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เรียน พี่นอ้งทุกท่าน

พระเจา้ทรงประกาศวา่ “เป็นจุดประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหว้สุิทธิชนของเรา”  

(คพ. 104:15) การเปิดเผยน้ีเป็นค�าสญัญาจากพระเจา้วา่พระองคจ์ะทรงจดัหาพรทาง

โลกและเปิดประตูแห่งการพึ่งพาตนเองซ่ึงคือความสามารถท่ีเราจะจดัหาส่ิงจ�าเป็น

ของชีวติเพื่อตวัเราเองและสมาชิกครอบครัวของเรา

จุลสาร รากฐานของฉนั เล่มน้ีจดัท�าข้ึนเพื่อช่วยใหส้มาชิกศาสนจกัรเรียนรู้และน�า 

หลกัธรรมแห่งศรัทธา การศึกษา การท�างานหนกัและการวางใจในพระเจา้ไปปฏิบติั 

การยอมรับและด�าเนินชีวติตามหลกัธรรมเหล่าน้ีจะท�าใหท่้านไดรั้บพรทางโลกท่ี

พระเจา้ทรงสญัญาไว้

เราเช้ือเชิญใหท่้านศึกษาอยา่งพากเพียรและน�าหลกัธรรมเหล่าน้ีไปปฏิบติัและสอน

สมาชิกครอบครัวของท่าน เม่ือท่านท�าดงัน้ี ชีวติท่านจะไดรั้บพร ท่านจะเรียนรู้

วธีิด�าเนินอยูใ่นหนทางไปสู่การพึ่งพาตนเองมากข้ึน ท่านจะไดรั้บพรดว้ยศรัทธา 

สนัติสุข และความกา้วหนา้มากข้ึน

ขอใหม้ัน่ใจวา่ท่านเป็นบุตรธิดาของพระบิดาในสวรรคข์องเรา พระองคท์รงรักท่าน

และจะไม่ทรงทอดท้ิงท่าน พระองคท์รงรู้จกัท่านและพร้อมจะประทานพรแห่งการ

พึ่งพาตนเองทางวญิญาณและทางโลกแก่ท่าน

ขอแสดงความนบัถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด

ค�าน�า
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 ไตรต่รอง: เหตุใดพระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการใหฉ้นัพึ่งพาตนเอง เม่ือเราพึ่งพาตนเอง  
เราเป็นเหมือนพระองคอ์ยา่งไร

 อา่น: อ่านจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด (ใน หนา้ 2) และค�าพดูของประธานมอนสนั
กบักลุ่ม (ดา้นขวา)

 สนทนา: ขอ้ความเหล่าน้ีมีค �าสญัญาอะไรบา้ง หนา้ท่ีของท่านคืออะไร

 อา่น: อ่าน หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 29:34 (ดา้นขวา)

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจาก หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 29:34 เก่ียวกบัการหาความรู้  

การหางานท�า หรือการเร่ิมท�าธุรกิจ เหตุใดจึงส�าคญัมากท่ีตอ้งเขา้ใจความจริงน้ี

 อา่น: รากฐานของฉนั เป็นส่วนส�าคญัของการประชุมกลุ่มพึ่งพาตนเอง สมาชิกกลุ่มท่ี 

เขา้ร่วมการประชุมและรักษาค�ามัน่สญัญาของพวกเขาจะมีคุณสมบติัในการรับ
เกียรติบตัรการพึ่งพาตนเองจาก LDS Business College ใหเ้ปิดไป หนา้ 29  
เพื่อทบทวนขอ้ก�าหนดส�าหรับการรับเกียรติบตัร 

ในหลกัธรรมท่ี 12 ของ รากฐานของฉนั เราจะพดูถึงความส�าคญัของศาสนพิธี

พระวหิารเน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการพึ่งพาตนเอง เราอาจเตรียมตวัส�าหรับ

บทเรียนนั้นในตอนน้ี กบัครอบครัวของเรา ขอใหเ้ราเร่ิมประวติัครอบครัวของ

เราโดยใชจุ้ลสาร ครอบครัวของฉนั: เร่ืองราวท่ีน�าเรามาอยูด่ว้ยกนั เราจะเสริม

สร้างทุกดา้นของชีวติเราใหเ้ขม้แขง็เม่ือเราใหเ้กียรติพนัธสญัญาและช่วยน�าพร

ไปสู่บรรพชนของเรา

 ครอบครวัของฉัน
  เรือ่งราวที่นําเรามาอยู่ดว้ยกัน 

 ฝ่ายประธานสูงสุดใครข่อให้เยาวชนและหนุ่ม
สาวโสดใช้รายช่ือจากครอบครวัตนเองหรอืรายช่ือ
บรรพชนของสมาชิกจากวอรด์หรอืสเตคเดยีวกัน

สําหรบังานพระวหิาร  ผู้นําฐานะปุโรหิตควร
ดาํเนินการให้แน่ใจวา่เยาวชนคนหนุ่มสาวและ

ครอบครวัของพวกเขาเรยีนรูห้ลักคาํสอนเรือ่งการ
หันใจไปหาบรรพบุรษุและพรของการเข้าพระวหิาร 

 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด, 8 ต.ค. 2012 

“กำรพ่ึงพำตนเอง	เป็น	
.	.	.	ปัจจยัส�ำคญัในควำม
ผำสุกทำงวญิญำณของ
เรำเชน่เดียวกบัทำง
โลก	.	.	.	‘ควำมรอดไม่
สำมำรถรบัไดโ้ดยหลกั
ธรรมอ่ืน’”
โธมสั เอส. มอนสนั, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3

“ส�ำหรบัเรำทุกส่ิงเป็น
ฝ่ำยวญิญำณ,	และไมมี่
สกัครั้งท่ีเรำใหก้ฎแกเ่จำ้
ซ่ึงเป็นฝ่ำยโลก”	
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 29:34

ค�าแนะน�าส�าหรบั
วิทยากรกระบวนการ

วำงใจในเน้ือหำ

ท�ำตำมโครงร่ำง

บริหำรเวลำอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ

เริม่ต้น
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“และเป็นจุดประสงคข์อง
เรำท่ีจะจดัหำใหว้สุิทธิชน
ของเรำ”
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 104:15

ใชศ้รทัธาในพระเยซูครสิต์
 ไตร่ตรอง: ศรัทธาในพระเยซูคริสตจ์ะส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองของฉนัอยา่งไร

 ชมวีดิทัศน:์ “ใชศ้รัทธาในพระเยซูคริสต”์ (มีท่ี srs.lds.org ถา้ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านบทพดูหนา้
ถดัไป)

 สนทนา: ท่านท�าส่ิงใดไดบ้า้งท่ีจะใชศ้รัทธาในพระเยซูคริสตซ่ึ์งจะช่วยท่านใหพ้ึ่งพาตนเอง
ไดม้ากข้ึน

 อา่น: อ่าน หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15 (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต:ิ เลือกขอ้ความดา้นล่างมาหน่ึงขอ้ความและอ่านในใจ คิดวา่พระคมัภีร์น้ีจะประยกุต์
ใชก้บัท่านขณะท่ีท่านแสวงหาการพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งไร แบ่งปันความคิดของท่าน
กบักลุ่ม

พระคมัภีรเ์ก่ียวกบัการกระท�าท่ีแสดงถึงศรทัธา

เน่ืองจำกดำเนียลไมย่อมหยุดสวดออ้นวอน	ท่ำนจึงถกูโยนเขำ้ไปในถ�้ำสิงโต	แต่	“พระเจำ้	.	.	.	ทรงใชท้ตูสวรรคม์ำปิดปำกสิงโตไว	้.	.	.	 
ไมป่รำกฏวำ่มีอนัตรำยอยำ่งใดท่ีตวัท่ำนเลย	เพรำะท่ำนไดว้ำงใจในพระเจำ้ของท่ำน”	ดาเนียล 6:22–23	(ด	ูขอ้	16–21	ดว้ย)

“ใครเช่ือก็ท�ำใหไ้ดทุ้กส่ิง	.	.	.	เด็กคนน้ันก็แน่น่ิงเหมือนคนตำย	.	.	.	แต่พระเยซทูรงจบัมือพยุงเด็กคนน้ัน	เขำก็ยนืข้ึน”	 
มาระโก 9:23, 26–27	(ด	ูขอ้	17–22,	24–25	ดว้ย)

“จงเรียกหำเพ่ือฝงูสตัวเ์ล้ียงในทุ่งของท่ำน,	เพ่ือมนัจะเพ่ิมข้ึน.”	แอลมา 34:25

พระเจำ้ประทำนเลียโฮนำใหลี้ไฮเพ่ือน�ำครอบครวัท่ำน	และ	“และมนัท�ำงำนใหพ้วกเขำตำมศรทัธำท่ีพวกเขำมีต่อพระผูเ้ป็นเจำ้	.	.	.	 
[เม่ือ]	พวกเขำเกียจครำ้น,	และลืมใชศ้รทัธำและควำมขยนัหมัน่เพียรของตน	.	.	.	พวกเขำจึงไมก่ำ้วหนำ้ในกำรเดินทำงของตน”		 
แอลมา 37:40- 41

“จงน�ำทศำงคเ์ต็มขนำดมำไวใ้นคลงั	.	.	.	จงลองดเูรำในเร่ืองน้ีวำ่	.	.	.	เรำจะเปิดหนำ้ต่ำงในฟ้ำสวรรคใ์หเ้จำ้	และเทพรอยำ่งลน้ไหลมำให้
เจำ้หรือไม”่	มาลาคี 3:10

ในชว่งท่ีเกิดควำมแหง้แลง้	เอลียำหข์อใหห้ญิงมำ่ยใหอ้ำหำรม้ือสุดทำ้ยของเธอแกท่่ำน	เอลียำหส์ญัญำวำ่เพรำะศรทัธำของเธอพระเจำ้จะ
ทรงจดัหำอำหำรใหเ้ธอและอำหำรของเธอจะไมมี่วนัขำดแคลน	ด ู1 พงศก์ษตัรยิ ์17.

“และทรงเล้ียงท่ำนดว้ยมำนำ	(เป็นเวลำ	40	ปี)	.	.	.	เพ่ือพระองคจ์ะทรงท�ำใหท่้ำนเขำ้ใจวำ่	มนุษยไ์มไ่ดด้�ำรงชีวติอยูด่ว้ยอำหำรเพียงส่ิง
เดียว	แต่มนุษยจ์ะด�ำรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยทุกส่ิงท่ีออกมำจำกพระโอษฐข์องพระยำหเ์วห”์	เฉลยธรรมบญัญตั ิ8:3

ใช้ศรัทธาในพระเยซูครสิต์1



รากฐานของฉัน: หลกัธรรม ทกัษะ นิสัย

55

 ฝึกปฏิบัต ิ เขียนวธีิท่ีเจาะจงสองวธีิท่ีท่านสามารถใชศ้รัทธาในพระเยซูคริสต:์

  

 

 ให้ค�ามัน่: ระหวา่งสปัดาห์ ไตร่ตรองขอ้ความและพระคมัภีร์ขา้งบนทั้งหมดและใหค้ �ามัน่วา่จะ
ท�าดงัน้ี ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละอยา่งครบถว้น

□ ฝึกใชศ้รัทธาในพระเยซูคริสตใ์นทุกวนั

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

ใช้ศรัทธาในพระเยซูครสิต์
หากท่านไม่สามารถชมวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทพดูน้ีแทน

เอล็เดอร์เบดนาร์: การลงมือท�าคือการใชศ้รัทธา 
ลกูหลานอิสราเอลก�าลงัแบกหีบพนัธสญัญา พวก
เขามาถึงท่ีแม่น�้าจอร์แดน ค�าสญัญาคือวา่พวกเขา
จะขา้มแม่น�้าบนพื้นดินแหง้ น�้าแยกออกเม่ือใด 
เม่ือเทา้พวกเขาเปียก พวกเขาเดินเขา้ไปในแม่น�้า
—ลงมือท�า พลงัอ�านาจตามมา—น�้าแยกออก

