ตลอดจนส่ิงที่ท�าให้ท่านไดเ้รยีนรู ้ ส่ิงน้ีจะเปิดประตใูห้
พระเจ้าประทานพรและช่วยเหลือท่าน

ก
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การรกัษาสุขภาพให้แข็งแรงและ
กระฉับกระเฉง

◼ ศกึษาและประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนและพันธ
สญัญา 89

◼ ขอพรฐานะปุโรหิต

◼ ท�าตาม คู่มือดูแลสุขภำพของผู้สอนศำสนำ เพ่ือ
เสรมิสรา้งระบบภูมิคุ้มกันของท่าน เข้านอนตรง
เวลา  ดืม่น� ้าสะอาดวนัละ 6–12 แก้วขึน้อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ  ห้ามงดรบัประทานอาหารโดยเฉพาะมือ้
เช้าเวน้แตเ่ป็นการอดอาหาร หลีกเลี่ยงน� ้าตาล  รบั
ประทานวติามินรวมทุกวนั  รบัประทานโปรตนีบ้าง
ในแตล่ะวนั (ตวัอย่างเช่น ถั่ว เตา้หู้ นม โยเกิรต์ ชีส 
ไข่ ปลา สัตวปี์ก เน้ือสัตว)์ ล้างมือบ่อยๆ หรอืใช้เจล
ท�าความสะอาดมือ โดยเฉพาะถ้าคูข่องท่านป่วย  อย่า
วางอาหารที่ควรเก็บในตูเ้ย็นไวข้้างนอก—ถ้าไม่แน่ใจ 
ให้ทิง้

◼ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า การออกก�าลังกายวนัละ
สามสิบนาทีจะช่วยเสรมิสรา้งระบบภูมิคุม้กัน  เพิ่ม
พลังงาน และท�าให้อารมณ์คงที่  ถ้าท่านเดนิหรอืป่ัน
จักรยานตลอดวนัให้ท�าอย่างอื่นเป็นการออกก�าลังกาย 
(ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, viii)

◼ แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ถ้ารอ้นหรอื
ชืน้มากผิดปกต ิให้แบ่งกิจกรรมสอนศาสนาเพื่อท่าน
จะใช้เวลา 30–60 นาที ในรม่หรอืในบรเิวณที่มีเครือ่ง

ปรบัอากาศ  รดข้อมือหรอืคอดว้ยน� ้าเย็นเพื่อท�าให้เย็น
ลง ทาครมีกันแดด และไม่สวมเสือ้หนาๆ  ถ้าอากาศ
เย็น สวมเสือ้หลายชัน้ ถุงมือ และหมวก (ส่วนใหญ่
รา่งกายสูญเสียความรอ้นทางศีรษะ)  โดยทั่วไปให้ท�า
ตามค�าแนะน�าจากประธานคณะเผยแผ่ของท่านเกี่ยว
กับภูมิอากาศที่ท่านท�างานอยู่

◼ รกัษาความสะอาดท่ีพักไม่ ให้มีฝุ่น น่ีคอืส่ิงส�าคญั
เป็นพิเศษถ้าท่านเป็นหวดัหรอืมีอาการภูมิแพ้บ่อยๆ  
ซักผ้าเช็ดตวัและผ้าปูที่นอนเป็นประจ�าเพื่อลดสารก่อ
ภูมิแพ้  ที่พักสะอาดจะช่วยยกระดบัวญิญาณของท่าน
เช่นกัน

การจัดการกับอาการปวดศีรษะ 
ปวดท้อง หรอืปวดกล้ามเน้ือ

◼ ฝึกการผ่อนคลายรา่งกาย ส่ิงน้ีอาจช่วยลดอาการ
ทางรา่งกายตา่งๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย 
ปวดหลัง ปวดข้อ หัวใจเตน้แรง หายใจไม่ออก หรอื
รูสึ้กหวาดวติก  เพื่อจะฝึกรา่งกายของท่านให้ผ่อน
คลาย ฝึกการออกก�าลังกายเพื่อการผ่อนคลายแบบ
ก้าวหน้า (หน้า 19) หรอืฝึกหายใจ (หน้า 18) ทุกวนั
อย่างน้อยสามสัปดาห์  เมื่อท่านมีอาการหรอืเครยีด
มากเกินไป ใช้ทักษะเหล่าน้ีเพื่อลดความตงึและท�าให้
รูสึ้กสงบ

◼ แบ่งงานให้เป็นชิน้เล็กๆ และท�างานทีละอย่าง 
ทีละขัน้ เตอืนตนเองวา่  “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�าในตอนน้ี

ข.

ค

“และวสุิทธิชนทัง้ปวงผู้จดจ�าที่จะรกัษาและท�าตามค�ากล่าวเหล่าน้ี, โดย
ด�าเนินชีวติอยู่ ในการเช่ือฟังพระบัญญัต,ิ จะไดร้บัพลานามัยในสะดอืพวก
เขาและไขแก่กระดกูพวกเขา; และจะพบปัญญาและขุมทรพัย์แห่งความ
รู,้ แม้ขุมทรพัย์ที่ซ่อนอยู่; และจะวิง่และไม่เหน็ดเหน่ือย, และจะเดนิและ
ไม่อ่อนล้า.  และเรา, พระเจ้า, ให้สัญญาแก่พวกเขา, วา่เทพผู้ท�าลายจะผ่าน
พวกเขาไป, ดงัลูกหลานของอิสราเอล, และไม่สังหารพวกเขา. เอเมน.”

—หลักค�าสอนและพันธสัญญา 89:18–21
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เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลของอาการทางรา่งกายที่ท่านพบ  ดงัตวัอย่างดา้นล่าง  มองหาแบบแผนซ่ึงจะช่วยให้ท่านระบุส่ิงที่ท่าน
เปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อลดความวติกกังวลที่น�าไปสู่อาการตา่งๆ

คอื ______” ตวัอย่างเช่น “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�าในตอนน้ี
คอืโทรหาหัวหน้าเผยแผ่วอรด์” หรอื “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�า
ตอนน้ีคอืแตง่ตวัออกไปท�างานในวนัน้ี”

◼ เก็บข้อมูลเป็นเวลาหน่ึงสปัดาห์ การเก็บข้อมูลจะ
ช่วยให้ท่านเห็นวา่เมื่อใดที่อาการทางรา่งกายของท่าน
ก�าเรบิ  (ดตูวัอย่างข้างบน) มองหาแบบแผน  ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจสังเกตวา่ตนเองรูสึ้กป่วยในสภาพการณ์
ดงัน้ี

– ภายใตส้ถานการณ์บางอย่าง (เช่น วนัอาทิตย์ เมื่อ
ท่านอยู่ ใกล้ผู้น�า หรอืเมื่อท่านไม่ไดร้บัประทาน
อาหารมาหลายช่ัวโมง)

– เมื่อนึกถึงอะไรบางอย่าง (เช่นเมื่อท่านนึกถึงการ
ย้ายหรอืคดิวา่ควรท�าบางส่ิงที่ดกีวา่น้ี)

– เมื่อท่านมีความรูสึ้กบางอย่าง (เช่นความกังวล
เกี่ยวกับการโทรศัพท์หรอืความโกรธที่ ไม่อยากพูด
ถึง)

วนัที่ เวลา อาการ จัดล�าดบั 
1–5 ที่ ไหน/ท�าอะไร อยู่กับใคร ความคดิ/ความรูสึ้ก อะไรจะช่วยได้

4/10 บ่าย 3 ปวดศีรษะ 4 เดนิกลับจากโบสถ์ 
- ครอบครวัคมิไม่
มา & พวกเขาเลื่อน
นัดคนืน้ี

เอ็ลเดอร์ ไฮ
เมเนซ

สงสัยวา่ครอบครวัคมิ
จะยอมมาโบสถ์หรอื
เปล่า - หงุดหงิดเรือ่ง
นัด - หิว

หยุดกังวลในส่ิงที่ฉัน
ควบคมุไม่ได้

4/17 7 โมง
เช้า

ปวดศีรษะ 4 การศึกษากับคู ่- 
พยายามเตรยีมบท
เรยีนให้ปีเตอร์

เอ็ลเดอร์
โจนส์

ปีเตอรจ์ะยอมตกลง
รบับัพตศิมาไหม

ท�าเท่าที่ท�าได ้ปล่อย
ให้พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าส่ิงที่เหลือ

4/21 2 ทุ่ม ปวดศีรษะ 3 การประชุมประสาน
งานผู้สอนศาสนา - 
พูดถึงการผูกมิตรของ
สมาชิก

เอ็ลเดอร์
โจนส์
บราเดอรว์นิน์

ฉันหวงัวา่จะไม่ย้าย
หลังจากท�างานทุก
อย่างกับสมาชิก

ท�าสุดความสามารถ 
ปล่อยให้พระผู้เป็น
เจ้าทรงท�าส่ิงที่เหลือ

4/25 11 โมง
เช้า

ปวดศีรษะ 
ไม่เท่าไร

2 อพารท์เม้นท์ - 
โทรศัพท์

เอ็ลเดอร์
โจนส์

รูสึ้กหวัน่ใจเวลา
ตดิตอ่กับครอบครวั
คมิและหาสมาชิกให้
มากับเรา

รูสึ้กดขีึน้ ท�าทุกอย่าง
สุดความสามารถและ
ตระหนักวา่มีส่ิงที่ฉัน
ควบคมุไดแ้ละไม่ได้
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ดวูา่มีวธิีเปลี่ยนสถานการณ์ (เช่นพกอาหารวา่งที่มี
ประโยชน์ตดิตวั) เปลี่ยนความคดิ (ด ู“ตอบโตค้วาม
คดิในแง่ลบ” หน้า 21)  สงบสตอิารมณ์ (ด ู“การ
ตอบสนองในทางบวกตอ่ความเครยีด” หน้า 17) หา
ค�าแนะน�าเพิ่มเตมิในหัวข้อ “แหล่งช่วยส�าหรบัการ
จัดการกับความตอ้งการทางอารมณ์” หน้า 29–34

◼ หาความช่วยเหลือทางการแพทย์ ถ้าอาการยัง
คงมีตอ่ไปหรอืท่านไดร้บับาดเจ็บ ปรกึษากับประธาน
คณะเผยแผ่เพื่อรบัความช่วยเหลือทางการแพทย์

◼ ไม่นึกถึงตนเอง ถ้าท่านนึกถึงค�าพูดอย่างเช่น 
“ฉันจะลืมส่ิงที่ฉันจะพูด” หรอื “ฉันท�าให้ตนเองขาย
หน้า”  เตอืนตนเองวา่ทุกคนท�าผิดพลาด พระเจ้าทรง
เลือกที่จะท�างานผ่านความอ่อนแอและความเรยีบง่าย 
(ด ู คพ. 1:24–28)

การนอน, เข้านอนตรงเวลา

◼ ผ่อนคลายและคลายเครยีดในช่ัวโมงสุดท้าย
ของวนั เขียนบันทึกประจ�าวนั  รบัประทานอาหารวา่ง
เช่นนมหรอืผลไม้  ฟังเพลงที่เหมาะสม  คยุกับคู ่หรอื
ฝึกทักษะการผ่อนคลาย  ถ้าท่านมักจะท�างานในช่วง
เวลาน้ี หานาฬิกาปลุกตวัที่สองและตัง้ไว ้30 นาทีก่อน
เวลาที่ควรจะเข้านอน  เมื่อนาฬิกาดงัให้หยุดท�างาน 
เริม่ตน้ผ่อนคลายและเตรยีมตวัเข้านอน

◼ อย่างีบหลับถ้าท่านมีปัญหากับการนอน การท�า
เช่นน้ีอาจท�าให้ท่านไม่เหน่ือยพอที่จะหลับตอนกลาง
คนื  เข้านอนตรงเวลา  ถ้าท่านงีบหลับ อย่าหลับนาน
กวา่ 20 นาที

◼ ท�าตามกิจวตัรในแต่ละคืน การท�าเช่นน้ีจะฝึก
รา่งกายของท่านวา่น่ีคอืเวลานอน  ตวัอย่างเช่น ใช้การ
ออกก�าลังกายเพื่อการผ่อนคลายแบบก้าวหน้าในหน้า 
19  การงดเวน้ไม่ท�าอะไรเลยขณะก�าลังจะนอนอาจ
ช่วยได ้(เช่นงดอ่านหนังสือหรอืรบัประทานอาหาร) 
เวน้แตน่อนหลับ

◼ เขียนสิง่ท่ีท�าให้ท่านนอนไม่หลับ แล้วพักส่ิงน้ัน
ไวก้่อน  ให้ความคดิของท่านพักผ่อนเพื่อท่านจะไม่
ลืมส่ิงส�าคญั  เตอืนตนเองวา่ท่านจะท�าส่ิงที่ก�าหนด
ไวเ้ป็นพิเศษในตอนเช้า  ให้ความส�าคญักับการสวด
อ้อนวอนตอนกลางคนืแสดงความความส�านึกคณุ
และรายงานส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในวนัน้ัน

◼ ท�าให้อุ่นขึน้หรอืเย็นลง ถ้าอากาศรอ้นหรอืเย็น
เกินไปท�าให้หลับไดย้าก  อาบน� ้าหรอืหาผ้าห่มมาเพิ่ม

◼ หลีกเล่ียงน� ้าตาลหรอืการออกก�าลังกายหน่ึง
ช่ัวโมงก่อนเวลาเข้านอน

◼ อย่ากังวลวา่ไม่ได้นอนหลับ ถ้าท่านผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือและความคดิ ท่านก�าลังพักผ่อนถึงแม้วา่
ท่านไม่ไดน้อนหลับ

◼ ปิดกัน้เแสงให้มากท่ีสุด และปิดกัน้เสยีงโดย
เปิดพัดลมหรอืสวมท่ีอุดหู แสงหรอืเสียงเพียงเล็ก
น้อยท�าให้บางคนตืน่ได้

ง

ค�ำแนะน�ำและเครือ่งมือ: ทำงรำ่งกำย

26



ตืน่นอนให้ตรงเวลา

◼ ก่อนอ่ืนเข้านอนให้ตรงเวลา ถ้าท่านนอนไม่พอให้
เข้านอนก่อนเวลาปกต ิ30 นาที (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา, หน้า ⅷ)

◼ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า หลังจากออกก�าลังกาย
วนัละ 30 นาทีเป็นเวลาส่ีสัปดาห์ ท่านอาจสังเกตเห็น
วา่ท่านตอ้งการหลับน้อยลง  เมื่อรา่งกายแข็งแรงขึน้ 
รา่งกายจะมีก�าลังมากขึน้และผ่อนคลายไดง้่ายขึน้ (ด ู
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, viii)

◼ หลีกเล่ียงน� ้าตาลก่อนเข้านอน การท�าเช่นน้ีอาจ
ช่วยให้ท่านรูสึ้กง่วงซึมน้อยลงในตอนเช้า

◼ วางแผนอย่างดี ในแตล่ะคนืเวลา 21.00 น. 
วางแผนในตอนเช้าให้ดแีละเกิดผลเพื่อให้ท่านรูสึ้กวา่
อยากท�า  ทบทวนแผนกับพระเจ้าในค�าสวดอ้อนวอน  
จดไวว้า่มีการกระตุน้เตอืนหรอืแนวคดิอะไรเข้ามาใน
ใจท่านขณะสวดอ้อนวอน และเตรยีมตวัท�าตามน้ัน  
การวางแผนประจ�าวนัจะช่วยให้จิตใจท่านผ่อนคลาย
ไดอ้ย่างเต็มที่ขณะเข้านอน

◼ ควบคุมสมองของท่าน บอกตนเองก่อนนอนวา่
ท่านตอ้งการตืน่กี่ โมง

◼ หาเครือ่งตัง้เวลามาติดไวกั้บไฟ ตัง้เวลาให้เปิดไฟ 
15–20 นาทีก่อนเวลาที่ตอ้งตืน่  แสงสวา่งส่งสัญญาณ
ให้สมองท่านตืน่นอน

รบัประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

◼ ขอแนวคิดจากผู้น�าคณะเผยแผ่ ถามพวกเขาถึง
วธิีการปรงุอาหารและอาหารที่ถูกสุขลักษณะในเขต
ของท่าน

◼ วางแผนก่อนซือ้ของ วางแผนท�าอาหารและ
อาหารวา่งที่ถูกสุขลักษณะก่อนออกไปซือ้อาหาร

◼ รบัประทานอาหารท่ีหลากหลาย ตัง้เป้าหมายที่จะ
รบัประทานผักหรอืผลไม้อย่างน้อยวนัละห้าผลหากอยู่
ในวสัิยที่ท�าได้

◼ รบัประทานโปรตีนในแต่ละวนั อาหารที่มี โปรตนี
สูงไดแ้ก่ ถั่ว เตา้หู้ นม โยเกิรต์ ชีส ไข่ สัตวปี์ก และ
เน้ือ

◼ ลดน� ้าตาลและหลีกเล่ียงคาเฟอีน ทัง้สองอย่างน้ี
มีแนวโน้มท�าให้คนหงุดหงิดและอ่อนเพลียเป็นเวลา
นาน

◼ ด่ืมน� ้าและเครือ่งด่ืมอ่ืน ๆ  อยา่ใหข้าดน� ้าโดยดืม่น� ้า 
6–12 แก้วตอ่วนัโดยขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ

จ ฉ

“เลิกเกียจครา้น; เลิกไม่สะอาด; เลิกจับผิดกัน; เลิกนอนนานเกินความ
จ�าเป็น; จงเข้านอนแตห่ัวค�า่, เพื่อเจ้าจะไม่เหน่ือยอ่อน; ตืน่แตเ่ช้า, เพื่อ
รา่งกายเจ้าและความคดิเจ้าจะกระปรีก้ระเปรา่.”

—หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:124

บันทึกในสมุดวางแผน

– อาหารวา่งถูกสุขอนามัยที่คณุชอบ

– กิจวตัรในตอนเย็นที่ผ่อนคลาย

– ความก้าวหน้าพรอ้มกับนิสัยดทีี่พัฒนา
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“และหากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอของ
พวกเขา. เราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และ
พระคณุของเราเพียงพอส�าหรบัคนทัง้ปวงที่นอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้า
เรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมีศรทัธาในเรา, 
เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�าหรบัพวกเขา.”

—อีเธอร ์12:27

◼ ลดน� ้าหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถ้าพยายามลด
น� ้าหนัก อย่าพยายามลดเกินหน่ึงกิโลกรมัตอ่สัปดาห์ 
และดืม่น� ้าให้มากกวา่เดมิ

หาแรงจูงใจให้ออกก�าลังกาย

◼ สวดอ้อนวอนทูลขอความปรารถนาในการออก
ก�าลังกายถ้าท่านไม่มีแรงจูงใจ จากน้ันเริม่โดยบอก
ตนเองวา่ท่านตอ้งท�าเพียงห้านาทีเท่าน้ัน  แรงจูงใจ
มักจะตามมาดว้ยการกระท�า  กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืเรา
จะมีแรงจูงใจมากขึน้เมื่อเราเริม่ลงมือท�า

◼ เตือนตนเองถึงประโยชน์ของการออกก�าลัง
กาย จินตนาการวา่มีภูมิคุม้กันมากขึน้ มีก�าลังมาก
ขึน้ จัดการกับความเครยีดไดด้ขีึน้ อารมณ์ดขีึน้ และ
จัดการกับน� ้าหนักไดด้ขีึน้  ประโยชน์เหล่าน้ีจะเกิด
ขึน้แม้กับคนที่ ไม่คอ่ยชอบออกก�าลังกาย

◼ ท�าให้สนุก ขณะที่ท่านออกก�าลังกาย วางแผน
โครงการรบัใช้ที่สนุก  ออกก�าลังกายกับดนตรทีี่ ได้
รบัอนุญาตให้ฟังหรอืแบ่งปันเรือ่งราวงานเผยแผ่ที่
ท่านชอบให้คูข่องท่านฟัง   เก็บคะแนนและให้รางวลั
ตนเองที่บรรลุเป้าหมายของการออกก�าลังกายโดยใช้
เวลาในวนัเตรยีมไปที่สวนสาธารณะ รา้นอาหาร หรอื
รา้นคา้

◼ หาการออกก�าลังกายท่ีท่านชอบ (หรอืไม่ชอบ
น้อยท่ีสุด) ตวัอย่างเช่นท่านอาจเดนิสวนสนามกับ
ดนตรทีี่ ไดร้บัอนุญาตให้ฟัง วิง่เหยาะๆ กับคู ่กระโดด
เชือก เหยียดยืด วดิพืน้ ซิทอัพ หรอืโยคะ 

ฉ
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แหล่งช่วยส�าหรบัการจัดการ  

ความตอ้งการทางอารมณ์
อารมณ์ทีร่นุแรงเช่นซึมเศรา้หรอืวติกกังวลช่วยให้เรารูว้า่เราเครยีดมากเกินไป  อ่าน “หลักธรรมโดย
ทั่วไปส�าหรบัการจัดการกับความเครยีด” หน้า 17–22  เพือ่ดคู�าแนะน�าทั่วไป  นอกจากน้ี ค�าแนะน�าดา้น
ล่างอาจช่วยจัดการกับอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ

ความรูสึ้กคดิถึงบ้าน

◼ ไม่ปล่อยให้มีเวลาวา่ง โรคคดิถึงบ้านเป็นเรือ่ง
ปกต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านไม่เคยจากบ้านบ่อยๆ  
ปล่อยให้ตนเองรูสึ้กเศรา้สักสองสามนาทีจากน้ันลุก
ขึน้มาวุน่อยู่กับงาน  วธิีดทีี่สุดในการตอ่สู้กับเรือ่งน้ีคอื
ดงึความสนใจของท่านออกจากความกังวลหรอืความ
สงสารตนเองโดยท�าตวัให้วุน่อยู่กับงานและรบัใช้ผู้อื่น

◼ น�าของออกจากกระเป๋าและจัดของให้เข้าท่ี อย่า
ด�าเนินชีวติโดยเก็บของไว้ ในกระเป๋าเดนิทาง  จัด
ที่ส่วนตวั วางรปูภาพที่จะช่วยให้ท่านรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณและระลึกถึงเหตผุลที่ท่านตอ้งการรบัใช้
พระเจ้า  ท�าความสะอาดถังขยะและท�าให้อพารท์เม้น
ท์เป็น “ของท่าน”  ท�าอาหารที่ท่านชอบ

◼ จดรายการต่างๆ ท่ีท่านยังไม่ได้เปล่ียนแปลง 
นึกถึงความสัมพันธ์ส่วนตวั ความเข้มแข็งของท่าน 
และส่ิงที่ยังคงเหมือนเดมิ  ถึงแม้มีหลายอย่างที่
เปลี่ยนแปลงแล้ว  ตวัอย่างเช่น “ฉันมีอารมณ์ขัน  
คณุพ่อคณุแม่รกัฉัน  ฉันอยากรบัใช้”  เพิ่มส่ิงอื่นๆ ที่
ท่านยังอยากท�าถ้าท่านอยู่ที่บ้าน “ฉันยังตดัสินใจเอง
ได ้ ฉันยังเข้ากับคนอื่นไดด้ ี ฉันยังคงท�างานหนัก”

◼ ทวบทวนเหตุผลท่ีท่านออกมาท�างานเผยแผ่ 
ตัง้ใจถวายงานเผยแผ่ของท่านให้เป็นของขวญัเพื่อ
น้อมขอบพระทัยพระผู้ช่วยให้รอด  และเขียนพรของ
ท่าน  เตอืนตนเองถึงส่ิงที่ผู้น�าซ่ึงสนับสนุนท่านหรอื
คนในครอบครวัที่ท่านรกัจะบอกท่านเกี่ยวกับการรบั
ใช้ของท่าน

ก
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◼ ขอพรฐานะปุโรหิต

◼ เก็บภาพท่ีท�าให้เสยีสมาธิ เก็บภาพถ่ายหรอื
รปูภาพที่ท�าให้ท่านเสียสมาธิไปจากความรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณหรอืท�าให้คดิถึงบ้าน  ท่านอาจเลือกที่จะ
น�าส่ิงเหล่าน้ันออกมาอีกครัง้หลังจากท่านปรบัตวัได้
มากกวา่น้ี  ขอให้ครอบครวัเขียนหาท่านสัปดาห์ละ
ครัง้ เฉกเช่นสานุศิษย์ของพระเยซูในสมัยโบราณ 
ท่านสามารถละ “แห” ไวเ้บือ้งหลัง (ด ูมัทธิว 4:18–22) 
และจดจ่ออยู่กับงาน

◼ อดทน โดยปกตกิารเริม่ปรบัตวัเข้ากับส่ิงแวดล้อม
ใหม่จะใช้เวลาประมาณหกสัปดาห์  อย่าเพิ่งตดัสิน
ใจเรือ่งใดก็ตาม และให้เวลาตนเองในการปรบัตวั  
ท�างานไปทีละวนั (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 120)

ความรูสึ้กซึมเศรา้หรอืท้อแท้

◼ ทบทวนพระคัมภีรแ์ละเรือ่งราวท่ียกระดับจิตใจ 
รวบรวมพระคมัภีร ์ประสบการณ์ส่วนตวั ถ้อยค�า
อ้างอิง และเรือ่งราวของครอบครวัที่จะให้ก�าลังใจและ
ยกระดบัจิตวญิญาณท่าน  เมื่อท่านอ่านเรือ่งราวเหล่า
น้ี ให้นึกถึงช่ือของท่านแทนช่ือพวกเขา (ตวัอย่างเช่น:  
2 นีไฟ 4; โมไซยาห์ 24:13–14; แอลมา 36:3; คพ. 4; 
6; 31; สุภาษิต 3:5–6; ฮีลามัน 5:12; และ “ความยาก
ล�าบาก” ในแน่วแน่ตอ่ศรทัธา)

◼ ทบทวนปิตุพรของท่านเพ่ือการน�าทาง มองหาวธิี
ที่ของประทานและจุดแข็งของท่านจะเอือ้ประโยชน์
ตอ่งาน

◼ อย่าผัดวนัประกันพรุง่ การผัดผ่อนไม่ยอมท�าส่ิง
ตา่งๆ ก่อให้เกิดอาการซึมเศรา้ได ้ แบ่งงานออกเป็น
ชิน้ย่อยๆ  เริม่ตน้ท�างาน เตอืนตนเองวา่ “ส่ิงที่ฉัน
ตอ้งท�าในตอนน้ีคอื  ______” หรอื “ฉันจะท�าส่ิง
เหล่าน้ีสักสองสามนาทีและจากน้ันจะหยุดพักถ้าฉัน
ตอ้งการ”