บ่อยคร้ังเราเช่ือวา่ “โอเค ฉนัจะมีความเขา้ใจ
อยา่งสมบูรณ์แบบน้ี แลว้ฉนัจะเปล่ียนแปลงส่ิง
นั้นมาเป็นส่ิงท่ีฉนัท�า” ขา้พเจา้ขอแนะน�าวา่เรามี
มากพอท่ีจะเร่ิมท�า เรามีความรู้สึกถึงทิศทางท่ีถกู
ตอ้ง ศรัทธาเป็นหลกัธรรมหน่ึง-หลกัธรรม-แห่ง
การกระท�าและแห่งพลงัอ�านาจ ศรัทธาท่ีแทจ้ริง
มุ่งเนน้ไปท่ีพระเจา้พระเยซูคริสต ์และน�าไปสู่ 
การกระท�าเสมอ

(David A. Bednar, “What Must I Do? ” [วดิีทศัน ์
Leadership Pattern, 2014]; David A. Bednar, 
“Seek Learning by Faith ” [ค�าปราศรัยต่อนกัการ
ศึกษาศาสนา ระบบการศึกษาของศาสนจกัร, 
3 ก.พ. 2006], lds.org/media-library)

“ในหนังสืออพยพบท
ท่ีสิบส่ีลกูหลำนของ
อิสรำเอล	[สำปแชง่]	
โมเสส—ท่ีพำพวกเขำ
มำยงัทะเลแดง	[เน่ืองจำก
ไมมี่ทำงหนีต่อไป]	—	 
ซ่ึงดเูหมือนไมส่มเหตุสม
ผล	เม่ือพวกเขำประจนั
หนำ้กบัทะเลแดง	พรอ้ม
ดว้ยกองทพัของฟำโรห์
ตำมมำติดๆ	พวกเขำไม่
ไดค้ำดคิดวำ่	.	.	.	จะเห็น
ทำงแคบเกิดข้ึนอยำ่งท่ีไม่
เคยเกิดข้ึนมำกอ่น	แต่มนั
ก็เกิดข้ึน!”
นีล เอ. แม็กซเ์วลล,์ 
“On the Straight and 
Narrow Way,” New Era, 
Aug. 1971, 42
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“เพรำะดเูถิด,	ชีวติน้ีเป็น
เวลำส�ำหรบัมนุษยท่ี์จะ
เตรียมพบพระผูเ้ป็นเจำ้;	
แทจ้ริงแลว้,	ดเูถิดวนั
แหง่ชีวติน้ีเป็นวนัส�ำหรบั
มนุษยท่ี์จะท�ำงำนของ
พวกเขำ.”
แอลมา 34:32

ใช้เวลาอยา่งฉลาด
 ไตรต่รอง: เหตุใดเวลาจึงเป็นของประทานท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้

 ชมวีดิทศัน:์ “ของประทานแห่งเวลา” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจากซิสเตอร์เบน็โคซี 

 ฝึกปฏิบัต:ิ น่ีเป็นหา้ขั้นตอนท่ีท่านท�าไดใ้นแต่ละวนัเพื่อใชเ้วลาไดอ้ยา่งดี อ่านแต่ละขั้นตอน  
ซิสเตอร์เบน็โคซีท�าส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่

เร่ิมตั้งแต่เดีย๋วนี ้ เขียนในสมุดบนัทึกการท�างานเล่มน้ีหรือในกระดาษแยกต่าง

หาก ท�าขั้นตอนท่ี 1: จดรายการท่ีจะท�าพรุ่งน้ี ส่ิงเหล่าน้ีควรเป็นส่ิงส�าคญัท่ีตอ้งท�า

ส�าหรับงานของท่าน ส�าหรับการเรียนของท่าน ส�าหรับศาสนจกัรหรือการรับใช้

ครอบครัว—ไม่ใช่งานจิปาถะในแต่ละวนัเท่านั้น

ท�าขั้นตอนท่ี 2 และ 3

พรุ่งน้ีท�าขั้นตอนท่ี 4 และ 5

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�างาน
แต่ละอยา่งเสร็จส้ิน

□ ฝึกขั้นตอนเหล่าน้ีทุกวนัเพื่อใชเ้วลาของท่านอยา่งฉลาดข้ึน

□ สอนหลกัธรรมน้ีแก่ครอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

❶
จดรายการท่ีจะท�า

ทุกเชำ้	ใหจ้ดรำยกำร
ท่ีจะท�ำ	เพ่ิมช่ือของ
คนท่ีท่ำนจะรบัใช้

❷
สวดอ้อนวอน

สวดออ้นวอนขอกำรน�ำ
ทำง	ฟัง	ใหค้�ำมัน่ท่ีจะ
ท�ำสุดควำมสำมำรถ	

❸
จัดล�าดับความ

ส�าคัญ

ใส่ตวัเลขใหส่ิ้งส�ำคญั
ล�ำดบัตน้ๆ		ใส่เลข	

“1”	ขำ้งส่ิงส�ำคญัท่ีสุด	
ใส่เลข	“2”	ในล�ำดบั
ถดัมำและต่อๆไป

❹
ตัง้เป้าหมาย 
ท�าตามนั้น

ฟังพระวญิญำณ		ตั้ง
เป้ำหมำย	ขยนัขนั
แข็ง	เร่ิมท�ำส่ิงส�ำคญั
ท่ีสุดและท�ำตำม
รำยกำรท่ีจดไว ้

❺
รายงาน

ทุกคืน	รำยงำนพระ
บิดำบนสวรรคใ์นค�ำ
สวดออ้นวอน		ถำม
ค�ำถำม	ฟัง	สมัผสั
ถึงควำมรกัของ
พระองค	์กลบัใจ

ค�าแนะน�าส�าหรบั
วิทยากรกระบวนการ

เม่ือสมำชิกกลุ่มมี
ค�ำถำม	ชว่ยใหพ้วกเขำ
ตอบค�ำถำมดว้ยตนเอง

ใช้เวลาอยา่งฉลาด2
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ของประทานแห่งเวลา
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหเ้ลือกบทบาทและอ่านบทพดูน้ี

โคฟี: สวสัดีครับ ซิสเตอร์เบน็โคซี สบายดีไหม
ครับ

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: เป็นอะไรหรือเปล่า โคฟี

โคฟี: ซิสเตอร์เบน็โคซีครับ ผมยุง่มาก ผมตอ้ง
ท�างาน ตอ้งรับใชแ้ละช่วยครอบครัวผม . . . แลว้
ตอ้งไปเล่นฟุตบอลดว้ย ผมไม่มีเวลาเลย!

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: โคฟี เธอมีเวลาทั้งหมดท่ีนัน่
แหละ

โคฟี: อะไรนะครับ

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: หนุ่มนอ้ยของฉนั พระผูเ้ป็น
เจา้ประทานของขวญัอนัล�้าค่าแก่เรา—เวลา  
ของเรา เราตอ้งใชก้บัส่ิงส�าคญัท่ีสุด

โคฟี: ท�าอยา่งไรล่ะครับซิสเตอร์เบน็โคซี คุณได้
ท�าหลายส่ิงหลายอยา่งมากมายตลอดเวลา คุณ
ประสบความส�าเร็จในครอบครัว ในธุรกิจของ
คุณ คุณรับใชแ้ละเป็นพรกบัคนมากมาย เช่นกบั
ผม ผมไม่รู้วา่คุณท�าไดย้า่งไร

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: เธออยากรู้จริงๆ หรือ หากเธอ
จะนัง่น่ิงๆ และฟัง ฉนัจะบอกความลบัของฉนั
กบัเธอ

ทุกเชา้ฉนัต่ืนก่อนตะวนัข้ึน ฉนัแต่งตวั ลา้งหนา้ 
ลา้งมือ

ฉนัอ่านพระคมัภีร์ จากนั้นท�ารายการส่ิงท่ีฉนัควร
ท�าวนันั้น

ฉนันึกถึงคนท่ีฉนัอาจจะไดรั้บใช ้ฉนัสวด
ออ้นวอนเพื่อทราบพระประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ และฉนัฟัง

บางคร้ังช่ือหรือใบหนา้ของผูค้นเขา้มาสู่ความคิด 
ฉนัใส่พวกเขาไวใ้นรายการของฉนั

โคฟี: นัน่เป็นวธีิท่ีคุณรู้เสมอวา่ใครตอ้งการให้
คุณรับใชห้รือครับ

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: ใช่ โคฟี ฉนัสวดออ้นวอนทูล
ขอความเขม้แขง็และปัญญา ฉนัสวดออ้นวอนวา่
พระผูเ้ป็นเจา้จะ “อุทิศการกระท�า [ของฉนั]”  
มีบอกไวใ้น 2 นีไฟ 32

ฉนัขอบพระทยัพระองค ์ฉนัสญัญาวา่จะท�าสุด
ความสามารถ ฉนัทูลขอวา่พระองคจ์ะทรงท�าส่ิง
ท่ีฉนัท�าไม่ได้

จากนั้นฉนัดูท่ีรายการของฉนั ฉนัใส่เลข “1”  
ขา้งส่ิงส�าคญัท่ีสุด แลว้ใส่เลข “2”

โคฟี: คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่อะไรส�าคญัท่ีสุด

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: ฉนัฟังเม่ือฉนัสวดออ้นวอน! 
จากนั้นฉนัออกไปท�างาน ฉนัดูท่ีเลข 1 และ
พยายามท�าก่อน จากนั้นเลข 2

บางคร้ังกต็อ้งเปล่ียน พระวญิญาณบริสุทธ์ิบอก
ใหฉ้นัท�าส่ิงอ่ืน นัน่เป็นเร่ืองดี

ฉนัท�างานหนกัมากแต่ฉนัมีสนัติสุข ฉนัรู้วา่พระ
ผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยฉนั

ดงันั้น ฉนัจึงท�าส่ิงส�าคญัดว้ยรายการของฉนัและ
พระวญิญาณ โคฟี

โคฟี: นัน่ฟังดูเรียบง่ายและยากในคราวเดียว

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: เธอพดูถกู! เม่ือฉนัเตรียม
ตวัเขา้นอนในทา้ยท่ีสุด ฉนัสวดออ้นวอน ฉนั
รายงานพระบิดาบนสวรรค ์ฉนัทูลพระองคว์า่
แต่ละวนัผา่นไปอยา่งไร ฉนัถามค�าถาม ฉนัถาม
วา่ฉนัจะท�าอะไรไดดี้ข้ึน ฉนัฟัง บ่อยคร้ังฉนัรู้สึก
ถึงความรักของพระองค ์ฉนัรู้วา่พระองคท์รง
ขยายส่ิงท่ีฉนัพยายามท�า จากนั้นฉนัมีสนัติสุข 
โคฟี และฉนันอนหลบั

โคฟี: นัน่ดีมากครับ คุณแม่เบน็โคซี ผมตอ้งการ
สนัติสุขแบบน้ี ผมตอ้งการใชเ้วลาของผม ผม
ตอ้งการท�างานและรับใชใ้หดี้ข้ึน

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: เธอจะท้ิงส่ิงท่ีไม่ส�าคญั  
โคฟี เธอจะใชเ้วลาของเธอไปท�าส่ิงส�าคญัจริงๆ 
และพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงอยูก่บัเธอหากใจของเธอ
ถกูตอ้ง

โคฟี: ขอบคุณครับ

ซิสเตอร์เบ็นโคซี: ไปไดแ้ลว้ หนุ่มนอ้ย เธอมี
หลายอยา่งตอ้งท�า!

“เวลำเป็นตน้ทุนทั้งหมด
ท่ีมีอยูบ่นแผ่นดินโลก	
.	.	.	หำกใชอ้ยำ่งเหมำะ
สม	จะท�ำท่ำนใหมี้ควำม
สบำย	ควำมสะดวก	และ
ควำมพึงพอใจมำกข้ึน	ขอ
ใหเ้รำนึกถึงเร่ืองน้ี	และ
อยำ่นัง่กอดอก	ปล่อย
เวลำใหส้ญูเปล่ำ”
บรคิมั ยงัก,์ ใน 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214
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“มีกฎ	.	.	.	ซ่ึงในน้ัน
ทรงก�ำหนดพรไวทุ้ก
ประกำร—และเม่ือเรำได้
รบัพรประกำรใดจำกพระ
ผูเ้ป็นเจำ้,	ยอ่มเป็นไป
เน่ืองจำกกำรเช่ือฟังกฎ
น้ันซ่ึงในน้ันทรงก�ำหนด
พรไว.้”
หลักค�าสอนและพันธ-
สญัญา 130:20–21

จงเช่ือฟัง
 ไตรต่รอง: ฉนัตอ้งเช่ือฟังกฎอะไรบา้งจึงจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน

 ชมวีดิทัศน:์ “การเช่ือฟังน�ามาซ่ึงพร” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: การเช่ือฟังกฎและหลกัธรรมของพระผูเ้ป็นเจา้น�าไปสู่พรทางวญิญาณและทางโลก 
ท่านมีประสบการณ์อะไรบา้งท่ียนืยนัถึงส่ิงน้ี

 อา่น: หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 130:20–21; ถอ้ยค�าโดยโจเซฟ สมิธ (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต ิ ดูตารางดา้นล่าง สงัเกตวา่การเช่ือฟังกฎท่ีเจาะจงน�าไปสู่พรท่ีเจาะจง มีตวัอยา่งบาง
เร่ืองใหไ้ว้

ตอนน้ี ใชเ้วลาสกัครู่เพื่อท�าดงัน้ี

1.  เขียนพรท่ีท่านปรารถนาในการหางาน การประกอบธุรกิจส่วนตวั 

หรือการศึกษาของท่าน ใชช่้องดา้นขวา

2. ใชช่้องดา้นซา้ยเขียนกฎท่ีท่านจะเช่ือฟังเพื่อไดรั้บพร

เหล่านั้น

 ฝึกปฏิบัต ิ เขียนวธีิท่ีเจาะจงสกัสองสามวธีิท่ีท่านสามารถเพ่ิมการเช่ือฟังต่อกฎท่ีท่านเลือก

  

 

เช่ือฟัง เพ่ือรับ

กฎหรอืหลักธรรม พร

พระค�ำแหง่ป ั   ญญำ (คพ. 89) สขุภำพทีด่ขี ึน้ ควำมรูท้ีย่ ิง่ใหญ่
สว่นสบิและเงนิบรจิำค (มำลำค ี3:10–12) พรทำงวญิญำณและทำงโลก ควำมส�ำเรจ็ในงำนของเรำ  

กำรปกป้องคุม้ครอง

ไปท�ำงำนตรงเวลำทกุวัน มกีำรจำ้งงำนต่อไปและสำมำรถมเีงนิเกบ็

รบัประทำนอำหำรทีม่ปีระโยชน์และออก
ก�ำลังกำยเป็นประจ�ำ

ไมค่อ่ยขำดงำนเน่ืองจำกควำมเจบ็ปว่ย

“ขำ้พเจำ้ตั้งกฎของ
ขำ้พเจำ้วำ่	เม่ือพระเจำ้
ทรงบญัชำ	จงท�ำ”
โจเซฟ สมิธ, ใน History 
of the Church, 2:170

จงเช่ือฟัง3
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“หำกเรำชอบส่ิงฟุ่มเฟือย
หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีจ�ำเป็น
มำกกวำ่ชอบกำรเช่ือฟัง	
เรำจะพลำดพรซ่ึงพระองค์
ทรงตอ้งกำรประทำนแก่
เรำ”
สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู.  
คิมบลัล,์ ใน The 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

ค�าแนะน�าส�าหรบั
วิทยากรกระบวนการ

กระตุน้ใหทุ้กคนท�ำและ
รกัษำค�ำมัน่สญัญำ
ท่ีเจำะจงและสอนให้
ครอบครวัพวกเขำ

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน

□ ฝึกฝนการเช่ือฟังทุกวนั

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

การเช่ือฟังน�ามาซ่ึงพร
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

ช่างเป็นค�าสญัญาท่ีล�้าเลิศยิง่นกั! “คนท่ีรักษาพระ
บญัญติั [ของพระผูเ้ป็นเจา้] ไดรั้บความจริงและ
แสงสวา่ง, จนเขารุ่งโรจนใ์นความจริงและรู้ส่ิงทั้ง
ปวง” [คพ. 93:28] . . .

พ่ีนอ้งทั้งหลาย บททดสอบส�าคญัในชีวติน้ีคือ
การเช่ือฟัง “พวกเราจะพิสูจนพ์วกเขาโดยวธีิน้ี,” 
พระเจา้ตรัส “เพ่ือดูวา่พวกเขาจะท�าส่ิงทั้งปวงไม่วา่
อะไรกต็ามท่ีพระเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาจะ
ทรงบญัชาพวกเขาหรือไม่” [อบัราฮมั 3:25]

พระผูช่้วยใหร้อดทรงประกาศวา่ “เพราะคนทั้งปวง
ท่ีปรารถนารับพรจากมือเราจะปฏิบติัตามกฎซ่ึง
ก�าหนดไวส้�าหรับพรนั้น, และเง่ือนไขในนั้น,  
ดงัท่ีวางไวน้บัแต่ก่อนการวางรากฐานของโลก.” 
[คพ. 132:5]

ไม่มีแบบอยา่งเร่ืองการเช่ือฟังใดยิง่ใหญ่ไปกวา่
แบบอยา่งของพระผูช่้วยใหร้อด  เปาโลใหข้อ้
สงัเกตเก่ียวกบัพระองคว์า่

“ถึงแมว้า่พระองคเ์ป็นพระบุตร พระองคก์ท็รงเรียน
รู้ท่ีจะเช่ือฟังโดยการทนทุกขต่์างๆ

“เม่ือพระเจา้ทรงท�าใหพ้ระเยซูเพียบพร้อมแลว้ พระ
เยซูจึงทรงเป็นแหล่งก�าเนิดแห่งความรอดนิรันดร์
ส�าหรับทุกคนท่ีเช่ือฟังพระองค”์ [ฮีบรู 5:8–9]

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสาธิตใหเ้ห็นความรักแทจ้ริง
ของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการด�าเนินพระชนมชี์พ

ดีพร้อม ดว้ยการใหเ้กียรติพนัธกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
เป็นของพระองค ์พระองคมิ์ไดห้ยิง่ยโส มิไดท้รง
ล�าพองดว้ยความจองหอง ไม่เคยทรยศ ทรงมีจริยา
วตัรอ่อนนอ้ม ทรงมีน�้าพระทยับริสุทธ์ิ พระองค์
ทรงเช่ือฟังเสมอ . . .

เม่ือเผชิญกบัความทรมานแสนสาหสัท่ีเกทเสมนี 
พระองคท์รงทนรับความเจบ็ปวดจน “เหง่ือของ
พระองคเ์ป็นเหมือนโลหิตเมด็ใหญ่ไหลหยดลงถึง
ดิน” [ลกูา 22:44] พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งของ
พระบุตรท่ีเช่ือฟังดว้ยการตรัสวา่ “ขา้แต่พระบิดา 
ถา้พระองคพ์อพระทยั ขอใหถ้ว้ยน้ีเล่ือนพน้ไปจาก
ขา้พระองค ์แต่อยา่งไรกดี็ อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจขา้
พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ 
[ลกูา 22:42]

เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดทรงสัง่อคัรสาวกยคุแรก 
พระองคท์รงสัง่ท่านกบัขา้พเจา้ดว้ยวา่ “จงตามเรา
มาเถิด” [ยอห์น 21:22] เราเตม็ใจเช่ือฟังหรือไม่

ความรู้ท่ีเราแสวงหา ค�าตอบท่ีเราใฝ่ฝัน และความ
เขม้แขง็ท่ีเราปรารถนาวนัน้ีเพ่ือรับมือกบัความ
ทา้ทายในโลกท่ีซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงตลอด
เวลา จะเป็นของเราไดเ้ม่ือเราเตม็ใจเช่ือฟังพระ
บญัญติัของพระเจา้  ขา้พเจา้ขอยกพระวจนะของ
พระเจา้อีกคร้ังวา่ “คนท่ีรักษาพระบญัญติั [ของพระ
ผูเ้ป็นเจา้] ไดรั้บความจริงและแสงสวา่ง, จนเขา
รุ่งโรจนใ์นความจริงและรู้ส่ิงทั้งปวง” [คพ. 93:28]

ขา้พเจา้นอ้มสวดออ้นวอนขอใหเ้ราไดรั้บพรดว้ย
รางวลัมากมายท่ีสญัญาไวแ้ก่ผูเ้ช่ือฟัง ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต ์พระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อด
ของเรา เอเมน

(โธมสั เอส. มอนสนั, “การเช่ือฟังน�ามาซ่ึงพร,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 89, 92)
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บรหิารเงิน
 ไตรต่รอง: เหตุใดการบริหารเงินจึงเป็นเร่ืองยาก—และส�าคญัมาก

 ชมวีดิทัศน:์ “ใหส่ิ้งส�าคญัท่ีสุดมาก่อน!” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจากเดก็เหล่าน้ี เหตุใดเราควรจดบนัทึกการเงินของเรา เหตุใดเรา
ควรเกบ็ออมเงิน

 อา่น: ขอ้ความจาก จงเตรียมส่ิงท่ีจ�าเป็นทุกอยา่ง; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:78 
(ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต:ิ น่ีเป็นส่ีขั้นตอนท่ีท่านสามารถบริหารเงินของท่านเพื่อท่านจะรับใชผู้อ่ื้นไดดี้ข้ึน 
อ่านขั้นตอนเหล่าน้ี ใหคุ้ยกนัในกลุ่มวา่ท่านจะท�าใหส่ิ้งน้ีเป็นนิสยัไดอ้ยา่งไร

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน

□ ฝึกบริหารเงินของท่านทุกวนั

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

❶
ท�างานอยา่งขยันขนั

แข็งและท�าอยา่งฉลาด

พิสจูน์ใหน้ำยจำ้งเห็นวำ่
ท่ำนขยนัขนัแข็งในกำร
ท�ำงำนทุกวนั	พิสจูน์วำ่
ท่ำนมีคำ่	จงซ่ือสตัย์

❷
จา่ยสว่นสิบและ

เงินบรจิาค

เม่ือท่ำนไดร้บัเงินรำย
ไดส่้วนตวั	จำ่ยส่วนสิบ
กอ่น	จำกน้ันพระผูเ้ป็น
เจำ้จะประทำนพรใหท่้ำน

❸
ใชจ้า่ยนอ้ยกว่า
รายได้ของทา่น

ท�ำงบประมำณ		บนัทึก
รำยไดแ้ละเงินท่ีท่ำนใช้
จำ่ย	หลีกเล่ียงหน้ีสิน	หำ
รำยไดเ้พ่ิมข้ึน	ใชจ้ำ่ยนอ้ย