◼ ฟังดนตรหีรอืเพลงท่ี ได้รบัอนุญาต เลือกดนตรี
ที่สงบเยือกเย็นถ้าท่านก�าลังวติกกังวล เลือกดนตรทีี่มี
จังหวะหรอืรืน่เรงิถ้าท่านรูสึ้กหดหู่

◼ อย่าปล่อยให้ความไม่พอใจพอกพูน ถ้าท่านรูสึ้ก
ไม่พอใจบางส่ิง ขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาโดย
ไม่ตอ้งวพิากษ์วจิารณ์หรอืต�าหนิผู้อื่น  ถ้าท่านไม่อยาก
พูดถึงส่ิงน้ันก็อย่าปล่อยให้ตนเองไม่พอใจ

◼ ตัง้เป้าหมายท่ีเป็นจรงิและวางแผนซ่ึงเจาะจง
วธีิท่ีท่านจะท�าสิง่เหล่าน้ีให้ส�าเรจ็ จัดการส่ิงที่ท�าให้
ท่านกังวลทีละอย่าง  ความซึมเศรา้ตอบสนองไดด้ตีอ่
เป้าหมายและแผน (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 159)

◼ ปล่อยวางสิง่ท่ีท่านควบคุมไม่ได้ อดตี สิทธิ์เสรี
ของผู้อื่น กฎ ดนิฟ้าอากาศ การปกครองของรฐับาล 
วฒันธรรม ขีดจ�ากัดของท่าน หรอืลักษณะนิสัยของผู้
สอนศาสนาคนอื่นอยู่นอกเหนือการควบคมุของท่าน  
ให้ความส�าคญัแก่ส่ิงที่ท่านท�าได ้เช่นพฤตกิรรมของ
ท่าน  สัมพันธภาพในส่วนของท่าน  การเลือกปัจจุบัน
ของท่าน และเจตคตขิองท่าน

◼ ยอมรบัความเป็นจรงิของกิจวตัรบางอย่างท่ีน่า
เบ่ือ ใช่วา่ชีวติทุกดา้นจะมีความหมายลึกซึง้และน่า
ตืน่เตน้  หลีกเลี่ยงการท�าเรือ่งเรา้ใจ รนุแรง หรอืขัด

ข

“ โดยเรือ่งเล็กและเรยีบง่ายส่ิงส�าคญัจะเกิดขึน้; . . .และโดยวธิีเล็ก ๆ น้อย ๆ 
พระเจ้าทรงท�าให้ผู้มีปัญญาจ�านนและทรงท�าให้ความรอดเกิดแก่จิตวญิญาณ
เป็นอันมาก.”

—แอลมา 37:6–7
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แย้งเพื่อรบัมือกับความเบื่อ  แทนที่จะท�าเช่นน้ัน ควร
ส�านึกคณุและช่ืนชมส่ิงดีๆ  ที่อยู่รอบข้างท่าน มองหา
โอกาสปรบัปรงุและรบัใช้

◼ หาสิง่ท่ีท�าให้ช่ืนบาน ขณะที่ยังเคารพศักดิศ์รี
ในการเรยีกของท่าน ขอให้ท่านคน้พบอารมณ์ขัน  

ช่ืนชมความสวยงามในโลก สังเกตความเมตตาของผู้
อื่น และเบิกบานในการประทับอยู่ของพระวญิญาณ 

◼ ท�าสิง่พืน้ฐาน ได้แก่ สวดอ้อนวอน  ศกึษาพระ
คัมภีร ์ และรบัใช้  จดจ่อที่ความส�านึกคณุ  เมื่ออ่าน
พระคมัภีร ์ให้ตัง้ใจมุ่งเน้นส่ิงที่จะประยุกต์ ใช้ ไดม้าก
ที่สุดกับท่าน  ตวัอย่างเช่น อย่าจดจ่อมากเกินไปกับ
เรือ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระพิโรธตอ่คนบาปถ้า
ท่านมีแนวโน้มวา่เป็นคนสมบูรณ์แบบ (ด ูส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา, viii)

◼ อ่านแอลมา 26 และค้นหาสิง่ท่ีแอมันท�าเม่ือเขา
ท้อแท้ อ่านหลักค�าสอนและพันธสัญญา 127:2 ดว้ย
และสังเกตวา่โจเซฟ สมิธช่วยให้ตนเองพ้นจากความ
ท้อแท้ ไดอ้ย่างไร  อย่ากังวลเกี่ยวกับการซึมเศรา้ซ่ึงจะ
สรา้งวฏัจักรที่ผิดพลาด  เป็นเรือ่งธรรมดาที่บางวนัเรา
จะรูสึ้กท้อแท้ เครยีด หรอืคดิถึงบ้าน  ส่วนใหญ่แล้ว
ความรูสึ้กเหล่าน้ีจะผ่านพ้นไป

ความรูสึ้กต�าหนิตนเอง

◼ มุ่งเน้นสิง่ท่ีท่านท�าถูกต้อง และหลีกเล่ียงการ
เปรยีบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน คนที่ตัง้ความหวงัสูงมี
แนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่กับความอ่อนแอและความล้ม
เหลวของตนเอง จากน้ัน แทนที่จะปรบัปรงุพวกเขา
อาจรูสึ้กสิน้หวงั  เมื่ออ่านพระคมัภีร์ ให้มุ่งเน้นส่วน
ที่ประยุกต์ ใช้กับท่านไดม้ากที่สุดในฐานะผู้รบัใช้ซ่ึง
เป็นที่รกัของพระผู้เป็นเจ้า  มองหาหลักฐานของความ
อดทน พระคณุ ความหวงั และพระเมตตาที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมีตอ่ผู้ที่รกัและปรารถนาจะรบัใช้พระองค ์
(ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 10–11)

◼ พูดถึงตนเองในทางท่ีดี ด ู“ตอบโตค้วามคดิในแง่
ลบ” หน้า 21

◼ ตระหนักวา่ทุกสิง่ท่ีท่านท�าไม่สามารถดีเกิน
ระดับปกติ ท่านจะยังคงตอ้งการท�างานหนักเพื่อ
ปรบัปรงุ แต่ไม่วา่ท่านจะท�าบางอย่างไดด้เีพียงไร ท่าน
จะท�าไดต้�า่กวา่เกณฑ์ปกติ ในบางครัง้  น่ีไม่ ใช่สาเหตุ
ที่ตอ้งวติก

ค.

“เพลงสวดน�าเราไปสู่การกลับใจและงานด ี สรา้ง
ประจักษ์พยานและศรทัธา  ปลอบโยนผู้เหน่ือย
หน่าย  ปลอบประโลมผู้ โศกเศรา้  และดลใจเราให้
อดทนไปจนกวา่ชีวติจะหาไม่” (“ค�ากล่าวของฝ่าย
ประธานสูงสุด,” เพลงสวด [1985], x)

17 สิทธิชนมา

33 ฐานมั่นคงหนักหนา

42 แสงอันเมตตาโปรดน�า

102 Jesus, Lover of My Soul

46 อาจารย์พายุก�าลังโหมหนัก

114 Come unto Him

115 Come, Ye Disconsolate

124 Be Still, My Soul

54 หาสันติไดท้ี่ ใด

140 สวดอ้อนวอนหรอืเปล่า?

63 โมงสวดอ้อนวอน

ฟังเพลงสวด
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◼ ชมเชยตนเองเป็นพิเศษเม่ือต้องท�าบางสิง่ท่ี
ท่านไม่ชอบหรอืท�าได้ ไม่ดี อย่าบอกตนเองวา่ใช้ ได้
เท่าน้ันถ้าท่านมีความสุขหรอืท่านท�าไดด้มีาก

◼ ท�างานกับเป้าหมายส�าคัญหน่ึงหรอืสองอย่าง 
หลีกเลี่ยงธรรมเนียมปฏิบัตทิี่พยายามปรบัปรงุหลาย
อย่างพรอ้มกันทีเดยีว  การท�าเช่นน้ีอาจท�าให้ท่านรูสึ้ก
หนักใจและน�าไปสู่ความล้มเหลว

◼ ฟังพระวญิญาณ ไม่ ใช่ทัศนะในทางลบ ถ้าท่าน
ก�าลังมีความคดิดถููก เยาะเย้ย โกรธ ประชดประชัน 
พร�า่บ่น วพิากษ์วจิารณ์ หรอืตัง้ฉายาให้ ใครก็ตาม ส่ิง
เหล่าน้ันไม่ไดม้าจากพระเจ้า  จงปิดกัน้ส่ิงเหล่าน้ัน

◼ แสวงหาค�าแนะน�าท่ีดี ขอประธานคณะเผยแผ่
ของท่านและคนอื่นๆ ช่วยให้ท่านรูว้า่ท่านพยายาม
มากพอหรอืมากเกินไปและยอมรบัค�าแนะน�าของพวก
เขา  คนที่ชอบต�าหนิตนเองหลายคนแยกแยะส่ิงเหล่า
น้ีไม่คอ่ยออก

ความรูสึ้กวติกกังวลหรอืไม่คูค่วร

◼ สนุกกับการเป็นมือใหม่เม่ือท่านเริม่ท�าสิง่ใหม่ 
ท่านไม่ไดถู้กคาดหวงัให้เป็นผู้เช่ียวชาญ  การมีความ
สงสัย สนใจ อ่อนน้อมถ่อมตน และเต็มใจจะลองท�าก็
เพียงพอแล้ว  ขอให้มีความสุข!

◼ ท�าสิง่ท่ีท่านท�าได้อย่างรา่เรงิและให้พระผู้เป็น
เจ้าทรงท�าสว่นท่ีเหลือ บางครัง้ผู้สอนศาสนารูสึ้ก
ไรค้า่หรอือับอายเมื่อคนอื่นดจูะประสบความส�าเรจ็
มากกวา่  ถ้าซาตานพยายามล่อลวงให้ท่านสงสัย
ตนเองหรอืเปรยีบเทียบตนเองกับผู้อื่น จ�าไวว้า่น่ีคอื

งานของพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงเลือกคนอ่อนแอ
และคนธรรมดาให้ท�างานน้ี  พระองคท์รงเลือกท่าน  
จงวางใจพระองค ์ พระองคว์างพระทัยท่าน 

◼ นึกถึงความส�าเรจ็ ความกังวลอาจเป็นวธิีหน่ึงของ
การฝึกความคดิให้ล้มเหลว  แทนที่จะฝึกความคดิวา่
จะเกิดความผิดพลาดอะไรหรอืกังวลอยู่ตลอดวา่ “จะ
เป็นอย่างไร”  ฝึกให้นึกถึงผลลัพธ์ ในแง่ดแีละวางแผน
เพื่อให้ประสบความส�าเรจ็  จากน้ันถ้าส่ิงตา่งๆ ไม่เป็น
ไปอย่างที่ท่านหวงั ให้นึกวา่ท่านก�าลังเรยีนรูจ้ากความ
ล้มเหลวและก้าวไปข้างหน้า

◼ อย่าพยายามควบคุมสิง่ท่ีท่านท�าไม่ได้ การ
พยายามควบคมุส่ิงที่ท่านควบคมุไม่ไดจ้ะท�าให้ท่านยิ่ง
รูสึ้กวา่ไม่สามารถควบคมุอะไรได ้และเพิ่งความกังวล
ให้ท่าน  จงทุ่มเทพลังงานท�าส่ิงที่ท่านท�าได้

◼ ถาม “ผลลัพธ์อันเลวรา้ยท่ีสุดท่ีจะเกิดขึน้คือ
อะไร”  
ถ้าผลลัพธ์อันเลวรา้ยที่สุดคอืบางส่ิงที่ท�าให้ท่านยัง
ด�าเนินชีวติไดห้รอืบางส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรง
ช่วยให้ท่านเอาชนะได ้ท�าตอ่ไปโดยไม่ตอ้งกลัว

ง

“บัดน้ีเมื่อใจเราหดหู่, และเราเกือบจะกลับอยู่แล้ว, ดเูถิด, พระเจ้าทรง
ปลอบโยนเรา, และตรสั: จงไปในบรรดาชาวเลมัน, พี่น้องของเจ้า, และจง
รบัความทุกข์ของเจ้าดว้ยความอดทน, และเราจะให้ความส�าเรจ็แก่เจ้า.”