กวำ่รำยไดข้องท่ำน

❹
เก็บออมทุกวนั

เก็บเงินทุกวนัเพ่ือสนัติสุข
และอิสรภำพท่ีมำกข้ึน

“จำ่ยส่วนสิบและเงิน
บริจำค	.	.	.	หลีกเล่ียงหน้ี
สิน	.	.	.	ท�ำงบประมำณ	.	.	.	
พิจำรณำวำ่จะลดคำ่ใชจ้ำ่ย
ในส่ิงท่ีไมจ่�ำเป็นไดอ้ยำ่งไร	
.	.	.	[และ]	สรำ้งวนัิยให้
ตนเองด�ำเนินชีวติตำมแผน
งบประมำณท่ีวำงไว”้
จงเตรยีมส่ิงท่ีจ �าเป็น
ทุกอยา่ง: การเงิน
ของครอบครวั 
(จลุสาร, 2007), 3

“และอน่ึง,	ตำมจริงแลว้เรำ
กล่ำวแกเ่จำ้,	เก่ียวกบัหน้ี
ของเจำ้—ดเูถิด	เป็นควำม
ประสงคข์องเรำวำ่เจำ้จะ
จำ่ยหน้ีทั้งหมดของเจำ้.”
หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 104:78

ค�าแนะน�าส�าหรบั
วิทยากรกระบวนการ

ขอใหบ้ำงคนแบ่งปันวำ่
หลกัธรรมเหล่ำน้ีเป็นพร
แกค่รอบครวัเขำอยำ่งไร

บรหิารเงิน4
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ให้ส่ิงส�าคัญท่ีสุดมาก่อน!
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหเ้ลือกบทบาทและอ่านบทพดูน้ี

ฉาก: เดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญิง ใส่เส้ือผา้ผูใ้หญ่ 
แสดงเป็นพอ่แม่

เดก็ผู้ชาย: ท่ีรักผมกลบับา้นแลว้

เดก็ผู้หญงิ: ยนิดีตอ้นรับกลบับา้นค่ะ คุณดู
เหน่ือยจงัเลย

เดก็ผู้ชาย: คุณกเ็หมือนกนั คุณท�างานหนกัใช่
ไหม

เดก็ผู้หญงิ: เราตอ้งท�างานอยูแ่ลว้ไม่ใช่เหรอคะ

เดก็ผู้ชาย: วนัน้ี ผมมีรายได ้10 บาท

เดก็ผู้หญงิ: โอ ้ช่างเป็นพร ใหส่ิ้งส�าคญัท่ีสุดมา
ก่อน เราตอ้งจ่ายส่วนสิบก่อนสินะ

เดก็ผู้ชาย: แต่ถา้เรามีไม่พอล่ะ

เดก็ผู้หญงิ: นัน่ท�าใหต้อ้งมีศรัทธา!

เดก็ผู้ชาย: ตกลง มีอะไรอีกไหม

เดก็ผู้หญงิ: เราตอ้งซ้ืออาหาร จ่ายค่ารถ ค่าเช่า  
คงจะดีถา้ไดซ้ื้อเกา้อ้ีสกัตวั . . .

เดก็ผู้ชาย: แต่เราซ้ือไม่ได ้เห็นไหมล่ะ เรามีเงิน
ไม่พอ

เดก็ผู้หญงิ: เราขอยมืไดไ้หม

เดก็ผู้ชาย: เขาบอกวา่การเป็นหน้ีมีอนัตราย เราไม่
อยากมีปัญหา

เดก็ผู้หญงิ: ตกลง คุณพดูถกู แลว้เราจะท�า
อยา่งไร

เดก็ผู้ชาย: ออมเงินไวดี้กวา่! เราไม่รู้วา่จะเกิด
อะไรข้ึนบา้ง

เดก็ผู้หญงิ: ใช่ แต่ไม่เหลือใหท้�าอะไรสนุกๆ เลย

เดก็ผู้ชาย: เรามีกนัและกนั ผมจะพยายามหาราย
ไดม้ากข้ึน

เดก็ผู้หญงิ: ฉนัจะพยายามใชเ้งินนอ้ยลง!

เดก็ผู้ชาย: แบบน้ีเราจะมีความสุข—และพึ่งพา
ตนเองได!้

เดก็ผู้หญงิ: จริง! ไม่ยากเลย ท�าไมผูใ้หญ่ท�าให้
มนัยาก

เดก็ผู้ชาย: นัน่น่ะสิ เพราะผูใ้หญ่เป็นอยา่งนั้น
ตลอด!

“ดเูหมือนจะมีควำมรูสึ้ก
วำ่ตนเองมีสิทธ์ิมำก 
อยูใ่นวฒันธรรมปัจจุบนั
น้ี	.	.	.	เม่ือเรำแบกภำระ
หน้ีสินท่ีมำกเกินไป	เรำ	
.	.	.	ตกเป็นทำสตวัเรำ
เอง	ใชเ้วลำทั้งหมดของ
เรำ	พลงังำนทั้งหมด
ของเรำ	และทรพัยสิ์น
ทั้งหมดของเรำเพ่ือจำ่ย
หน้ี	.	.	.	เป็นส่ิงส�ำคญัท่ี
เรำ	.	.	.	พฒันำแผนกำร
ใชจ้ำ่ยและเก็บออม—งบ
ประมำณ—และแยกแยะ
ระหวำ่งส่ิงท่ีตอ้งกำรกบั
ส่ิงท่ีจ�ำเป็น”
โรเบิรต์ ดี. เฮลส,์ “Seek 
and Attain the Spiritual 
High Ground in Life” 
(Church Educational 
System fireside, 
Mar. 2009), 6–7; 
speeches. byu. edu
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“ดงัน้ัน,	พระเจำ้พระ
ผูเ้ป็นเจำ้จึงประทำนแก่
มนุษยเ์พ่ือเขำจะกระท�ำ
ดว้ยตนเอง	.	.	.	[และ
ชำยและหญิงเป็นอิสระ]	
กระท�ำดว้ยตนเองและมิ
ถกูกระท�ำ.”
2 นีไฟ 2:16, 26

“เจำ้จะไมเ่กียจครำ้น;	
เพรำะคนท่ีเกียจครำ้นจะ
ไมกิ่นอำหำรทั้งไมส่วม
อำภรณข์องคนท�ำงำน.”
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 42:42

งาน: ยอมรับความรับผิดชอบ
 ไตรต่รอง: เหตุใดท่านจึงรู้สึกวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการใหเ้รายอมรับความรับผดิชอบ

ส่วนตวัต่อชีวติของเรา

 ชมวีดิทัศน:์ “การเดินทางของเซดริก” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: เซดริกใชสิ้ทธ์ิเสรีของเขาและยอมรับความรับผดิชอบต่ออนาคตของเขาอยา่งไร  

จะเกิดอะไรข้ึนกบัเซดริกหากเขาโทษคนอ่ืนส�าหรับความทา้ทายของเขา

 อา่น: 2 นีไฟ 2:16, 26; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 42:42 (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต:ิ หนัไปหาสมาชิกกลุ่มท่ีอยูใ่กลท่้าน อ่านขอ้ความดา้นล่างโดยศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธดว้ยกนั ท่านบรรยายถึงสถานการณ์ของท่านเม่ือก�าลงัเติบโต สนทนา
ค�าถามต่อไปน้ี

• สถานการณ์ทางโลกของศาสดาพยากรณ์เป็นอยา่งไร

• ท่านเรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัการพึ่งพาตนเองจากค�าพดูของศาสดาพยากรณ์

• ศาสดาพยากรณ์หมายความวา่อยา่งไรเม่ือพดูวา่ “ท�างานตลอดเวลา”

 ฝึกปฏิบัต:ิ นึกถึงวธีิยอมรับความรับผดิชอบส่วนตวัมากข้ึนเพื่อการพึ่งพาตนเองของท่าน  
เขียนการเปล่ียนแปลงสองหรือสามอยา่งท่ีท่านตอ้งการท�าหรือเปล่ียนทศันคติของ
ท่าน

 

 

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�า
แต่ละอยา่งเสร็จส้ิน

□ ฝึกยอมรับความรับผดิชอบทุกวนั

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

“เน่ืองจำกสภำพควำมเป็นอยูท่ำงโลกของบิดำขำ้พเจำ้อตัคดัมำก,	เรำจ�ำเป็นตอ้งท�ำงำน

ดว้ยมือของเรำ,	โดยรบัจำ้งท�ำงำนรำยวนัและในวธีิอ่ืนๆ,	เท่ำท่ีเรำจะมีโอกำส.	เรำท�ำอยูท่ี่

บำ้นบำ้ง,	และไกลบำ้นบำ้ง,	และโดยกำรท�ำงำนตลอดเวลำจึงสำมำรถประทงัชีวติอยูไ่ด”้

โจเซฟ	สมิธ—ประวติั	1:55

งาน: ยอมรับความรับผิดชอบ5



รากฐานของฉัน: หลกัธรรม ทกัษะ นิสัย

1313

“พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงวำง
รปูแบบกำรด�ำรงอยูใ่น
ชีวติน้ีเพ่ือเรียกรอ้งใหเ้รำ
พยำยำมเต็มท่ี	.	.	.	โดย
กำรท�ำงำน	เรำค�้ำจุนและ
ท�ำใหชี้วติสุขสมบรูณ	์.	.	.	
งำนสรำ้งและขดัเกลำ
อุปนิสยั	สรำ้งควำม
สวยงำม	และเป็นเคร่ือง
มือของกำรรบัใชก้นัและ
รบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้	ชีวติท่ี
อุทิศถวำยเต็มไปดว้ยงำน
ท่ีบำงครั้งจ�ำเจ	.	.	.	บำง
ครั้งไมไ่ดร้บัค�ำขอบคุณ	
แต่จงท�ำงำนท่ีพฒันำ	.	.	.	
หนุนใจ	[และ]	สรำ้งแรง
บนัดำลใจเสมอ”
ดี. ทอดด ์คริสทอฟ- 
เฟอรส์นั, “สะทอ้นถึง 
ชีวิตท่ีอุทิศถวาย,” เลยี- 
โฮนา, พ.ย 2010, 20

การเดินทางของเซดรกิ
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

เซดริก: ผมช่ือเซดริก กมัเบซบัเว ผมอยูใ่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ผมเป็นสมาชิก
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย

ผมเป็นผูส้อนศาสนาสาขาในหมู่บา้นคิปูซางกา 
ผมตอ้งเตรียมไปรับใชง้านเผยแผท่ี่ต่างประเทศ 
เพื่อไปรับใชง้านเผยแผ ่ผมตอ้งมีพาสปอร์ต ซ่ึง
เวลาน้ีมีราคา 250 เหรียญสหรัฐ

เพื่อใหไ้ดเ้งิน ผมกบัพอ่ไปซ้ือกลว้ย หมู่บา้นท่ี
ปลกูกลว้ยมากคือหมู่บา้นทิชาโบโบ ลซููก ูและ
คามานดา

ทิชาโบโบอยูห่่างออกไป 9 ไมลจ์ากท่ีน่ี ลซููก ู18 
ไมล ์คามานดา 18 ไมลเ์ช่นกนั เราไปซ้ือกลว้ยท่ี
นัน่และน�ากลบัมาขายท่ีน่ี

ผมไปท่ีหมู่บา้นโดยใชจ้กัรยาน เราเอากลว้ยมา
ไดที้ละส่ีหรือหกเครือ 

เม่ือผมป่ันจกัรยานไป จะใชเ้วลาชัว่โมงคร่ึงใน
แต่ละเท่ียว หากจกัรยานป่ันไดแ้ละผมมีแรง ใน
ช่วงเท่ียงวนัท่ีร้อนมาก ผมเดินทางไดช้า้เพราะ
ความร้อนและแดด

ผมไปไดว้นัละสองเท่ียวหากผมต่ืนแต่เชา้ตรู่ น่ี
เป็นวธีิท่ีดีท่ีจะช่วยจ่ายค่าพาสปอร์ตของผม

ปัจจุบนัผมมีรายได ้ทีละเลก็ทีละนอ้ย ผมจึงเกบ็
ไวเ้ป็นทั้งค่าเล่าเรียนและงานเผยแผ ่และเวลา
น้ีหลงัจากท�างานมาส่ีปี ผมมีเงินพอจ่ายค่าพาส-
ปอร์ต และมีเงินเหลือเกบ็ 70 ดอลลาร์
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“พ่ีชำยของเจเร็ดรอ้ง
ทลูพระเจำ้,	มีควำมวำ่	
.	.	.	ขำ้พระองคท์�ำเรือ	
.	.	.	[และ]	ในเรือไมมี่
แสงสวำ่งเลย	.	.	.	และ
พระเจำ้ตรสั	.	.	.	เจำ้
อยำกใหเ้รำท�ำอะไรเพ่ือ
เจำ้	.	.	.	?	[และพ่ีชำยของ
เจเร็ด]	หลอมกอ้นหิน 
เล็ก	ๆ	สิบหกกอ้นออก
จำกศิลำกอ้นหน่ึง	.	.	.	
และรอ้งทลูพระเจำ้อีก,	 
มีควำมวำ่	.	.	.	ขำ้พระอง 
คร์ู,้	ขำ้แต่พระเจำ้,	วำ่
พระองคท์รงมีเดชำนุภำพ
ทั้งปวง	.	.	.	ฉะน้ันทรง
โปรดสมัผสักอ้นหินเหล่ำ
น้ี	.	.	.	เพ่ือมนัจะส่องแสง
ออกมำในควำมมืด”
อีเธอร ์2:18–19, 
23; 3:1, 4

ค�าแนะน�าส�าหรบั
วิทยากรกระบวนการ

เพ่ิมควำมกระตือรือรน้
ใหก้ำรสนทนำ		ให้
ทุกคนมีส่วนร่วม

แกปั้ญหา

แก้ปัญหา
 ไตรต่รอง: เหตุใดท่านจึงรู้สึกวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงยอมใหเ้ราเผชิญปัญหาและความ

ทา้ทาย

 ชมวีดิทศัน:์ “แกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: แกะท�าอะไรเพื่อช่วยหมูแกปั้ญหา (นึกถึงวธีิท่ีมนัช่วยหมูบอกปัญหาท่ีแทจ้ริง  

ดูทางเลือก แลว้จึงตดัสินใจและลงมือท�า)

 อา่น: อีเธอร์ 2 และ 3 (อ่านเพียงขอ้ความท่ียกมาทางดา้นขวา)

 สนทนา: พี่ชายเจเร็ดท�าอะไรในการแกไ้ขปัญหา

 ฝึกปฏิบัต:ิ ดา้นล่างเป็นสามขั้นตอนท่ีท่านสามารถน�าไปใชแ้กไ้ขปัญหาทุกชนิดร่วมกบัการ
สวดออ้นวอนและศรัทธา อ่านและสนทนากบัสมาชิกกลุ่ม แต่ละท่านควรระบุ
ปัญหาเจาะจงท่ีท่านเผชิญและท�าตามขั้นตอน

 ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกปัญหาท่ีท่านก�าลงัเผชิญเป็นครอบครัวและเขียนไวท่ี้น่ี

 

ระหวา่งสปัดาห์ พยายามแกปั้ญหาน้ีกบัครอบครัวของท่าน จ�าไวว้า่อยา่ยอมแพ!้ 

ตอ้งใชเ้วลาในการแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลง

 ใหค้�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน:

□ ฝึกขั้นตอนในการแกปั้ญหาท่ีท่านเขียนไวด้า้นบน

□ สอนหลกัธรรมน้ีแก่ครอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

➊

➋➌
แกปั้ญหา

ระบุ
ปัญหำ	ท่ีแทจ้ริง	คืออะไร

ศึกษาทางเลือก
มีทำงแกปั้ญหำอะไรบำ้ง
ท่ีเป็นไปได้

วธีิใดดีท่ีสุด

ตดัสินใจและลงมือท�า
สวดออ้นวอนขอกำรน�ำทำง	
ตดัสินใจ	จำกน้ันลงมือท�ำ
ดว้ยศรทัธำ	ไดผ้ลดีหรือไม	่
หำกไม	่ลองท�ำตำมขั้นตอนท่ี	
1–3	อีกครั้ง

อยา่ยอมแพ้!

6
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แก้ ไขปัญหาและตัดสินใจ
หากท่านไม่สามารถชมวดิีทศัน ์ใหเ้ลือกบทบาทและอ่านบทความน้ี

หมู: ฉนัหิวจงัเลย! ชาวนาไม่อยู ่ลูกชายเขา
เกียจคร้านและฉนัไม่มีอาหารเลย! ฉนัจะท�า
อยา่งไร

แกะ: หมู หมู! มีปัญหาอะไรเหรอ

หมู: ปัญหาเหรอ ปัญหาเหรอ เห็นชดัๆ อยูแ่ลว้
ไม่ใช่เหรอ ฉนัหิวจะตาย!

แกะ: อืม นัน่ไม่ใช่ปัญหาของเธอสกัหน่อย

หมู: อะไรนะ เธอหมายความวา่อยา่งไร ฉนัหิว! 
และเดก็เกียจคร้านคนนั้นกไ็ม่ท�าหนา้ท่ีของเขา

แกะ: ใช่ แต่นัน่เป็นปัญหาของเขา ปัญหาของเธอ
คือ เธอ จะไปหาอาหารท่ีไหน

หมู: ฉนัน่ะเหรอ หาอาหารเหรอ

แกะ: ใช่แลว้ เธอมีทางเลือกอะไรอ่ืนเหรอ

หมู: ฉนัอยูน่ี่และรอกไ็ดน่ี้!

แกะ: นัน่กท็างเลือกหน่ึง แลว้ไดผ้ลไหมล่ะ

หมู: ใช่ . . . อืม . . . ถา้ฉนัออกไปจากท่ีน่ี ฉนัอาจ
หาอาหารไดจ้ากกองขยะ

แกะ: นัน่กอี็กทางเลือกหน่ึง ฉนัเห็นวา่เดก็ไม่ได้
ใส่กญุแจประตู

หมู: ใช่ แต่ฉนัไม่เคยเดินออกไปจากท่ีน่ีเลย และ
อาจจะไม่มีอาหารขา้งนอกเลยกไ็ด้

แกะ: ถา้งั้น ถึงเวลาท่ีจะตดัสินใจท�าสกัอยา่งแลว้
ล่ะ—อยูห่รือไป

หมู: โอเค น่ีเป็นปัญหาของฉนัใช่หรือเปล่า?

แกะ: ใช่

หมู: และกองขยะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

แกะ: ถา้เธอคิดอยา่งนั้น

หมู: ถา้อยา่งนั้นฉนัตอ้งตดัสินใจและลงมือท�า

แกะ: ท�านองนั้น

หมู: ได ้. . . โอเค . . . เอาละ . . . ไปล่ะนะ  
[เร่ิมกิน] น่ีเธอ แกะ ท่ีน่ีมีแต่ของเยีย่มๆ  
ทั้งนั้นเลย

แกะ: เก่งมาก, หมู!

“บำงครั้งจ�ำเป็นตอ้งใช้
วธีิกำรท่ีสรำ้งสรรคเ์พ่ือ
ปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัสภำพ
ในทอ้งท่ี		เรำมีแนวทำง
และหลกัธรรมท่ียอด
เยีย่ม	แต่พระเจำ้ทรงคำด
หวงัใหเ้รำชว่ยแกปั้ญหำ
ของเรำเอง	.	.	.	เรำคิด	
เรำหำเหตุผลอยำ่งมนุษย	์
เรำมีควำมสำมำรถท่ีจะ
ระบุควำมตอ้งกำรของเรำ	
วำงแผน	ตั้งเป้ำหมำย	
และแกปั้ญหำของเรำ	.	.	.	
บ่อยครั้งท่ีคนยดึติดกบั
แนวคิด	ส่ิงประดิษฐ	์และ
วธีิกำรในชีวติท่ีใชไ้มไ่ด้
จริง	วธีิกำรท่ีสรำ้งสรรค์
เป็นวธีิกำรท่ีไดร้บักำร
ฝึกฝนเพ่ือตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของชีวติ”
โรเบิรต์ ดี. เฮลส,์ “Every 
Good Gift,” New Era, 
Aug. 1983, 8–9
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“และพระเจำ้ทรงเรียก
ผูค้นของพระองคว์ำ่ไซอนั,	
เพรำะพวกเขำมีจิตใจ
เดียวและควำมคิดเดียว,	
.	.	.	และไมมี่คนจนใน
บรรดำพวกเขำ.”
โมเสส 7:18

เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ท�างานด้วยกัน
 ไตรต่รอง: “เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนั” หมายความวา่อยา่งไร ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการพึ่งพาตนเอง

อยา่งไร

 ชมวีดิทศัน ์ “ในวถีิของพระเจา้” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: ข่าวสารน้ีสอนอะไรเก่ียวกบัการรับใชแ้ละการช่วยเหลือกนั

 อา่น: โมเสส 7:18; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15–17 (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต:ิ ท�ากิจกรรมต่อไปน้ี:

1. คิดในใจถึงพรสวรรค ์รายช่ือติดต่อ หรือแหล่งช่วยอ่ืนๆ ท่ีท่านมีในเวลาส่วน

ตวั พรสวรรคข์องท่านจะช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน

อยา่งไร เขียนแนวคิดของท่าน:

 

2. แบ่งปันกนัเก่ียวกบัพรสวรรค ์รายช่ือติดต่อ หรือแหล่งช่วยอ่ืนๆ ท่ีท่านเขียนไว้

เป็นกลุ่ม เขียนรายช่ือติดต่อหรือแหล่งช่วยท่ีคนอ่ืนมีท่ีอาจช่วยท่านได้

  

 

3. ตอนน้ีใหเ้ขียนรายการแหล่งช่วยท่ีมีในศนูยพ์ึ่งพาตนเองของศาสนจกัร รวมถึง

ครูพี่เล้ียง คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ดา้นล่าง เหตุใดท่านจึงจ�าเป็นตอ้งมีแหล่งช่วย

เหล่าน้ี

 

4. ท่านมีแหล่งช่วยอะไรท่ีจะช่วยใหท่้านและคนอ่ืนๆ พึ่งพาตนเองได้

 

5. ท่านจะช่วยคนอ่ืนๆ บนเสน้ทางสู่การพึ่งพาตนเองของพวกเขาไดอ้ยา่งไร

 

6. ท่านจะใชค้วามช่วยเหลือจากคนอ่ืนบนเสน้ทางของท่านอยา่งไร

 

“และเป็นจุดประสงคข์อง
เรำท่ีจะจดัหำใหว้สุิทธิชน
ของเรำ,	เพรำะส่ิงทั้งปวง
เป็นของเรำ.	แต่จ�ำเป็น
ตอ้งท�ำในวธีิของเรำเอง;	
และดเูถิด	น่ีคือวธีิท่ีเรำ,	
พระเจำ้,	ประกำศิตให้
จดัหำไวใ้หว้สุิทธิชนของ
เรำ,	เพ่ือจะยกคนจนให้
สงูส่ง,	ในกำรน้ันคนรวย
ถกูท�ำใหต้�ำ่ลง.	เพรำะ
แผ่นดินโลกเต็มเป่ียม,	
และมีเพียงพอและเกิน
พอ”
หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 104:15–17

เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ท�างานดว้ยกัน7
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 อา่น: เพื่อฝึกการเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนั ท่านสามารถท�าส่ิงต่อไปน้ี

• ช่วยครอบครัวของท่านเพิ่มความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนัและท�างานดว้ยกนั

• พดูกบัสมาชิกในวอร์ดของท่านท่ีพึ่งพาตนเองได ้ถามวา่มีใครหรือแหล่งช่วยใด
ท่ีช่วยพวกเขา ถามวา่พวกเขาจะเป็นครูพี่เล้ียงใหท่้านหรือไม่!