—แอลมา 26:27

บันทึกในสมุดวางแผนของท่าน

– พระคมัภีรท์ี่ช่ืนชอบ

– เป้าหมายที่ท่านตอ้งการท�าให้ส�าเรจ็
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◼ พยายามท�าอะไรให้ช้าลง 10 เปอรเ์ซ็นต์ถ้าท่าน
มีแนวโน้นวา่เรง่รบีมาก ท่านอาจจะท�างานไดม้ี
ประสิทธิผลมากขึน้ถ้าท่านสงบลงกวา่เดมิ

◼ รบัใช้ ขณะที่ท่านรบัใช้คูข่องท่าน ผู้สนใจ สมาชิก 
เพื่อนบ้าน หรอืคนยากไรแ้ละคนขัดสน ท่านจะนึกถึง
ตนเองน้อยลงและมีความสุขมากขึน้ (ด ูส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา,  หน้า 183–184)

รูสึ้กหงุดหงิดหรอืโกรธง่าย

◼ ให้เวลาสมองของท่านควบคุมอารมณ์ของท่าน 
ส่วนของสมองที่ ใช้เหตผุลและมีวจิารณญาณที่ดช้ีา
กวา่ส่วนของสมองที่ โกรธ  ออกไปจากสถานการณ์ที่
เกิดขึน้สักสองสามนาที และหายใจยาวๆ เพื่อให้เวลา
สมองส่วนเหตผุลไดท้�างาน

◼ อย่าเพ่ิมเชือ้ให้ความโกรธ ผู้คนมักจะรูสึ้กโกรธ
เมื่อพวกเขาเลือกจะมองผู้อื่นวา่เป็น (1) การคมุคาม 
(2) อยุตธิรรม หรอื (3) ขาดความเคารพ  แทนที่จะ
เป็นเช่นน้ัน ดวูา่ท่านจะนึกถึงค�าอธิบายที่เป็นจิต
กุศลกวา่น้ีส�าหรบัพฤตกิรรมของพวกเขาไดห้รอืไม่  
ตวัอย่างเช่น บางทีพวกเขาอาจจะเหน่ือย ไม่ไดร้บั
ข้อมูล รูสึ้กไม่ปลอดภัย หรอืคดิวา่พวกเขามีประโยชน์  
เลือกที่จะไม่เตมิเชือ้ไฟให้ความโกรธ

◼ จงสงบ สงสยัใครรู่ ้และมี ใจกรณุา สงสัยใครรู่้
ในความคดิความรูสึ้กของผู้อื่น  ถามค�าถาม ตัง้ใจฟัง 
บอกผู้อื่นถึงส่ิงที่ท่านคดิ ท่านไดย้ินมา และถามวา่
ท่านเข้าใจถูกไหม  ถ้าไม่ พยายามอีกครัง้

◼ ต่อต้านนิสยัท่ีจะต�าหนิติเตียน หรอืท�าให้ผู้อ่ืน
หรอืตนเองอับอาย แทนที่จะท�าเช่นน้ัน ให้หาวา่
ปัญหาคอือะไรและขอให้คนอื่นช่วยแก้ปัญหา ไม่วา่ใคร
จะเป็นคนผิด

◼ เต็มใจขอโทษและถามวา่ท่านจะท�าอะไรได้บ้าง
เพ่ือแก้ ไขให้ถูกต้อง การขอโทษเป็นเครือ่งหมาย
ของความเข้มแข็งทางวญิญาณ ไม่ ใช่เครือ่งหมายของ
ความอ่อนแอ

◼ ยิม้และเต็มใจหัวเราะตนเอง มองดกูระจกวา่ท่าน
มีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อท่านโกรธ

◼ รบัใช้ผู้ท่ีท่านมีแนวโน้มวา่จะขุ่นเคือง ประยุกต์
ใช้ค�าแนะน�าของพระผู้ช่วยให้รอด “จงรกัศัตรขูองเจ้า, 
จงอวยพรคนที่สาปแช่งเจ้า, จงท�าดตีอ่คนที่เกลียด
เจ้า, และสวดอ้อนวอนให้คนที่ ใช้เจ้าอย่างดหูมิ่นและ
ข่มเหงเจ้า;” (3 นีไฟ 12:44)

◼ ดูแลตนเองให้ดี แน่ใจวา่ท่านรบัประทานอาหาร
ไดด้ ีนอนหลับ ออกก�าลังกาย และสวดอ้อนวอนเพื่อ
ท่านจะมีแหล่งช่วยทางอารมณ์เพื่อรบัมือกับความคบั
ข้องใจ

รูสึ้กเหน่ือยอ่อนหรอืหมดแรง
จูงใจ

◼ มุ่งเน้นข้อดีของท่าน ท่านมีคณุคา่ พรสวรรค ์
ประสบการณ์ และของประทานอะไรบ้างที่ท่านน�ามาสู่
คณะเผยแผ่  สัปดาห์น้ีท่านจะใช้ข้อดเีหล่าน้ันในเชิง
สรา้งสรรค์ ไดอ้ย่างไร  ถ้าท่านมีปัญหาในการมองเห็น
ข้อดขีองท่าน ขอให้ผู้อื่นช่วยบอก

◼ ท�าไปทีละขัน้ เตอืนตนเองวา่ “ส่ิงที่ฉันตอ้งท�าใน
ตอนน้ีคอื ______”

◼ ท�าให้สนุก ขณะที่ยังเคารพศักดิศ์รี ในการเรยีกของ
ท่าน ตัง้เป้าหมายที่น่าสนใจดว้ยตนเอง และแข่งขัน
ให้บรรลุเป้าหมาย  ใช้ความคดิสรา้งสรรคแ์ละฉลอง
กับตนเองเมื่อประสบความส�าเรจ็

◼ อย่าตัง้เป้าหมายสว่นตัวหลายอย่างมากเกินไป
ในคราวเดียว ตัง้เป้าหมายส่วนตวัหน่ึงหรอืสองอย่าง
ในแตล่ะครัง้ (เช่นรา่เรงิมากขึน้หรอืเป็นระเบียบมาก
ขึน้)  อย่างคาดหวงัความสมบูรณ์แบบ และวางแผนที่
จะช่วยให้ท่านกลับมาเหมือนเดมิอีกครัง้เมื่อท่านมีวนั
โชครา้ย  เตอืนตนเองบ่อยๆ วา่เหตใุดท่านจึงตอ้งการ
เปลี่ยน

จ
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◼ บอกเป้าหมายของท่านให้คู่และประธานคณะ
เผยแผ่ทราบ พวกเขาสามารถสนับสนุนและให้
แนวคดิที่เป็นประโยชน์ตอ่ท่านได้

◼ ตระหนักวา่แรงจูงใจเกิดขึน้หลังจากลงมือท�า 
การเริม่ตน้มักเป็นส่วนที่ยากที่สุด  บอกตนเองวา่ “ท�า
แค ่10 นาท”ี เมือ่ทา่นตอ้งเริม่ท�าบางอยา่งที่ ไมอ่ยากท�า  
หลังจากท่านเริม่ท�าแล้วท่านจะรูสึ้กวา่มีแรงจูงใจมาก
ขึน้

ห่วงใยคนในครอบครวัที่ท่านรกั

◼ ศกึษาหลักค�าสอนและพันธสญัญา 31:1–6  ใน
ยุคตน้ๆ ของศาสนจักร ผู้สอนศาสนาไดร้บัเรยีกให้จาก
คนที่พวกเขารกัไปในสภาพการณ์ที่ยากล�าบาก  สวด
อ้อนวอนอุทิศถวายพรจากการรบัใช้ของท่านให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่ท่านรกั  ให้เกียรตพิวกเขาโดยการ
รบัใช้พระเจ้าอย่างสุดใจ  วางใจวา่พระเจ้าจะประทาน
พรท่านและพวกเขาตามเวลาและพระประสงคข์อง
พระองค์

◼ เขียนถึงครอบครวัท่านทุกสปัดาห์ แบ่งปัน
ประจักษ์พยาน ประสบการณ์และเรือ่งราวที่ดขีอง
ท่าน  บอกพวกเขาบ่อยๆ เมื่อท่านเห็นพระหัตถ์ของ
พระเจ้าในชีวติท่าน สวดอ้อนวอนให้พวกเขา  จ�าวนั
เกิดและเหตกุารณ์พิเศษ

◼ คาดหวงัวา่จะมีการท้าทายบางอย่างมาถึงคนท่ี
ท่านรกั การท้าทายส่วนใหญ่น้ีจะเกิดขึน้ไม่วา่ท่านจะ
รบัใช้งานเผยแผ่หรอืไม่  คนที่ท่านรกัมีสิทธิ์เสรแีละ
อาจตดัสินใจในส่ิงที่ท�าให้ท่านกังวล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าท่านเคยเป็นผู้น�าหรอืผู้ ไกล่เกลี่ยที่บ้าน  ส่ิงน้ี
อาจเป็นพรให้ชีวติพวกเขาที่ตอ้งแก้ ไขปัญหาดว้ย
ตนเอง  เคารพการเลือกของพวกเขา  แสดงความรกั
และความเช่ือมั่นในคนที่ท่านรกัตอ่ไป

รูสึ้กอ้างวา้ง

◼ ใส่ ใจผู้อ่ืน ถามวา่พวกเขารบัมือกับความอ้างวา้ง
อย่างไร  ถามถึงประสบการณ์และความรูสึ้กของพวก
เขาเพื่อท่านจะเข้าใจพวกเขามากขึน้

◼ แบ่งปันมากขึน้ เรารูสึ้กอ้างวา้งเมื่อเรารูว้า่ไม่เป็นที่
รูจ้ักและไม่มี ใครเห็นคณุคา่วา่แท้ที่จรงิเราเป็นใคร

◼ เขียนบันทึกประจ�าวนัของท่านอย่างน้อยการ
เขียนบันทึกจะช่วยให้เป็นที่เข้าใจดว้ยตวัท่านเอง

◼ นิยามค�าวา่ “อ้างวา้ง” นิยามวา่ความรูสึ้กนึกคดิ
และพฤตกิรรมใดของท่านที่เข้ากับนิยามน้ี  จากน้ัน 
บรรยายถึงส่ิงเหล่าน้ีอย่างเจาะจง 

ช ซ

“ฉะน้ัน, พี่น้องที่รกัยิ่ง, ให้เราท�าส่ิงทัง้ปวงที่อยู่ ในอ�านาจของเราอย่างรืน่เรงิ
เถิด; และจากน้ันขอให้เรายืนน่ิง, ดว้ยความมั่นใจอย่างที่สุด, เพื่อเห็น
ความรอดแห่งพระผู้เป็นเจ้า, และเพื่อพระองคจ์ะทรงเผยพระพาหุของ
พระองค.์”

—หลักค�าสอนและพันธสัญญา 123:17

ค�ำแนะน�ำและเครือ่งมือ: ด้ำนอำรมณ์

34



แหล่งช่วยส�าหรบัการจัดการ  

ความตอ้งการของสังคม
ความสัมพันธ์สามารถเป็นไดท้ัง้บ่อเกิดของความเครยีดและแหล่งช่วยอันเป็นพรส�าหรบัรบัมือกับ
ความเครยีด  เมือ่เราเครยีดมากเกินไป ความสัมพันธ์อาจเจ็บปวด  พิจารณาค�าแนะน�าเหล่าน้ีเพือ่สรา้ง
สัมพันธภาพทีด่ ี  อ้างอิงหมวด “หลักธรรมโดยทั่วไปส�าหรบัการจัดการกับความเครยีด” หน้า17–22 ดว้ย
เพือ่ไดร้บัแนวคดิเพิ่มเตมิ

พูดคยุกับคนแปลกหน้า

◼ ค้นหาและใช้ข้อดีของท่าน บางคนคดิวา่การพูด
คยุกับผู้คนท�าให้มีชีวติชีวาขณะที่บางคนคดิวา่เป็น
เรือ่งน่าเบื่อหน่าย  ผู้คนทัง้สองประเภทสามารถเป็น
ผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพได ้ ถ้าท่านเป็นผู้ที่
เหน่ือยล้าเวลาพูดคยุกับคนแปลกหน้าอย่าละความ
พยายาม  ท่านมีข้อดอีื่นๆ ที่เอือ้ประโยชน์ให้งานสอน
ศาสนา เช่นเป็นเพื่อนที่ดกีับคนที่ท่านรูจ้ักเป็นอย่าง
ด ีมีความคดิสรา้งสรรค ์มีสายตาแหลมคมเกี่ยวกับ
ผู้คน หรอืวางแผนไดอ้ย่างยอดเยี่ยม  ท่านอาจทึกทัก
วา่ผู้อื่นไม่ชอบท่านถึงแม้วา่พวกเขาอาจชอบท่าน  
แสวงหาการดลใจและฟังพระวญิญาณเพื่อจะช่วยให้

ท่านใช้ข้อดขีองท่านในการรบัใช้พระองคแ์ละพัฒนา
คณุลักษณะของพระครสิต์ ให้มากขึน้เพื่อน�ามาใช้
ในฐานะผู้สอนศาสนา  ท่านคอืตวัแทนของพระเยซู
ครสิต ์ไม่ ใช่ตวัท่านเอง

◼ เรยีนรูก้ารถามค�าถามท่ี ได้รบัการดลใจ เรยีนรู้
และฝึกถามค�าถามเพื่อให้ผู้อื่นพูดคยุ  ถามผู้คนเกี่ยว
กับงาน งานอดเิรก ครอบครวั หรอืประวตัส่ิวนตวัของ
พวกเขา  ถามวา่ส่ิงใดส�าคญัตอ่พวกเขามากที่สุด  พวก
เขาใฝ่ฝันหรอืกังวลกับเรือ่งใด  ฟังเพื่อหาโอกาสเป็น
พยานถึงหลักธรรมพระกิตตคิณุที่จะเกี่ยวข้องกับพวก
เขา  แสดงความสนใจอย่างจรงิใจ  เต็มใจตอบค�าถาม
พวกเขาเกี่ยวกับตวัท่านเช่นกัน พยายามสนใจความ