• ไปสถานท่ีสามแห่งในชุมชนของท่านท่ีมีแหล่งช่วยเพื่อช่วยท่านพึ่งพาตนเอง
มากข้ึน จดส่ิงท่ีพวกเขาบริการใหท่้านได ้เร่ิมใชบ้ริการนั้น!

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน:

□ ฝึกท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น (ท�างานกบัครอบครัว สมาชิกวอร์ดและแหล่งช่วยใน

ชุมชนตามรายการท่ีระบุไวด้า้นบน)

□ สอนหลกัธรรมน้ีแก่ครอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

ในวิธีของพระเจา้
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

ประธานอายริงก์: หลกัธรรมพื้นฐานของ
โปรแกรมสวสัดิการศาสนจกัรไม่ไดมี้ไวเ้พื่อเวลา
ใดเวลาหน่ึงหรือท่ีใดท่ีหน่ึงเท่านั้น หลกัธรรม
เหล่าน้ีมีไวส้�าหรับทุกเวลาและทุกท่ี . . .

วธีิปฏิบติันั้นชดัเจน คนท่ีหาไดม้ากตอ้ง
อ่อนนอ้มถ่อมตนและช่วยเหลือคนท่ีตอ้งการ
ความช่วยเหลือ

คนท่ีมีเหลือเฟือเตม็ใจเสียสละความสบาย เวลา 
ทกัษะ และแหล่งช่วยของพวกเขาเพื่อบรรเทา
ทุกขค์นขดัสน มีการใหค้วามช่วยเหลือในวธีิท่ี
จะช่วยเพิ่มพลงัแก่ผูท่ี้ไดรั้บเพื่อใหพ้วกเขาดูแล
ตนเอง [แลว้จึงดูแลผูอ่ื้น]

ท�าเช่นน้ีในวธีิของพระเจา้ บางส่ิงท่ียอดเยีย่มจะ
เกิดข้ึนได ้ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บจะไดรั้บพร

(เฮนรีย ์บี. อายริงก,์ ค �าปราศรัยท่ีการอุทิศ  Sugar
house Utah Welfare Services Center, มิ. ย. 
2011, lds. org; ประธานอายริงกเ์พิ่มค�าในวงเลบ็
ในการสมัภาษณ์เม่ือเดือนมีนาคม 2014)

ประธานอคุท์ดอร์ฟ: พี่นอ้งทั้งหลาย เราแต่ละคน
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตามพนัธสญัญาท่ีจะละเอียด
อ่อนต่อความตอ้งการของผูอ่ื้น และรับใชด้งัท่ี
พระผูช่้วยใหร้อดทรงกระท�า—เพื่อจะแสดงน�้าใจ 
เป็นพร และหนุนใจผูค้นรอบขา้งเรา

บ่อยคร้ังค�าตอบการสวดออ้นวอนของเราไม่ได้
มาขณะท่ีเราก�าลงัคุกเข่า แต่มาถึงขณะท่ีเรายนื
อยู ่ขณะท่ีเราก�าลงัรับใชพ้ระเจา้และรับใชผู้ท่ี้อยู่
รอบขา้งเรา การกระท�าอนัไม่เห็นแก่ตนเองของ
การรับใชแ้ละการอุทิศถวายขดัเกลาวญิญาณของ
เรา น�าเกลด็ออกจากดวงตาทางวญิญาณของเรา 
และเปิดหนา้ต่างฟ้าสวรรค ์โดยการเป็นค�าตอบ
การสวดออ้นวอนของใครบางคนเราจึงมกัจะพบ
ค�าตอบใหแ้ก่ตวัเราเอง

(ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, “การรอคอยบนถนนสู่
ดามสักสั,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 95)

“เม่ือเรำร่วมแรงร่วมใจ
ท�ำงำนร่วมกนั.	.	.เรำ
สำมำรถท�ำส่ิงต่ำงๆ	
ส�ำเร็จได	้เม่ือเรำท�ำเชน่
น้ันเรำขจดัควำมอ่อนแอ
ของคนๆ	หน่ึงท่ีท�ำคน
เดียวและแทนท่ีดว้ย
ควำมเขม้แข็งของคน
หลำยๆ	คนท่ีรบัใชด้ว้ย
กนั”
โธมสั เอส. มอนสนั, 
“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values,” 
Ensign, May 1999, 118



Week 3
รากฐานของฉัน: หลกัธรรม ทกัษะ นิสัย

1818

“เรำจะบอกเจำ้ในควำม
นึกคิดเจำ้และในใจเจำ้,	
โดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ,	
ซ่ึงจะเสด็จมำยงัเจำ้และ
ซ่ึงจะสถิตอยูใ่นใจเจำ้.”
หลกัค�าสอนและ
พนัธสญัญา 8:2 

ส่ือสาร: ทูลขอและฟัง
 ไตรต่รอง: ท่านเคยมีประสบการณ์เม่ือพระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวดออ้นวอนของท่าน

เก่ียวกบังาน ธุรกิจของท่าน หรือการศึกษาของท่านหรือไม่

 ชมวีดิทศัน ์ “สร้างแรงยก” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: ประธานอุคทด์อร์ฟกล่าววา่เราจะยกตวัเราเองออกจากความกงัวลของโลกได้
อยา่งไร มีช่วงเวลาท่ีเราไม่ตระหนกัถึงค�าตอบการสวดออ้นวอนของเราหรือไม่  

การฟังเป็นส่วนส�าคญัของการสวดออ้นวอนหรือไม่

 อา่น: หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 8:2; ค �าพดูของเอล็เดอร์เนลสนั (ดา้นขวา)

 สนทนา: สนทนาค�าถามเหล่าน้ีกบักลุ่ม: เหตุใดการฟังจึงเป็นทกัษะท่ีส�าคญัยิง่ การตั้งใจฟังจะ
ช่วยเราในงานของเราไดอ้ยา่งไร

 ฝึกปฏิบัต ิ ท�ากิจกรรมน้ีเพื่อเรียนรู้การพฒันาทกัษะการฟังของท่าน

• อ่านขั้นตอนดา้นล่างและสนทนาพอสงัเขปเก่ียวกบัขั้นตอนเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม

• ขอใหส้มาชิกหน่ึงหรือสองคนในกลุ่มเล่าใหค้นอ่ืนๆ ฟังเก่ียวกบัความทา้ทาย
หรือค�าถามท่ีพวกเขามี คนอ่ืนควรพยายามฟัง ท�าตามขั้นตอนเหล่าน้ี

• ขอใหผู้พ้ดูซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มบอกวา่พวกเขารู้สึกอยา่งไรเม่ือกลุ่มพยายามฟัง
จริงๆ

❶ จดจอ่
•	มุง่ควำมสนใจไปท่ีค�ำพดูของผูพ้ดูและ
ภำษำกำย

•	อยำ่พดูแทรก	

➋ ช่ืนชม
•	มองท่ีผูพ้ดู

•	ใชค้�ำงำ่ยๆ	เชน่	“ถกูตอ้ง”	หรือ	“ใช”่	

•	ขอบคุณผูพ้ดู	

➌ ทบทวน
•	พดูวำ่	“คือ	คุณก�ำลงับอกวำ่	.	.	.”

•	จำกน้ันทวนส่ิงท่ีท่ำนไดย้นิ	

➍ ถาม
•	ถำม:	“ฉนัเขำ้ใจหรือไม”่

•	รอค�ำตอบและฟัง	

“จิตวญิญำณของท่ำนจะ
ไดร้บัพรเม่ือท่ำนเรียน
รูท่ี้จะฟัง	แลว้ฟังเพ่ือ
เรียนรูจ้ำกเด็กๆ	พอ่แม	่
คูชี่วติ	เพ่ือนบำ้น	และ
ผูน้�ำศำสนจกัร	ทั้งหมด
น้ีจะเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรฟังค�ำแนะน�ำจำก
เบ้ืองบน”
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสนั,  
“Listen to Learn,” Ensign, 
May 1991, 24

ส่ือสาร: ทูลขอและฟัง8
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“พระบิดำบนสวรรคข์อง
เรำทรงไดย้นิค�ำสวด
ออ้นวอนจำกบุตรธิดำ
ของพระองคท์ัว่โลก
ผูก้�ำลงัทลูขออำหำรรบั
ประทำน	ขอเคร่ืองนุ่งหม่
คลุมกำย	และขอศกัด์ิศรีท่ี
จะมำจำกควำมสำมำรถ
หำเล้ียงตนเองได”้	
เฮนรยี ์บี. อายรงิก,์ 
“โอกาสใหท้ �าดี,”” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 28

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน:

□ ฝึกตามขั้นตอนเพื่อฟังไดดี้ข้ึนกบัครอบครัวของท่าน

◼ ขอใหส้มาชิกครอบครัวแบ่งปันความทา้ทายหรือค�าถามท่ีเขาพบเจอ

◼ ฝึกขั้นตอนการฟังเม่ือท่านฟังความทา้ทายน้ี

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

สรา้งแรงยก
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

ประธานอคุท์ดอร์ฟ: เพื่อใหเ้คร่ืองบินข้ึนจาก
พื้น ท่านตอ้งสร้างแรงยก ในวชิากลศาสตร์ทาง
อากาศ แรงยกเกิดข้ึนเม่ืออากาศผา่นเหนือปีก
เคร่ืองบินจนแรงดนัใตปี้กมีมากกวา่แรงดนัเหนือ
ปีก เม่ือแรงยกข้ึนมากกวา่แรงดึงลงของแรงโนม้
ถ่วง เคร่ืองบินจะบินข้ึนจากพื้นและบินไดส้�าเร็จ

ในท�านองเดียวกนั เราสามารถสร้างแรงยกใน
ชีวติทางวญิญาณได ้เม่ือแรงท่ีก�าลงัดนัเราข้ึนฟ้ามี
มากกวา่การล่อลวงและความทุกขใ์จท่ีฉุดเราลงต�่า 
เราสามารถข้ึนไปยนืตระหง่านในอาณาจกัรของ
พระวญิญาณได้

แมว้า่จะมีหลกัธรรมพระกิตติคุณมากมายหลาย
ขอ้ช่วยเรายกไดส้�าเร็จ แต่ขา้พเจา้จะขอเนน้ขอ้
หน่ึงเป็นพิเศษ

[การสวดออ้นวอน!]