ก
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ตอ้งการของพวกเขาและข่าวสารของท่าน (ด ูส่ังสอน 
กิตตคิณุของเรา, หน้า 198–199)

◼ หาวธีิง่ายๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้อ่ืน 
พยายามยิม้ สบตา โบกมือ กล่าวทักทาย ชมเชยพวก
เขา ให้ความช่วยเหลือ หรอืถามค�าถามที่เริม่ตน้ดว้ยค�า
วา่ ใคร อะไร เมือ่ไร ที่ ไหน ท�าไม หรอื อย่างไร

◼ เรยีนรูว้ธีิจบการสนทนา เมื่อท่านสนทนาส่ิงที่ท่าน
รูสึ้กวา่เหมาะสมและขอช่ือผู้สนใจ พยายามพูดวา่ 
“ยินดทีี่ ไดรู้จ้ักคณุ (หรอืคยุกับคณุ)  เราตอ้ง ______ 
(ไปแล้ว กลับไปท�างาน ไปขึน้รถประจ�าทาง พบบราเด
อรส์มิธให้ทัน) เราจะเจอกันอีก”

◼ ตัง้เป้าหมายท่ีจะรูจั้กคนใหม่อย่างน้อยหน่ึง
คนในการประชุมทุกแห่งท่ีท่านเข้ารว่ม ใช้ช่ือ
บุคคลน้ันในนาทีแรกและเมื่อท่านจบการสนทนา  
เขียนช่ือไวเ้พื่อช่วยให้ท่านจ�าได้

◼ ฝึกฝนท่ีการประชุมดิสตรกิท์ น่ีคอืสถานการณ์
ในความคดิเพื่อใช้ฝึกฝนทักษะทางสังคมเช่นการฟัง
และการถามค�าถาม

◼ ขอความคิดเห็น ใช่วา่ทุกคนจะ “อ่าน” คนอื่น
ไดเ้ก่ง  ขอให้คูข่องท่านช่วยเหลือถ้ามีคนบอกท่านวา่
ท่านมีปัญหาในการสังเกตวา่ผู้อื่นไม่สะดวกใจหรอืไม่
สนใจ

◼ ปล่อยให้ตนเองลองหย่ังความม่ันใจ ถึงแม้ท่าน
จะไม่รูส้กึเช่นน้ัน ค�าแนะน�าที่ประธานฮิงคล์ีย์ ไดร้บั

จากคณุพ่อของท่านน�ามาใช้กับท่านไดเ้ช่นกัน “เลิก
นึกถึงตนเองและออกไปท�างาน” (Ensign, July 1987, 
7) เราท�าส่ิงน้ีได้ โดยไม่ตอ้งสนใจความกลัวที่เรามีตอ่
สมรรถภาพในการท�างานของเรา ใส่ ใจกับการรบัใช้ผู้
อื่นและส่ังสอนพระกิตตคิณุ

◼ มุ่งเน้นท่ีการช่วยเหลือและปฏิบัติศาสนกิจต่อ
ผู้อ่ืน ขณะที่ท่านหันไปสนใจความตอ้งการของผู้อื่น  
ท่านจะนึกถึงตนน้อยลงเกี่ยวกับความตอ้งการหรอื
ความบกพรอ่งของตนเอง (ด ูโมไซยาห์ 2:17)

ตอ้งการอยู่ตามล�าพัง

◼ สรา้งความรูส้กึของความเป็นสว่นตัวในบาง
โอกาสโดยการเขียน การสวดอ้อนวอน อ่าน
หนังสอื หรอืวางแผน ถึงแม้ท่านตอ้งอยู่กับคูต่ลอด
เวลา แตท่่านสามารถหลับตาสองสามนาทีและอยู่น่ิงๆ 
ได้

◼ ขอตรงๆ วา่อยากมีเวลาคิดเงียบๆ ยืนยันกับคูว่า่
ท่านไม่ได้ โกรธ ยังคงเอาใจใส่สัมพันธภาพของท่าน
และส่ือสารดว้ยความอ่อนโยนตอ่ไป

◼ แบ่งย่อยวนัของท่าน อย่าท�ากิจกรรมประเภท
เดยีวเป็นเวลานาน  ท�างานให้หลากหลายประเภท 
กระจายช่วงเวลาสัน้ๆ ที่สงบและส�านึกในคณุคา่ของ
กิจกรรมที่ท่านท�า จากน้ันกลับไปท�างาน   

ข

“น�าปีตขิองขา้พเจา้ไป, แมถ้งึการโออ้วดในพระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้; เพราะ
พระองคท์รงมเีดชานุภาพทัง้ปวง, ปรชีาญาณทัง้ปวง, และความเขา้ใจทัง้
ปวง; พระองคท์รงเขา้พระทยัเรือ่งทัง้ปวง, และพระองคท์รงเป็นพระผู้ทรง
มเีมตตา, แมจ้นถงึความรอด, แกค่นทีจ่ะกลบัใจและเช่ือในพระนามของ
พระองค.์ บดัน้ีหากน่ีเป็นการโออ้วดแลว้, แมเ้ช่นน้ันขา้พเจา้จะโออ้วด; 
เพราะน่ีคอืชีวติของขา้พเจา้และแสงสวา่งของขา้พเจา้, ปีตขิองขา้พเจา้และ
ความรอดของขา้พเจา้, และการไถข่องขา้พเจา้จากวบิตัอินัเป็นนิจ. แทจ้รงิ
แลว้, ขอพระนามพระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ทรงเจรญิดว้ยพระสิรเิถดิ,”

—แอลมา 26:35–36
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ส่ือสารตรงไปตรงมากับคู่

◼ ฟังก่อน เมื่อท่านอยู่กับคนหน่ึง 24/7 ท่านจะ
สังเกตเห็นส่ิงที่ท�าให้ท่านร�าคาญ  ท่านมาจากภูมิ
หลังที่แตกตา่งกัน มีความคาดหวงัและ “เส้นแบ่ง” 
ส�าหรบัส่ิงปกตหิรอืเหมาะสมตา่งกัน  พฤตกิรรมของคู่
ท่านอาจเป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบัเขาแม้วา่อาจจะไม่ปกติ
ส�าหรบัท่าน  ในช่วงพูดคยุกับคู ่คน้หาให้มากขึน้ถึงวธิี
ที่เขามองดส่ิูงตา่งๆ โดยถามค�าถามและตัง้ใจฟัง. (ด ู
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 199–200)

◼ อธิบายด้วยความเคารพวา่สิง่ใดกวนใจท่าน ถ้า
ท่านวพิากษ์วจิารณ์หรอืโกรธ คูข่องท่านมีแนวโน้มวา่
จะตอ่ตา้นมากกวา่ให้ความรว่มมือ  อธิบายปัญหาของ
ท่านและส่ิงที่ท่านตอ้งการแทนที่จะวพิากษ์วจิารณ์
พฤตกิรรมที่กวนใจท่านของคู ่ ตวัอย่างเช่น “ผมไม่
ชอบจานสกปรก แตผ่มก็ไม่ชอบล้างจานอยู่คนเดยีว 
ผมวา่เราน่าจะหาวธิีแบ่งงานกันท�า” หรอื “ผมกังวลวา่

คณุโกรธผมเมื่อคณุเงียบ คณุบอกผมได้ ไหมวา่คณุ
ก�าลังคดิอะไรอยู่”

◼ ตรงไปตรงมาและอ่อนโยน หลีกเลี่ยงการตดัสิน
หรอืตัง้ฉายาในแง่ลบ  อย่ายกตนให้สูงกวา่คู่ โดยจับผิด
ข้อบกพรอ่งที่ยาวเหยียดของคู ่ พยายามรกัษาน� ้าเสียง
ที่ ไม่เจือความโกรธหรอืสมเพชตนเอง (ด ูเอเฟซัส 
4:29–32)

◼ อย่ารบัความขุ่นเคือง น้อมรบัค�าแนะน�า แม้จะ
เป็นถ้อยค�าไม่สุภาพ  มองในแง่ดแีละมีอารมณ์ขัน
มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

◼ ชมคู่ของท่านบ่อยๆ ขอบคณุเขาในส่ิงที่ท่าน
ช่ืนชม

ค

ส่ิงที่ฉันก�าลังเรยีนรูท้ี่จะรกัวฒันธรรม 
ประวตัศิาสตร ์และวถิีชีวติของผู้คนที่ฉันรกั:
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“ดงัน้ัน, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของ
ใจ, เพื่อท่านจะเป่ียมดว้ยความรกัน้ี, ซ่ึงพระองคป์ระทานให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระบุตรของพระองค,์ พระเยซูครสิต;์ เพื่อท่าน
จะกลับกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า; เพื่อวา่เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมา
ปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค,์ เพราะเราจะเห็นพระองคด์งัที่พระองค์
ทรงด�ารงอยู่; เพื่อเราจะมีความหวงัน้ี; เพื่อพระองคจ์ะทรงท�าให้เราบรสุิทธิ์
แม้ดงัที่พระองคท์รงบรสุิทธิ์.”

—โมโรไน 7:48

◼ ขอค�าแนะน�าจากคู่ถึงวธีิท่ีท่านจะปรบัปรงุ
ตนเอง ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านเห็นความ
อ่อนแอของท่านดว้ย (ด ูอีเธอร ์12:27)

◼ พยายามท�าสิง่ท่ีดี ให้คู่ของท่านทุกวนั เตรยีม
อาหารกลางวนั ฟัง ขัดรองเท้า จัดที่นอน ยิม้ แขวน
ผ้าเช็ดตวั เก็บจาน เขียนค�าขอบคณุให้คณุพ่อคณุแม่
ของเขา รดีเสือ้ ชมเชยเขา

รกัผู้คน

◼ เรยีนรูว้ฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และวถีิชีวติ
ของผู้คนท่ีท่านรบัใช้ จดส่ิงที่ท่านชอบและช่ืนชม

◼ สวดอ้อนวอนเพ่ือของประทานแห่งจิตกุศล ท�า
ดว้ย “สุดพลังของใจ” ( โมโรไน 7:48) ขอให้มีดวงตา 
มองผู้อื่นดงัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมองพวกเขา

◼ รบัใช้สมาชิกศาสนจักร ผู้สนใจ และคนอ่ืนๆ 
ถามค�าถามพวกเขาเกี่ยวกับชีวติ ความเช่ือ และ
ประสบการณ์จนกวา่ท่านจะเข้าใจพฤตกิรรมของพวก
เขามากขึน้

◼ สวดอ้อนวอนให้ผู้คน รวมถึงการสวดอ้อนวอนให้
ผู้ที่ปฏิเสธท่านและท�าให้ท่านเจ็บปวดดว้ย (ด ู3 นีไฟ 
12:44)

เข้ากันไดด้กีับผู้น�าในคณะ
เผยแผ่

◼ อ่อนน้อมถ่อมตน (ดู คพ. 112:10) ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบ่อเกิดของคณุธรรมทัง้ปวง  ขอ
ค�าแนะน�าจากผู้น�าของท่านถึงวธิีที่ท่านจะปรบัปรงุ
ตนเอง  เต็มใจรบัค�าแนะน�าและให้พวกเขาทราบวา่
พวกเขาพึ่งพาท่านได ้ ขอบคณุผู้น�าส�าหรบัการรบัใช้
ของพวกเขา ทัง้ดว้ยค�าพูดและเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า120–21.)