การสวดออ้นวอนเป็นหลกัธรรมประการหน่ึง
ของพระกิตติคุณท่ีใหแ้รงยก การสวดออ้นวอน
มีพลงัยกเราใหพ้น้จาก [ความกงักลทางโลก การ
สวดออ้นวอนสามารถ] ยกเราผา่นเมฆความส้ิน
หวงั [หรือ] ความมืดมนข้ึนสู่ขอบฟ้าเจิดจา้สดใส

พร สิทธิพิเศษและโอกาสล�้าเลิศท่ีสุดประการ
หน่ึงท่ีเรามีในฐานะลกูของพระบิดาบนสวรรค์
คือเราสามารถส่ือสารกบัพระองคไ์ด ้[ ผา่นการ
สวดออ้นวอน] เราสามารถพดูกบัพระองคเ์ก่ียว
กบัประสบการณ์ชีวติ การทดลอง และพรของ
เรา  เราสามารถฟังและรับแนวทางจากสรวง
สวรรค ์จากพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ [ไม่วา่เวลาใด
หรือท่ีใด]

ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, “การสวดออ้นวอน
และขอบฟ้าสีคราม,”  เลียโฮนา, มิ.ย. 2009, 
3–4; ประธานอุคทด์อร์ฟเพิ่มค�าในวงเลบ็ในการ
สมัภาษณ์เม่ือเดือนมีนาคม 2014)

“เรำตอ้งทลูขอขอควำม
ชว่ยเหลือจำกพระบิดำบน
สวรรคแ์ละแสวงหำควำม
เขม้แข็งผ่ำนทำงกำรชดใช้
ของพระบุตรพระองค	์
พระเยซคูริสต	์ทั้งในส่ิง
ทำงโลกและทำงวญิญำณ	
[ส่ิงน้ี]	ท�ำใหเ้รำเป็นผู ้
เล้ียงชีพท่ีมองกำรณไ์กล
เพ่ือตนเองและผูอ่ื้น”
โรเบิรต์ ดี. เฮลส,์““การ
เป็นผูเ้ล้ียงชีพท่ีมอง 
การณไ์กลทั้งทางโลกและ 
ทางวิญญาณ,””เลียโฮนา,  
พ.ค. 2009, 8



Week 3
รากฐานของฉัน: หลกัธรรม ทกัษะ นิสัย

2020

มานะบากบัน่
 ไตรต่รอง: เราเรียนรู้ท่ีจะท�างานต่อไปจนส�าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งไร

 ชมวีดิทศัน:์ “เป็นเพียงช่างสลกัหินคนหน่ึง” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: เราเรียนรู้ท่ีจะด�าเนินต่อไปแมเ้ม่ือเป็นส่ิงท่ียากไดอ้ยา่งไร การวางใจในพระเจา้ส่ง
ผลใหเ้รามีความมานะบากบัน่ไดอ้ยา่งไร

 อา่น: ค�าพดูโดยประธานเฟาสท;์ ฮีบรู 12:1; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 58:4 (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต:ิ ท�างานดว้ยกนัเพื่อเรียนรู้รูปแบบสู่ความมานะบากบัน่และเอาชนะความทา้ทาย

• อ่านแต่ละขั้นตอนในรูปแบบดา้นล่างเป็นกลุ่ม

• หนัไปหาใครสกัคนในกลุ่ม ถามกนัและกนัวา่มีหนา้ท่ีหรืองานยากมากท่ีพวก
เขาก�าลงัเผชิญอยูห่รือไม่

• ช่วยกนัท�าตามส่ีขั้นตอนดา้นล่าง พดูถึงหนา้ท่ีหรืองานท่ียากนั้น

• ใหค้ �ามัน่ต่อกนัวา่ท่านจะมานะบากบัน่—วา่ท่านจะท�าต่อไปจนหนา้ท่ีหรืองาน
นั้นส�าเร็จลุล่วง

➊
รักษาเจตคตทิางบวก 

เขียนพรของทา่น

➋
ขอให้จ �าไวว่้าตอ้ง
ท�างานดว้ยกนั

ขอความช่วยเหลือจาก
เพ่ือน คนคุ้นเคย สมาชิก
กลุม่ และคนอ่ืนๆ 

➌
แทนท่ีความกลวั

ด้วยศรัทธา

หลีกเล่ียงความสงสยั 
จ �าไวว่้าพระเจา้ทรงมี
เดชานุภาพทั้งปวง เรยีก
หาพระองคแ์ละยอมรบั
พระประสงคข์องพระองค์

➍
มุ่งหนา้ตอ่ไปด้วย
ความอดทนและ
ความกลา้หาญ

อยา่ยอมแพ้ อดทน
ดว้ยศรทัธา

“อยำ่ตกเป็นเหยือ่กำรล่อลวงท่ีดกัเลมนัและเลมิวเอล	เม่ือพวกเขำไดร้บังำนมอบหมำยอนัยอดเยีย่มเพ่ือไปเอำแผ่นจำรึก

ของเลบนั	บนัทึกบอกวำ่พวกเขำพร�ำ่บ่น	บอกวำ่ส่ิงท่ีพวกเขำไดร้บับญัชำใหท้�ำเป็นส่ิงท่ียำก	และพวกเขำสญูเสียโอกำส

และรำงวลั	แทนท่ีจะเป็นเชน่น้ัน	ขอใหเ้จตคติของท่ำนเป็นดงันีไฟ	นอ้งชำยของพวกเขำท่ีกล่ำววำ่	‘ขำ้พเจำ้จะไปและท�ำส่ิงท่ี

พระเจำ้ทรงบญัชำ’	(ด	ู1	นีไฟ	3:5–7)”

โธมสั	เอส.	มอนสนั,	Teachings of Thomas S. Monson	(2011),	54

“ควำมบำกบัน่เห็นไดจ้ำกผู	้
.	.	.ไมย่อมแพแ้มค้นอ่ืนจะ
พดูวำ่	‘ท�ำไมไ่ดแ้น่’”
เจมส ์อี. เฟาสท,์““ความ
บากบัน่,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2005, 65

“ขอใหเ้รำยงัคงวิง่แขง่ดว้ย
ควำมทรหดอดทนในกำร
แขง่ขนัท่ีอยูข่ำ้งหนำ้เรำ”
ฮีบรู 12:1

“หลงัจำกควำมยำกล�ำบำก
มำกมำย	จึงบงัเกิดพร.”
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 58:4

มานะบากบัน่9
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 ฝึกปฏิบัต:ิ เลือกความทา้ทายหน่ึงอยา่งท่ีครอบครัวของท่านก�าลงัเผชิญ ใชรู้ปแบบขา้งตน้และ
บอกสองหรือสามวธีิท่ีท่านจะมุ่งหนา้ต่อไปดว้ยศรัทธา วางใจวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ทรงจดัหาทางให:้

  

 

 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน

□ ฝึกความมานะบากบัน่ในวธีิท่ีท่านระบุไวข้า้งตน้

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

เป็นเพียงช่างสลกัหินคนหน่ึง
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

เอล็เดอร์ฮอลแลนด์: จอห์น อาร์. มอยลเ์ป็น
ผูบุ้กเบิกจากองักฤษท่ีเดินทางขา้มสหรัฐโดยรถ
ลาก เขาตั้งรกรากท่ีอลัไพน ์ยทูาห์ ประมาณ  
22 ไมล ์(35 กิโลเมตร) จากพระวหิารซอลทเ์ลค

บริคมั ยงักเ์รียกบราเดอร์มอยลใ์หเ้ป็นหวัหนา้
ดูแลงานสลกัหินระหวา่งการก่อสร้างพระวหิาร
ซอลทเ์ลค

เพื่อใหแ้น่ใจวา่เขามาท�างาน 8 โมงเชา้ทุก
วนัจนัทร์ บราเดอร์มอยลจ์ะเร่ิมเดิน 22 ไมล์
ประมาณตีสอง เขาจะท�างานเสร็จแต่ละสปัดาห์
ตอนหา้โมงเยน็วนัศุกร์และจากนั้นจะเร่ิมเดิน
กลบับา้น โดยถึงบา้นก่อนเท่ียงคืนเลก็นอ้ย ทุก
สปัดาห์เขาท�าตามตารางนั้นตลอด 20 ปีระหวา่ง
การก่อสร้างพระวหิาร

คร้ังหน่ึงเม่ือเขาอยูบ่า้นในวนัหยดุสุดสปัดาห์ ววั
ตวัหน่ึงวิง่เตลิดขณะก�าลงัรีดนมและเตะเขา้ท่ีขา
บราเดอร์มอยล ์ท�าใหก้ระดูกใตห้วัเข่าแตก

เน่ืองจากไม่มีความช่วยเหลือทางการแพทยใ์น
ชนบทแถบนั้น ครอบครัวและเพื่อนของเขาจึง
ถอดบานประตูออกและรัดตวัเขาไวบ้นโตะ๊ผา่ตดั
ชัว่คราว จากนั้นพวกเขาน�าเล่ือยท่ีใชต้ดัก่ิงไมจ้าก
ตน้ไมใ้กล้ๆ  มาตดัขาของเขาจากใตห้วัเข่าลงไป
เพียงไม่ก่ีน้ิว

เม่ือขาเร่ิมหาย บราเดอร์มอยลห์าท่อนไมม้า
ประดิษฐเ์ป็นขาเทียม ตอนแรกเขาเดินในบา้น  
จากนั้นเขาเดินรอบๆ บา้น ทา้ยท่ีสุดเขาเดินไป
รอบๆ ท่ีดิน

เม่ือรู้สึกวา่สามารถทนความเจบ็ปวดไดแ้ลว้ 
เขาใส่ขาไมข้องเขาเดิน 22 ไมลไ์ปพระวหิาร
ซอลทเ์ลค ปีนข้ึนไปบนนัง่ร้าน โดยมีส่ิวอยูใ่น
มือ และสกดัค�าวา่ “บริสุทธ์ิแด่พระเจา้”

(ดู เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ “เหมือนฝงูนก
พิราบกรูเขา้ทางหนา้ต่างของเรา,”  เลียโฮนา,  
ก.ค. 2000, 98 ดว้ย)

“ควำมรบัผิดชอบของ
เรำคือออกจำกกำรเป็น
คนธรรมดำไปสู่กำรเป็น
คนมีควำมสำมำรถ	จำก
ควำมลม้เหลวไปสู่ควำม
ส�ำเร็จ	งำนของเรำคือ
เป็นคนท่ีเรำเป็นไดดี้
ท่ีสุด	ของประทำนท่ียิง่
ใหญ่ท่ีสุดของพระผูเ้ป็น
เจำ้ท่ีประทำนแกเ่รำคือ
ปีติท่ีมำจำกกำรพยำยำม
อีกครั้ง	เพรำะควำมลม้
เหลวไมจ่�ำเป็นตอ้งเป็น
ส่ิงสุดทำ้ย”
โธมสั เอส. มอนสนั, 

“The Will Within,” Ensign, 
May 1987, 68
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ค�าแนะน�าส�าหรบั
วิทยากรกระบวนการ

ชว่ยทุกคนมุง่เนน้ไป
ท่ีกำรกระท�ำ—ไมใ่ช่
แคก่ำรพดู

แสดงความสุจรติ
 ไตรต่รอง: เหตุใดท่านจึงรู้สึกวา่พระเจา้ทรงรักคนเหล่านั้นท่ีมี “ความสุจริตใจ” (ดู หลกัค�าสอน

และพนัธสญัญา 124:15)

 ชมวีดิทศัน ์ “มนุษยจ์ะเอาอะไรไปแลกชีวติของตนกลบัคืนมา” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: การมีความสุจริตหมายความวา่อยา่งไร มีวธีิเลก็ๆ นอ้ยๆ อะไรบา้งท่ีคนยอมมอบจิต
วญิญาณของพวกเขาเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งต่างๆ ในชีวติน้ี

 อา่น: หลกัแห่งความเช่ือ 1:13; โมไซยาห์ 4:28; โยบ 27:5 (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต:ิ ใหค้ะแนนตวัท่านเองในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี

 ใหค้�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน:

□ ฝึกแสดงความสุจริตทุกวนั

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

ใส่หมายเลขขา้งหนา้แต่ละรายการเพื่อแสดงวา่ท่านท�าเช่นน้ีบ่อยเพียงใด  

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

	___1.	 ฉนัรกัษำสญัญำ	ค�ำมัน่สญัญำ	และพนัธสญัญำทั้งหมดของฉนั

	___2.	 ฉนัซ่ือตรงอยำ่งเต็มท่ีในส่ิงท่ีฉนัพดูและในบนัทึกท่ีฉนัเขียน

	___3.	 ฉนัไมพ่ดูเกินจริงเพ่ือท�ำใหด้ดีูกวำ่ท่ีเป็น

	___4.	 ฉนัคืนทุกส่ิงท่ีฉนัยมืและไมห่ยบิฉวยส่ิงท่ีไมใ่ชข่องฉนั

	___5.	 ฉนัซ่ือสตัยอ์ยำ่งสมบรูณต่์อคูส่มรสของฉนัทั้งในค�ำพดูและกำรกระท�ำ

	___6.	 ฉนัไมเ่คยโกง	แมเ้ม่ือฉนัรูว้ำ่จะไมถ่กูจบัได้

	___7.	 เม่ือฉนัพบส่ิงท่ีไมใ่ชข่องฉนั	ฉนัคืนใหเ้จำ้ของ

	___8.	 ฉนัจำ่ยคืนเงินท่ีฉนัยมืเสมอ	รวมถึงเงินกูก้ตศ.จำกศำสนจกัร

แสดงความสุจรติ

“เรำเช่ือในกำรเป็นคน
ซ่ือสตัย”์
หลกัแห่งความเช่ือ 1:13

“และขำ้พเจำ้อยำกให้
ท่ำนจ�ำไว,้	วำ่ผูใ้ดก็ตำม
ในบรรดำพวกท่ำนขอยมื
จำกเพ่ือนบำ้นของเขำก็
ควรคืนส่ิงท่ีเขำยมื,	ตำมท่ี
เขำตกลงไว,้	มิฉะน้ันท่ำน
จะกระท�ำบำป;	และท่ำน
อำจท�ำใหเ้พ่ือนบำ้นท่ำน
กระท�ำบำปดว้ย.”
โมไซยาห ์4:28