◼ ขอให้ผู้น� าหรอืผู้อบรมให้ความช่วยเหลือและ
อดทน ผู้สอนศาสนาบางคนไม่วางใจหรอืไม่ยอมรบั
ค�าส่ังจากผู้มีสิทธิอ�านาจเพราะพวกเขาเคยเป็นนาย
ตนเอง  บางคนรูสึ้กวา่ผู้น�าซ่ึงเป็นคนรุน่ราวคราว
เดยีวกันเป็นคูแ่ข่ง  บอกให้ผู้น�าทราบถ้าท่านมีปัญหา
เหล่าน้ี  สวดอ้อนวอนขอความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อ
จะเป็นผู้ตามที่ดี

◼ สวดอ้อนวอนให้ผู้น� าของท่าน สวดอ้อนวอนเป็น
พิเศษให้ผู้ที่ท่านรูสึ้กไม่ดดีว้ย

◼ ตระหนักวา่ผู้น� าคือมนุษย์ ถ้าเราคดิวา่ผู้น�าตอ้งดี
กวา่คนอื่นมากๆ เราจะผิดหวงัและวพิากษ์วจิารณ์เมื่อ
พวกเขาท�าผิดพลาด ไม่อดทน ไม่คอ่ยมีวจิารณญาณ 
หรอืไม่เข้าใจเรา  จงคาดหวงัความไม่สมบูรณ์แบบ
และมองหาคณุลักษณะที่ด ี(ด ูมอรมอน 9:31)

ง

จ
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◼ เรยีนรูจ้ากข้อดีและความผิดพลาดของผู้น�า 
เขียนคณุสมบัตทิี่ท่านตอ้งการท�าตามหรอืหลีกเลี่ยง
เมื่อท่านตอ้งเป็นผู้น�า

จัดการกับความรูสึ้กรกัใครห่รอื
ความรูสึ้กทางเพศ

◼ พัฒนาการควบคุมตนเอง ความนึกคดิและความ
รูสึ้กเกี่ยวกับเรือ่งรกัใครห่รอืเรือ่งทางเพศเป็นเรือ่ง
ปกตแิละพระผู้เป็นเจ้าประทานให้เรา  ขณะที่เรา
รกัษาความสัมพันธ์และพฤตกิรรมให้อยู่ ในขอบเขต
ที่พระเจ้าทรงก�าหนดให้เราในฐานะผู้สอนศาสนา เรา
จะมีพลังมากขึน้และไดร้บัพรอันประเสรฐิ  จงสรา้ง
แรงจูงใจให้ท�าเช่นน้ันโดยศึกษาหลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 121:45; 1 โครนิธ์ 9:24–27; โมไซยาห์ 3:19; 
และแอลมา 38:12 รว่มกับการสวดอ้อนวอน มองหาค�า
วา่ “คณุธรรม” “การควบคมุตนเอง” และ “ความยับยัง้
ตน” ในคูม่ือพระคมัภีร ์ เขียนพรและประโยชน์ที่จะ
เกิดกับท่านในเวลาน้ีและในอนาคตเมื่อท่านพัฒนา
คณุสมบัตเิหล่าน้ี

เปลี่ยนความคดิ   แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความนึกคดิ
ทางเพศหรอืเรือ่งรกัใคร ่หันเหความสนใจของท่าน
ดว้ยการผ่อนคลายและท�าอย่างอื่นแทน  รอ้งเพลง
สวด  ท่องจ�าพระคมัภีร ์ จดจ่ออยู่กับส่ิงที่ท่านส�านึก
คณุ  นึกถึงแผนส�าหรบัวนัน้ัน  ออกก�าลังกาย  อุทิศ
ตนให้งานของท่านอีกครัง้  มีความสุขและความคดิ
สรา้งสรรค์

◼ หลีกเล่ียงการล่อลวง หลีกเลี่ยงสถานที่ 
สภาวการณ์ การสนทนา หรอืผู้คนที่ก่อให้เกิดการ
ล่อลวง  ถ้าท่านพบกับภาพหรอืแนวคดิยั่วยุอารมณ์
อย่าตดิอยู่กับมัน  เปลี่ยนความคดิของท่านไปสู่เรือ่ง
อื่น และออกจากสถานการณ์น้ันให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได ้(ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 129)

◼ มีศรทัธาและความหวงัต่อไป ถ้าท่านมีปัญหา
ในการจัดการกับความรูสึ้กทางเพศอย่างเหมาะสม  

พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านทราบวา่พระองคย์ังทรง
รกัท่าน  อย่าละเลยสัมพันธภาพของท่านกับพระผู้
เป็นเจ้าเพราะท่านรูสึ้กวา่ไม่มีคา่ควร  ถึงแม้ท่านอาจมี
ปัญหาในการจัดการกับความรูสึ้กเหล่าน้ี แตพ่ระองค์
จะไม่ทรงปฏิเสธท่าน  พระองคเ์ข้าพระทัยส่ิงที่ท่าน
ก�าลังเผชิญและทรงเห็นคณุคา่ความพยายามของท่าน
ในการตอ่ตา้นการล่อลวง เรยีนรูจ้ากความผิดพลาด 
และกลับใจ  แสวงหาค�าแนะน�าจากประธานคณะ
เผยแผ่ของท่าน และมุ่งมั่นที่จะเอาชนะการท้าทาย
เหล่าน้ีตอ่ไป (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 126–127)

◼ อย่าปล่อยให้หิว เหงา เหน่ือย เบ่ือ หรอืเครยีด
มากเกินไป ทุกส่ิงเหล่าน้ีล้วนท�าให้ตอ่ตา้นการล่อลวง
ไดย้าก  รบัประทานอาหารวา่ง หรอืพักช่วงสัน้ๆ หรอื
เปลี่ยนกิจกรรม  พูดคยุเรือ่งดีๆ  หรอืฝึกออกก�าลังกาย
เพื่อการผ่อนคลาย (ด ูหน้า 19)

◼ รกัษาตนเองให้ปลอดภัย จ�าไวว้า่ให้อยู่กับคูข่อง
ท่านเสมอและอย่าอยู่ตามล�าพังกับเพศตรงข้าม  ถ้า
ท่านรูสึ้กวา่ก�าลังตดิใจใครบางคนให้ตดิตอ่กับประธาน
คณะเผยแผ่และขอค�าแนะน�า  ถ้าท่านรูสึ้กวา่มีบาง
คนก�าลังจีบท่านขอให้คูข่องท่านช่วยเหลือ  โทรศัพท์
หาประธานคณะเผยแผ่เพื่อให้เขาทราบวา่ท่านก�าลัง
รูสึ้กอย่างไร

◼ อดอาหารและสวดอ้อนวอนเพ่ือความเข้าใจและ
ความเข้มแข็ง เมื่อเราอดอาหาร  เราไม่สนใจความ
อยากอาหารตามปกติ ในช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแสวงหา
ความเข้มแข็งทางวญิญาณและพัฒนาทักษะเช่นการ
ควบคมุตนเอง  ความเข้าใจผู้หิวโหยและความรูสึ้กไว
ตอ่พระวญิญาณ  ทักษะเหล่าน้ีสามารถช่วยให้เราเพิก
เฉยตอ่ความรูสึ้กทางเพศหรอืความรกัใครต่ามปกติ
ในฐานะผู้สอนศาสนา  การอดอาหารจะขจัดความรูสึ้ก
ทางเพศ แตก่ารอดอาหารแตล่ะเดอืนอาจช่วยให้เรา
มีความเข้มแข็ง ความส�านึกตน และแรงจูงใจที่จะ
จัดการกับความรูสึ้กเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม (ด ูส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา, 99–101)
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แหล่งช่วยส�าหรบัการจัดการ  

ความตอ้งการทางสตปิัญญา
ความตอ้งการทางสตปิัญญามีผลตอ่เราตา่งกันไป  ความสามารถทีเ่รามีน้ันเพียงพอทีจ่ะท�างานของพระผู้
เป็นเจ้าให้ส�าเรจ็ถ้าเราวางใจพระองค์ ให้ทรงเตมิความแตกตา่งระหวา่งทักษะของเรากับส่ิงทีต่อ้งการ  ค�า
แนะน�าดา้นล่างอาจช่วยไดก้ับปัญหาบางอย่าง  อ้างอิงหมวด “หลักธรรมโดยทั่วไปส�าหรบัการจัดการกับ
ความเครยีด” หน้า17–22 ส�าหรบัแนวคดิเพิ่มเตมิ 

เรยีนรูภ้าษา

◼ ศกึษา สั่งสอนกิตติคุณของเรำ บทท่ี 7 ประยุกต์
ใช้บทน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน “ข้าพเจ้าจะเรยีน
ภาษางานเผยแผ่ ให้เก่งขึน้ไดอ้ย่างไร”

◼ ท�างานหนัก วางใจพระเจ้าให้ประทานพรท่านดว้ย
ของประทานแห่งการพูดภาษาตามที่ท่านตอ้งการเพื่อ
ท�าส่ิงที่พระองคท์รงประสงค์ ให้ส�าเรจ็  จ�าไวว้า่มีผู้สอน
ศาสนาเพียงไม่กี่คนที่พูดภาษาใหม่ไดค้ล่อง  พระเจ้า
ทรงรูจ้ักท่าน ทรงเรยีกท่าน และจะทรงใช้พละก�าลัง
ของท่านเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น  พระองคจ์ะทรงชดเชย
ความอ่อนแอของท่าน  จงอุทิศของประทานทัง้หมดที่
ท่านมี 

◼ สนุกกับภาษาใหม่ บางครัง้การพูดภาษาใหม่จะง่าย
ขึน้เมื่อเราไม่คาดหวงัให้ตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญ

วางแผนและเป้าหมายให้เป็น
ระเบียบ

◼ ใช้เครือ่งมือการจัดตารางท่ีท่านได้รบัใน สั่งสอน
กิตติคุณของเรำ ศึกษาบทที่ 8 “ข้าพเจ้าจะใช้เวลา
อย่างฉลาดไดอ้ย่างไร” เครือ่งมือเหล่าน้ีพัฒนาขึน้เป็น
อย่างดสี�าหรบัผู้สอนศาสนาและจะช่วยให้ท่านบรรลุ
จุดประสงค ์ มุ่งเน้นทีละเรือ่ง และอย่ารูสึ้กหนักใจ
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ไม่รูสึ้กวา่เก่งหรอืมีความสามารถ
เท่าผู้อื่น

◼ ถ้าการอ่าน การศกึษา หรอืการท่องจ�ายากส�าหรบั
ท่าน จงอดทนกับตนเอง ในตอนแรกให้พักสัน้ๆ 
เป็นช่วงๆ จากน้ันจึงคอ่ยๆ ศึกษาให้นานขึน้สองหรอื

ค
◼ อย่างพ่ึงพาเฉพาะความจ�าของท่านเท่าน้ัน จด
ช่ือ ที่อยู่ การนัดหมาย แผนบทเรยีน และเป้าหมาย  
ตดิโน้ตเตอืนความจ�าส�าหรบัเรือ่งส�าคญัไวต้รงประต ูตู้
เย็น ข้างเตยีง หรอืในสมุดบันทึกงานของท่าน

◼ จัดวางทุกสิง่ท่ีท่านต้องการในวนัรุง่ขึน้ไวต้รงท่ี
ใดท่ีหน่ึงก่อนท่านเข้านอน จากน้ันท่านไม่ตอ้งเส่ียง
ที่จะลืมของส�าคญั  เก็บของส�าคญัไวท้ี่เดมิเพื่อท่านจะ
ไม่เสียเวลาคน้หา

◼ เม่ือท่านเสยีสมาธิ ให้น� าความสนใจของท่าน
กลับมาท่ีงานอย่างหนักแน่นและอ่อนโยน ท�าอย่าง
น้ีบ่อยๆ เท่าที่จ�าเป็น

◼ ถวายวนัของท่านแด่พระเจ้า เมื่อท่านไดท้�า
อย่างสุดความสามารถในการวางแผนอย่างถี่ถ้วน 
ทูลขอพระองคท์รงช่วยให้ทุกอย่างด�าเนินไปดว้ยดี
เพื่อประโยชน์ของท่าน  จงยืดหยุ่นและตอบรบัพระ
วญิญาณ 

“เฉกเช่นที่เราไม่ควรลดมาตรฐานความประพฤติ ในผู้รบัใช้ของพระเจ้าที่
พระองคท์รงก�าหนดไว ้เราก็ ไม่ไดร้บัอนุญาตให้ยกมาตรฐานน้ันเช่นกัน 
. . . จงแน่ใจวา่ท่านไม่ไดม้ีมาตรฐานที่ ใช้กับตนเองหรอืผู้อื่นสูงไปกวา่ที่
พระเจ้าทรงก�าหนดไว”้ (Perfection, Perceptions, Pressures, and Princi-
ples” [Provo Missionary Training Center devotional, Mar. 19, 2002], 
2–3)

—เอ็ลเดอรเ์ซซิล โอ. แซมิวเอลสัน จูเนียร์

บันทึกในสมุดวางแผนของท่าน

– วธิี ใช้เวลาเล็กๆ น้อยๆ อย่างฉลาด

– แผนวนัเตรยีม

– ช่ือ ที่อยู่ การนัดหมาย และแผนบทเรยีน
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สามนาที ในแตล่ะครัง้  จดส่ิงที่ท่านอ่านเพื่อช่วยจ�า  
อ่านออกเสียง (เบาๆ) ถ้าช่วยได ้ พยายามท่องจ�าโดย 
(1) ออกเสียงซ�า้ๆ  (2) อ่านหรอืเขียนหลายๆ ครัง้ หรอื 
(3) พยายามเดนิไปมาหรอืท�าท่าขณะที่ท่านเรยีนรู ้ ดู
วา่เทคนิคไหนที่ท่านถนัดที่สุด  ใช้ข้อดอีื่นๆ ที่ท่านมี 
เช่น ตดิตอ่กับผู้ที่มีแนวโน้มวา่จะเป็นผู้สนใจ  การน�า
ทาง หรอืเป็นคนรา่เรงิ 

◼ รกัษาอารมณ์ขันเม่ือท่านท�าผิดพลาด จากน้ัน
พยายามอีกครัง้

◼ พบความเข้มแข็งในความอ่อนแอ บางครัง้การ
มีความอ่อนแอสอนให้เรารูจ้ักความเข้มแข็งบางอย่าง 

อาทิ ความสงสาร ความเห็นใจ ความอดทน ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และการพึ่งพาพระเจ้า  บางครัง้
ความอ่อนแอหน่ึงอย่าง (เช่นเขวง่าย) มีความเข้มแข็ง
ควบคูก่ันไปดว้ย (เช่นการสังเกตส่ิงที่ผู้อื่นไม่สังเกต)  
มองหาความเข้มแข็งที่อาจมาจากความอ่อนแอของ
ท่าน 

◼ ถ้าท่านรูส้กึอิจฉาทักษะของผู้อ่ืน ลองจดจ่ออยู่ท่ี
งานเผยแผ่สว่นตัวของท่านอีกครัง้ ทุ่มเทพลังงาน
ไปที่การพัฒนาความเข้มแข็งและอุทิศส่ิงเหล่าน้ีให้
แก่งาน  น่ีคอืงานเผยแผ่ของท่าน (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา, หน้า 10–11)
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แหล่งช่วยเพื่อการจัดการ  

ความตอ้งการทางวญิญาณ
ในบรรดาผู้สอนศาสนา ปฏิกิรยิาโดยทั่วไปทีม่ีตอ่ความเครยีดเกินปกตคิอืสงสัยความเข้มแข็งในประจักษ์
พยานของตนเองหรอืความจรงิในพระกิตตคิณุ  การตอ่สู้ดิน้รนน้ีมักจะมีตน้ตอมาจากการขาดแหล่ง
ช่วยเพือ่รบัมือกับความเครยีดเกินปกตแิทนทีจ่ะเป็นการขาดประจักษ์พยาน  ถ้าท่านมีความยากล�าบาก
เช่นน้ัน ความท�าตามค�าแนะน�าทีอ่ยู่ดา้นล่างซึง่ดเูหมือนจะเหมาะสมกับท่าน  นอกจากน้ีให้อ่านหมวด 
“หลักธรรมโดยทั่วไปส�าหรบัการจัดการกับความเครยีด” หน้า 17–22 ดว้ย เพือ่หาแนวคดิเพิ่มเตมิ

เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้ประจักษ์พยานของฉัน

◼ ตระหนักวา่ความสงสยัเป็นเรือ่งปกติ โจเซฟ สมธิ 
รบัการเปิดเผยหลายอย่างซ่ึงเป็นการตอบรบัข้อสงสัย
ที่จรงิใจ  พระคมัภีร ์คร ูและเหตผุลจะช่วยคลี่คลาย
ข้อสงสัยบางอย่าง แตม่ีเพียงพระวญิญาณเท่าน้ันที่
ยืนยันไดว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีอยู่จรงิ พระเยซูคอื
พระครสิต ์และศาสนจักรจรงิ

◼ เข้าใจวา่ศรทัธาคืออะไร การมีศรทัธาคอืการ 
วางใจในพระคณุความดอีันเพียบพรอ้ม ความรกั 
ปัญญา และความยุตธิรรมของพระเจ้า ถึงแม้เราจะไม่ 

เข้าใจโดยสมบูรณ์ แอลมาสอนวา่ “ศรทัธาไม่ ใช่การ
มคีวามรูอ้นัสมบรูณ์ของส่ิงตา่ง ๆ; ฉะน้ันหากทา่นมี
ศรทัธาท่านย่อมหวงัในส่ิงที่ ไม่เห็น, ซ่ึงจรงิ.” (แอล 
มา 32:21) ท่านมีศรทัธาได้ โดยไม่ตอ้งมี “ความรูอ้ัน
สมบูรณ์” ศึกษาแอลมา 32 เพื่อรบัความช่วยเหลือใน
การสรา้งศรทัธาของท่าน (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 
หน้า126–127)

◼ อดทน เวลาและประสบการณ์จะช่วยให้ท่านเข้าใจ
บางส่ิงที่ดวูา่สับสนในตอนน้ี  ระลึกถึงค�ายืนยันของ
นีไฟ “ข้าพเจ้ารูว้า่ [พระผู้เป็นเจ้า] ทรงรกัลูก ๆ ของ
พระองค;์ กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าไม่รูค้วามหมายของ
เรือ่งทัง้หมด.” (1 นีไฟ 11:17)  ตอ่ยอดจากส่ิงที่ท่านรู้

ก
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โดยพระวญิญาณวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีอยู่จรงิ (ด ูส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา, หน้า130)

◼ รกัษาพระบัญญัติ เรามีความวางใจในพระเจ้า
เมื่อเราเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ถึงคณุคา่ค�าสอนของ
พระองค ์“ถ้าใครตัง้ใจประพฤตติามพระประสงคข์อง
พระองค ์ คนน้ันก็จะรูว้า่ค�าสอนน้ีมาจากพระเจ้าหรอื
วา่เราพูดตามใจชอบเอง” (ยอห์น 7:17)

เรยีนรูท้ี่จะกลับใจ

◼ ซ่ือสตัย์กับประธานคณะเผยแผ่ของท่าน ถ้า
ท่านจ�าเป็นตอ้งกลับใจจากบาปรา้ยแรงที่ท่านไม่ได้
จัดการมาก่อน  พูดกับประธานคณะเผยแผ่ของท่าน
อย่างเปิดเผยและซ่ือสัตย์  เขาจะช่วยท่านท�าส่ิง
เหล่าน้ีให้ถูกตอ้ง

◼ ให้อภัยตนเองหลังการกลับใจ ถ้าท่านกลับใจแล้ว 
แตย่ังรูสึ้กผิดและอับอาย  จ�าไวว้า่เราทุกคนเสียใจกับ
บาปและความผิดพลาดในอดตี  จงวางใจวา่การชดใช้
ของพระครสิตม์ีเพียงพอแม้ส�าหรบัท่าน  จ�าไวว้า่การ
กลับใจไม่ ใช่แผนส�ารอง  การกลับใจคอืแผนแห่งความ
สุขส�าหรบัทุกคน  ขอให้แน่ใจวา่ส่ิงตา่งๆ ที่ท่านกังวล
ส่วนใหญ่เป็นส่ิงส�าคญั (ตวัอย่างเช่น ความก้าวหน้า
ของผู้สนใจ) ไม่ ใช่แคเ่รือ่งความจองหองส่วนตวั (เช่น
คนอื่นคดิอย่างไรกับท่าน) ข

“จงคน้หาอย่างขยันหมั่นเพียร, สวดอ้อนวอนเสมอ, และจงเช่ือ, และส่ิงทัง้
ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อความดขีองเจ้า, หากเจ้าด�าเนินชีวติอย่างซ่ือตรง 
และจดจ�าพันธสัญญาซ่ึงดว้ยพันธสัญญาน้ันเจ้าไดท้�าพันธสัญญาไวแ้ก่
กัน.”

—หลักค�าสอนและพันธสัญญา 90:24
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◼ เข้าใจบทบาทของการสมัภาษณ์ ถ้าท่านรูสึ้กวา่
จ�าเป็นตอ้งสารภาพบาปที่รา้ยแรงไม่มากหรอืสารภาพ
ซ�า้ๆ แม้หลังจากที่ผู้น�าฐานะปุโรหิตไดย้ืนยันกับท่าน
วา่การสารภาพของท่านเพียงพอแล้ว  ท่านอาจย�า้คดิ
เรือ่งสารภาพมากเกินไป  การที่ยังมีความรูสึ้กเศรา้
เสียใจถึงบาปในอดตีอยู่ตอ่ไปเป็นเรือ่งปกตแิละไม่ได้
หมายความวา่ท่านจ�าเป็นตอ้งสารภาพอีก  เบี่ยงเบน
ความคดิเช่นน้ันดว้ยกิจกรรมอื่น เลือกอย่างรอบคอบ
ที่จะเช่ือในการให้อภัยของพระเจ้า  ไม่สนใจการล่อลวง
ที่ท�าให้กังวลหรอือับอาย

◼ พูดกับประธานคณะเผยแผ่ของท่านถ้าท่านยัง
คงต่อสูกั้บความรูส้กึเหล่าน้ี

เรยีนรูก้ารสวดอ้อนวอนอย่างมี
ความหมาย

◼ พยายามสวดอ้อนวอนออกเสยีง แม้จะเป็น
เพียงการกระซิบ พยายามเตรยีมตวัสวดอ้อนวอนโดย
เขียนค�าถามหรอืข้อกังวลของท่าน  นึกภาพวา่พระเจ้า
ทรงอยู่ ใกล้ท่าน  ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าวา่ท่านจะท�าส่ิง
ใดให้พระองค์ ได้ ในวนัน้ี จากน้ันปฏิบัตติามความคดิ
ที่เข้ามาสู่จิตใจ  บางครัง้ให้ ใช้การสวดอ้อนวอนเพียง
เพื่อขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัส่ิงดีๆ  มากมายที่
พระองคป์ระทานพรท่าน

◼ ศกึษา “สวดอ้อนวอนด้วยศรทัธา” ใน สั่งสอน
กิตติคุณของเรำ หมวดน้ีอยู่ ในหน้า 99–101  ให้ค�า
แนะน�าเรือ่งการสวดอ้อนวอน

เรยีนรูท้ี่จะรกัพระคมัภีร์

◼ สวดอ้อนวอนอย่างเจาะจงเพ่ือทูลขอความช่วย
เหลือให้เข้าใจและช่ืนชมพระคัมภีร ์ใช้เวลาศึกษา
ของท่านบางส่วนเขียนความรูสึ้กและปฏิกิรยิา  ส่ิงที่
ท่านเรยีนรู ้หรอืความประทับใจทางวญิญาณที่ท่านได้
รบั

◼ ทบทวน “ศกึษาแนวคิดและค�าแนะน�า” ใน สั่ง
สอนกิตติคุณของเรำ หมวดน้ีอยู่ ในหน้า 22–25 ให้
ค�าแนะน�าส�าหรบัการศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างมีคณุคา่
มากขึน้

เรยีนรูก้ารพึ่งพาพระวญิญาณ

◼ ฝึกด้วยความอดทน การเรยีนรูท้ี่จะจดจ�าเสียงของ
พระวญิญาณเหมือนกันอย่างมากกับการเรยีนภาษา—
ตอ้งใช้การฝึกฝน ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และความเต็มใจในการเรยีนรูจ้ากความผิดพลาดโดย
ไม่ยอมแพ้

◼ เรยีนรูจ้ากการประชุมใหญ่สามัญ ส�าหรบัแนวคดิ
เกี่ยวกับวธิีปลูกฝังการเปิดเผยส่วนตวั ให้ศึกษาจากค�า
ปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญในหัวข้อน้ี

◼ ศกึษา สั่งสอนกิตติคุณของเรำ หน้า 102–105 
ประกอบดว้ยค�าแนะน�าและแนวคดิเพิ่มเตมิถึงการ
จดจ�าและพึ่งพาพระวญิญาณ

ค

ง

จ

จิตวญิญาณข้าจงสงบ พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้
เพื่อน�าทางอนาคตดงัที่ทรงท�าในอดตี
ความหวงั ความมั่นใจของท่านอย่าให้ส่ิงใดมาส่ันคลอน
บัดน้ีความลีล้ับทัง้ปวงจะพลันกระจ่าง
จิตวญิญาณข้า จงสงบ คลื่นลมยังคงรู้
สุรเสียงพระองคท์รงบัญชาส่ิงเหล่าน้ันขณะพระองคท์รงพ�านักอยู่เบือ้งล่าง

—h y m n s , n o .  124
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ศกึษาข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีเพือ่เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ศรทัธาของท่านเพือ่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนและ
ประทานความช่วยเหลือให้ท่าน  ขณะทีท่่านระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด ท่าน “จะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ 
[ท่าน]” (คพ. 20:79)

อิสยาห์ 41:10 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า  อย่าขยาด  เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า  เราจะเสรมิก�าลังเจ้า  
เราจะช่วยเจ้า  เราจะชูเจ้าดว้ยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”

ยอห์น 14:27 “เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน  สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่านน้ัน  เราไม่ได้ ให้อย่างที่ โลกให้  
อย่าให้ ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย”  

2 ทิโมธี 1:7 “เพราะวา่พระเจ้าไม่ไดป้ระทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา  แตป่ระทานใจที่ประกอบดว้ยฤทธานุภาพ 
ความรกั และการบังคบัตนเองแก่เรา”

1 นีไฟ 1:20 “พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนทัง้ปวงที่พระองคท์รงเลือกไว,้ เพราะ
ศรทัธาของพวกเขา, เพื่อท�าให้พวกเขาแข็งแกรง่แม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย.”

เจคอบ 3:1 “พระองคจ์ะทรงปลอบประโลมท่านในความทุกข์ของท่าน, และพระองคจ์ะทรงวงิวอนแก้ตา่ง
ให้ท่าน,”

เจคอบ 4:7 “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ายังทรงแสดงให้เราเห็นความอ่อนแอของเราเพื่อเราจะรูว้า่โดยพระคณุ
ของพระองค,์ และพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมหาที่สุดมิไดข้องพระองคท์ี่มีตอ่ลูกหลานมนุษย์, 
เราจึงมีพลังความสามารถท�าส่ิงเหล่าน้ี.”

โมไซยาห์ 4:27 “และจงดวูา่ท�าส่ิงทัง้หมดน้ีดว้ยปัญญาและระเบียบ; เพราะไม่จ�าเป็นที่คนจะวิง่ไปเรว็เกินก�าลัง
ของตน.”

โมไซยาห์ 24:13–14 “จงเงยหน้าและจงสบายใจเถิด, เพราะเรารูถ้ึงพันธสัญญาที่เจ้าท�าไวก้ับเรา; และเราจะให้พันธ
สัญญาแก่ผู้คนของเราและปลดปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาส. และเราจะให้สัมภาระ
ซ่ึงวางอยู่บนบ่าเจ้าเบาลงดว้ย, แม้จนเจ้าหารูสึ้กไม่วา่มันอยู่บนหลังเจ้า, แม้ขณะที่เจ้าอยู่ ใน
ความเป็นทาส; และการน้ีเราจะท�าเพื่อเจ้าจะยืนเป็นพยานให้เราตอ่จากน้ีไป, เพื่อเจ้าจะรูอ้ย่าง
แน่นอนวา่เรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, มาเยือนผู้คนของเราในความทุกข์ของพวกเขา”

แอลมา 7:12 “พระองคจ์ะทรงรบัเอาความทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่ออุทรของพระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระ
เมตตา, ตามเน้ือหนัง, เพื่อพระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่จะทรงช่วยผู้คนของพระองคต์าม
ความทุพพลภาพของพวกเขาไดอ้ย่างไร”

แหล่งช่วยพระคมัภีร์
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แอลมา 26:27 “เมื่อใจเราหดหู่, และเราเกือบจะกลับอยู่แล้ว, ดเูถิด, พระเจ้าทรงปลอบโยนเรา, และตรสั: จงไป
ในบรรดาชาวเลมัน, พี่น้องของเจ้า, และจงรบัความทุกข์ของเจ้าดว้ยความอดทน, และเราจะให้
ความส�าเรจ็แก่เจ้า.”

แอลมา 38:5 “ลูกจะมอบความไวว้างใจในพระผู้เป็นเจ้ามากฉันใดแม้ฉันน้ันลูกจะไดร้บัการปลดปล่อยจาก
ความเดอืดรอ้นของลูก, และความยุ่งยากของลูก, และความทุกข์ของลูก”

อีเธอร ์12:27 “และหากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอของพวกเขา. เราให้ความ
อ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และพระคณุของเราเพียงพอส�าหรบัคนทัง้ปวงที่
นอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมีศรทัธาใน
เรา, เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�าหรบัพวกเขา.”

หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 6:32–36

“แม้ฉันน้ันเราอยู่ท่ามกลางเจ้า . . . ฉะน้ัน, อย่ากลัวเลย, เจ้าฝูงแกะน้อย; จงท�าดเีถิด; ตอ่
ให้แผ่นดนิโลกและนรกรวมกันตอ่ตา้นเจ้า, แตห่ากเจ้าสรา้งขึน้บนศิลาของเรา, พวกเขาจะ
เอาชนะไม่ได.้ ดเูถิด, เราไม่กล่าวโทษเจ้า . . . จงดทูี่เราในความนึกคดิทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่า
กลัว.”

หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 58:2–4

“คนที่ซ่ือสัตย์ ในความยากล�าบาก, รางวลัของคนคนน้ันยิ่งใหญ่กวา่ ในอาณาจักรแห่งสวรรค.์ 
เจ้าจะมองเห็นแผนของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าดว้ยดวงตาฝ่ายธรรมชาตขิองเจ้าไม่ได,้ ในเวลาน้ี, 
เกี่ยวกับส่ิงเหล่าน้ันซ่ึงจะมาถึงในภายหน้า, และรศัมีภาพซ่ึงจะตามมาหลังจากความยากล�าบาก
ยิ่ง. เพราะหลังจากความยากล�าบากมากมาย จึงบังเกิดพร.”

หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 122:7–9

“ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็นประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขึน้เพื่อความดขีองเจ้า. บุตร
แห่งพระมหาบุรษุเคยลดพระฐานะลงต�า่กวา่ส่ิงเหล่าน้ันทัง้หมด . . . ฉะน้ัน, จงยึดมั่นวถิีทาง
ของเจ้า”

Bible Dictionary, “Fear” “ผลกระทบแรกตอ่บาปของอาดมัคอืเขากลัว (ปฐมกาล 3:10) . . . นับตัง้แตก่ารตก พระผู้เป็น
เจ้าทรงสอนมนุษย์ ไม่ ให้กลัว  แต่ ให้อดทนทูลขอการให้อภัยโดยมั่นใจอย่างเต็มเป่ียมวา่จะไดร้บั
การให้อภัย”

แหล่งช่วยพระคมัภีรอ์ื่นๆ 

ค�ำแนะน�ำและเครือ่งมือ: ทำงวญิญำณ
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การเตรยีมตวัเป็นผู้สอนศาสนา  

การปรบัตวัให้เข้ากับชีวติผู้สอน
ศาสนา
หมวดน้ีเป็นการสรปุเน้ือหาทีท่่านไดร้บัทางออนไลน์ก่อนเข้าเอ็มทีซี

เป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบัผู้สอนศาสนาใหม่ที่จะประสบ
กับความเครยีดหรอืความไม่สบายใจอยู่บ้างเมื่อพวก

เขาละทิง้ครอบครวั มิตรสหาย และหลายส่ิงที่พวกเขา
เคยท�า การเปลี่ยนแปลงอันเป็นปกตขิองการย้าย คู่
ใหม่ และงานมอบหมายใหม่จะเรยีกรอ้งการปรบัตวั
บ้าง  จงอดทนขณะท่านเรยีนรูท้ี่จะตระหนักถึงพร
ของการอุทิศชีวติแดพ่ระผู้ช่วยให้รอดมากยิ่งขึน้  จง
จ�าไวว้า่พระวญิญาณจะอยู่กับท่านขณะที่ท่านท�าการ
เปลี่ยนแปลงน้ีและจะช่วยท่านปรบัตวัสู่หน้าที่รบัผิด
ชอบในการเป็นผู้สอนศาสนาใหม่ของท่าน

การปรบัตวัสู่ประสบการณ์ใหม่
เช่นเดยีวกับคนจ�านวนมากที่เข้าสู่สถานการณ์ใหม่  ผู้
สอนศาสนามักจะเข้าสู่ขัน้ตอนหรอืระยะเวลาของการ
ปรบัตวัทางอารมณ์ส่ีขัน้ตอนเมื่อพวกเขาเข้าเอ็มทีซี
และอีกครัง้เมื่อพวกเขาเข้าสู่สนามเผยแผ่
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ความคาดหวงั ค้นพบ  
สิง่ท่ี ไม่คาดฝัน “ฉันท�าสิง่น้ีได้” การพ่ึงพาตนเองทาง

อารมณ์

ท่านอาจรูสึ้ก
กระตอืรอืรน้ตอ่การ
ท้าทาย (ด ู1 นีไฟ 3:7)

ท่านอาจรูสึ้กถึงนัยของ
จุดประสงคม์ากขึน้และ
มีความภักดตีอ่พระบิดา
บนสวรรคม์ากขึน้ (ด ู3 
นีไฟ 5:13)

ท่านอาจมีความสุขและ
รอคอยการพบกับคน
ใหม่ๆ และไปยังสถานที่
ใหม่ๆ

ท่านอาจเริม่คดิถึงบ้าน 
ครอบครวั มิตรสหาย 
และแม้กระทั่งสงสัยถึง
การที่ท่านตดัสินใจรบัใช้ 
(ด ูแอลมา 26:27)

ท่านอาจสังเกตเห็น
ปรากฏการณ์ของ
ความเครยีดที่เกิดขึน้
ทางรา่งกาย เช่น การ
นอนไม่หลับ ความอยาก
อาหารเปลี่ยนไป หรอืมี
อารมณ์ฉุนเฉียว

ท่านอาจรูสึ้กตวัวา่ ท่าน
วพิากษ์วจิารณ์ ไม่อดทน
กับกฎและความคาด
หวงัโดยไม่ตัง้ใจ

ทักษะการสอนและ
ทักษะทางภาษาของ
ท่านเริม่พัฒนา

ท่านเรยีนรูท้ี่จะรกัษากฎ
ระเบียบและความคาด
หวงัของคณะเผยแผ่
ดว้ยความเต็มใจ

ท่านแสดงความอดทน
กับตนเองขณะที่ท่าน
เรยีนรู ้“กฎเกณฑ์มา
เตมิกฎเกณฑ์” (ด ูอิส
ยาห์ 28:10; โมไซยาห์ 
4:27)

ถ้าท่านมีอาการทาง
รา่งกายอันเกิดจาก
ความเครยีด ส่ิงน้ันจะ
เริม่หายไป 

ท่านรูสึ้กสบายใจในการ
ท�ากิจวตัรประจ�าวนั

ท่านเห็นความเข้มแข็ง
และความก้าวหน้าของ
ตวัท่านเอง

ท่านเข้าใจความหมาย
ของการด�าเนินชีวติทีละ
ขัน้ (ด ูคพ. 98:12)

ท่านพัฒนาความมั่นใจ
ในตนเองและปรารถนา
จะรบัใช้มากขึน้

1 2 3 4

ส่ิงที่ท่านท�าไดเ้ดีย๋วน้ี
◼ หาวธีิรบัใช้ผู้อ่ืน งานสอนศาสนาเป็นการเรยีก
ให้รบัใช้  ให้ท่านมุ่งความสนใจออกไปจากความรูสึ้ก
อึดอัดของตนเองโดยใส่ ใจดแูลผู้ที่ตอ้งการค�าพูดอ่อน
โยน หรอืการกระท�าอันเกิดจากจิตกุศล หรอืมิตรภาพ 
(ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 183–184)

◼ พูดคุยกับคนอ่ืนเก่ียวกับการปรบัตัวน้ี จัดเวลา
สนทนาค�าถามตอ่ไปน้ีกับบิดามารดา ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิต หรอืเพื่อนที่เป็นอดตีผู้สอนศาสนา

ขัน้ตอนของการปรบัตวัส่ีขัน้ตอน
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– เราเรยีนรูท้ี่จะท�าอะไรไดบ้้างจากแบบอย่างของพระ
ผู้เป็นเจ้าในพระคมัภีรท์ี่เรยีกรอ้งให้ผู้คนท�าส่ิงที่
เกินขีดความสามารถที่พวกเขารูสึ้กวา่จะท�าได ้(ด ู
อพยพ 4:10–12; ; เยเรมีห์ 1:6–9; แอลมา 17:10–
12; 26:27; อีเธอร ์12:23–27; โมเสส 6:31–32)

– เหตใุดจึงส�าคญัที่จะเข้านอนและตืน่นอนตรงเวลา  
รกัษาโภชนาการที่ด ี ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และ
มีการสวดอ้อนวอนส่วนตวั

– การเขียนบันทึกประจ�าวนัจะช่วยเราในช่วงที่
ประสบการท้าทายไดอ้ย่างไร

– เราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเกิดความคดิหรอืความ
รูสึ้กกลัดกลุ้มตลอดเวลา

◼ อ่านบทความ “Preparing Emotionally  
for Missionary Service”  โดย โรเบิรต์ เค. 
แวกสแตฟฟ์ (in Ensign, มี.ค. 2011, 22–26; มี
ออนไลน์ที่ LDS.org)

◼ มุ่งเน้นท่ีการเสรมิสรา้งสมัพันธภาพของท่าน
กับพระบิดาบนสวรรค์ แสวงหาพระวญิญาณของ
พระองคผ์่านการสวดอ้อนวอนส่วนตวั ดนตรทีี่ยก
ระดบัจิตใจ การอ่านปิตพุรของท่าน และวธิีอื่นๆ ที่
ท่านพบวา่มีประโยชน์

◼ มีเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน พูดกับตนเองดว้ย
ค�าพูดที่อ่อนโยนมีเมตตาเช่นเดยีวกันกับที่ท่าน
จินตนาการวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงใช้  พึงจ�าไวว้า่ 
การคดิวา่หมดหนทาง ไรค้วามหวงั หรอืการกล่าวโทษ
อย่างรนุแรงไม่ ใช่ส่ิงที่มาจากพระเจ้า

◼ จงคาดหวงัสิง่ท่ี ไม่ได้คาดหวงั ประสบการณ์
ของท่านในฐานะผู้สอนศาสนาจะไม่เป็นเหมือน
ประสบการณ์ของผู้อื่น  ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่
ท่านวางแผนหรอืดงัที่ท่านคดิวา่ควรจะเป็นเสมอไป 
การตรวจสอบความคาดหวงัของท่านจะช่วยให้ท่าน
เปิดรบัและยอมรบัการเปลี่ยนแปลง

สรปุ
ขณะที่ท่านรบัใช้งานเผยแผ่  จงพรอ้มที่จะน้อมรบั
การเปลี่ยนแปลง ชีวติในฐานะผู้สอนศาสนาคอ่นข้าง
จะแตกตา่งจากทุกส่ิงที่ท่านเคยประสบมา  แตถ่้า
ท่านมาดว้ยเจตคตทิี่ด ีใช้ศรทัธาในพระเจ้า และความ
คาดหวงัที่ตอ้งอดทนกับตนเองและผู้อื่น พระเจ้าจะ
ประทานรางวลัและพรแก่ท่าน พึงระลึกถึงค�าแนะน�า
ที่ประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในยามที่
ยากล�าบากมากในชีวติท่าน “จงรู้ ไวเ้ถิด, ลูกพ่อ, วา่ส่ิง
ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็นประสบการณ์แก่เจ้า, 
และจะเกิดขึน้เพื่อความดขีองเจ้า.” (คพ. 122:7)

พึงจ�าไวว้า่พระวญิญาณจะอยู่กับท่านขณะที่ท่านท�าการเปลี่ยนแปลงน้ีและ
จะช่วยให้ท่านปรบัตวัสู่ความรบัผิดชอบของผู้สอนศาสนาใหม่

“และผู้ ใดที่รบัเจ้า, ที่น่ันเราจะอยู่ดว้ย, เพราะเราจะไปเบือ้งหน้าเจ้า. เราจะ
อยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระวญิญาณของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, 
และเหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว.้”

—หลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:88
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