“ขำ้จะไมย่อมท้ิงควำม
ซ่ือสตัยข์องขำ้จนวนัตำย”	
โยบ 27:5
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มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

เอล็เดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์: คร้ังหน่ึงพระผูช่้วยให้
รอดเคยถามสานุศิษยข์องพระองคว์า่ “มนุษยจ์ะ
เอาอะไรไปแลกชีวติของตนกลบัคืนมา” 

น่ีเป็นค�าถามท่ีคุณพอ่สอนใหข้า้พเจา้คิด
ใคร่ครวญเม่ือหลายปีก่อน ขณะเติบใหญ่ คุณ
พอ่คุณแม่มอบหมายงานบา้นทัว่ไปใหข้า้พเจา้
และจ่ายค่าขนมเลก็ๆ นอ้ยๆ ตอบแทน ขา้พเจา้
มกัจะใชเ้งินท่ีไดม้าสปัดาห์ละ 50 กวา่เซ็นตไ์ปดู
หนงั สมยันั้นตัว๋หนงัราคา 25 เซ็นตส์�าหรับเดก็ 
11 ขวบ ท�าใหข้า้พเจา้เหลือเงิน 25 เซ็นตไ์วซ้ื้อ
ขนมราคาช้ินละ 5 เซ็นต ์หนงัหน่ึงเร่ืองกบัขนม
หา้ช้ิน! คงไม่มีอะไรดีกวา่น้ีอีกแลว้

ทุกอยา่งราบร่ืนเร่ือยมาจนขา้พเจา้อาย ุ12 ขวบ 
บ่ายวนัหน่ึงขณะยนืต่อแถว ขา้พเจา้พบวา่ค่า
ตัว๋ส�าหรับเดก็อาย ุ12 ขวบราคา 35 เซ็นต ์นัน่
หมายความวา่จะซ้ือขนมไดน้อ้ยลงสองช้ิน ดว้ย
ความท่ีไม่พร้อมจะเสียสละเช่นนั้น ขา้พเจา้จึง
ใหเ้หตุผลกบัตนเองวา่ “นายกดู็ไม่ต่างไปจาก
สปัดาห์ก่อนน่ีนา” แลว้เดินไปขอซ้ือตัว๋ 25 เซ็นต ์ 
พนกังานไม่เอะใจแมแ้ต่นอ้ย ขา้พเจา้จึงไดซ้ื้อ
ขนมหา้ช้ินเหมือนเดิมแทนท่ีจะเป็นสามช้ิน

ดว้ยความลิงโลดกบัความส�าเร็จ ขา้พเจา้รีบกลบั
บา้นในเวลาต่อมาเพื่อบอกคุณพอ่ถึงชยัชนะคร้ัง
ใหญ่ ขณะเล่ารายละเอียด คุณพอ่ไม่พดูอะไรเลย 
พอเล่าจบ ท่านเพียงแต่มองผมและบอกวา่ “ลกูจะ
ขายจิตวญิญาณตนเองเพื่อเงินเท่าน้ีหรือ” ค�าพดู
ของท่านแทงใจเดก็อาย ุ12 ขวบ นัน่เป็นบทเรียน
ท่ีขา้พเจา้ไม่เคยลืม

(โรเบิร์ต ซี. เกย,์ “มนุษยจ์ะเอาอะไรไปแลกชีวติ
ของตนกลบัคืนมา”  เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 34)

“ควำมสุจริตหมำยถึง
กำรท�ำส่ิงท่ีถกูตอ้งและ
ดีอยูเ่สมอ	ไมว่ำ่ผลท่ี
ตำมมำจะเป็นอยำ่งไร	
หมำยถึงกำรเป็นคนชอบ
ธรรมจำกส่วนลึกของจิต
วญิญำณ	ไมเ่พียงกำรก
ระท�ำเท่ำน้ัน	แต่ส�ำคญั
มำกกวำ่	คือในควำมคิด
และในใจของเรำดว้ย	.	.	.	
กำรโกหกเล็กนอ้ย	กำร
โกงเล็กนอ้ย	หรือกำร
เอำเปรียบเล็กนอ้ยเป็น
ส่ิงท่ียอมรบัไมไ่ดส้�ำหรบั
พระเจำ้	.	.	.	รำงวลัสงูสุด
ของควำมสุจริตคือควำม
เป็นเพ่ือนท่ียัง่ยนืของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ	.	.	.	[ผู ้
จะทรง]	น�ำทำงเรำในทุก
ส่ิงท่ีเรำท�ำ”
โจเซฟ บี. เวิรธ์ลิน,  
“Personal Integrity,” 
Ensign, May 1990,  
30–33
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แสวงหาการเรยีนรูแ้ละการศึกษา
 ไตรต่รอง: ศาสดาพยากรณ์กล่าววา่การศึกษาเป็นกญุแจสู่โอกาส มีหลกัฐานอะไรท่ีท่านเห็นวา่

ส่ิงน้ีเป็นจริง

 ชมวีดิทศัน ์ “รัศมีภาพของพระผูเ้ป็นเจา้คือความรู้แจง้” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: เหตุใดอเลก็แซนเดอร์จึงเช่ือวา่การเรียนรู้ตลอดชีวติเป็นส่ิงส�าคญั อีเมลดา้รู้สึก
อยา่งไรเก่ียวกบัการศึกษาและการเรียนหนกั เงินกู ้กตศ. ช่วยเธอยา่งไร น่ีเป็นเหตุผล
ท่ีดีหรือไม่ท่ีจะเป็นหน้ี

 อา่น: หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 88:118–119; คู่มือเล่ม 2 6.1.1 (ดา้นขวา)

 ฝึกปฏิบัต ิ เราสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติของเราต่อไป ในช่องดา้นล่าง เขียนบางส่ิงท่ีท่านเรียนรู้
เม่ือไม่นานมาน้ีจากแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งเหล่าน้ี

 สนทนา: ท่านจะยงัคงเรียนรู้และเติบโตไปทุกวนัไดอ้ยา่งไร

แหลง่การเรยีนรู้ ส่ิงท่ีฉันเรยีนรู้เม่ือไม่นานมาน้ีจากแหลง่เหลา่น้ี

คนรอบขำ้งฉนั	ผูน้�ำของฉนั

ประสบกำรณชี์วติ

หนังสือและส่ือ

ชั้นเรียน/ครู

พระคมัภีร	์พระวหิำร	พระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ

“เจำ้จงแสวงหำอยำ่ง
ขยนัหมัน่เพียรและสอน
ถอ้ยค�ำแหง่ปัญญำให้
กนั;	แทจ้ริงแลว้,	เจำ้
จงแสวงหำถอ้ยค�ำแหง่
ปัญญำจำกบรรดำหนังสือ
ดีท่ีสุด;	แสวงหำกำร
เรียนรู,้	แมโ้ดยกำรศึกษำ
และโดยศรทัธำดว้ย.	.	.	.	
สถำปนำบำ้น	.	.	.	แหง่
กำรเรียนรู.้”
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 88:118–119

“[สมำชิกศำสนจกัร]	ควร
พฒันำควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน	เขียน	และ
คณิตศำสตรข์ั้นพ้ืนฐำน	
สมำชิกควรไดร้บักำร
ศึกษำใหม้ำกท่ีสุดเท่ำ
ท่ีท�ำได	้ไมว่ำ่จะเป็นกำร
ศึกษำในระบบหรือกำร
ฝึกฝนวชิำชีพในโอกำส
ท่ีท�ำได”้
คู่มือเลม่ 2, 6.1.1

แสวงหาการเรยีนรูแ้ละการศึกษา11
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 ให้ค�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน

□ มองหาโอกาสเรียนรู้ และเขียนส่ิงท่ีท่านเรียนรู้

□ สอนครอบครัวของท่านเก่ียวกบัแหล่งต่างๆ ของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

พิจารณาถึงวธีิท่ีครอบครัวของท่านจะไดรั้บการศึกษามากข้ึน—ทั้งผูใ้หญ่

และเดก็

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

รัศมีภาพของพระผูเ้ป็นเจา้คือความรู้แจ้ง
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้เลือกบทบาทและอ่านบทพดูน้ี

ผู้บรรยาย: อเลก็แซนเดอร์เป็นชายจากเปรูท่ีอุทิศ
ชีวติของเขาเพื่อการเรียนรู้และการสอน เขาแบ่ง
ปันเร่ืองต่อไปน้ี

อเลก็แซนเดอร์: สมยัผมเป็นเดก็ พอ่ผมสอนให้
เราศึกษาและเห็นคุณค่าของการศึกษา

มีสองอยา่งท่ีเราท�าไดเ้พื่อใหก้า้วหนา้และรุ่งเรือง
ในชีวติน้ี ส่ิงแรก ซ่ือสตัยแ์ละอดทนจนกวา่ชีวติ
จะหาไม่ สอง ศึกษาและเรียนรู้

ผมเรียนรู้มาตลอดชีวติของผมวา่การศึกษาเป็น
กญุแจสู่วถีิทางโลกเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายใน
ชีวติเรา

ผมไปรับใชง้านเผยแผโ่ดยท่ีมีความรู้ในพระ
กิตติคุณเพียงนอ้ยนิด แต่ดว้ยความปรารถนา
อยา่งยิง่ท่ีจะท�าส่ิงถกูตอ้งและเรียนรู้

ผมไม่ไดอ้ยูใ่นชั้นเรียน แต่ผมเช่ือวา่งานเผยแผ่
ของผมเป็นเวลาส�าคญัท่ีสุดของการเรียนรู้ใน
ชีวติผม

ผมใชโ้อกาสท่ีจะเรียนรู้ทุกหนแห่งท่ีผม
อยู ่ไม่วา่จะในบา้นผม ท่ีท�างาน ท่ีโบสถ ์และ
ท่ีมหาวทิยาลยั หรือแมแ้ต่บนรถโดยสารผมก็
พยายามเรียนรู้เสมอ

พระวหิารเป็นสถานท่ีส�าคญัท่ีสุดในชีวติผมและ
เป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดบนแผน่ดินโลก

ผู้บรรยาย: อีเมลดา้เป็นผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสเขา้
สู่ศาสนจกัรจากแอฟริกาใตซ่ึ้งตระหนกัถึงความ
ฝันของเธอผา่นเงินกูย้มืจากกองทุนต่อเน่ืองเพื่อ
การศึกษา เธอแบ่งปันประจกัษพ์ยานของเธอ

อเีมลด้า: การเป็นนกัเรียนท่ีเรียนเก่งไม่ไดเ้ป็น
เพราะตวัดิฉนัเอง ดิฉนัเป็นหน้ีศาสนจกัร! ดิฉนั
รู้วา่การเขา้ร่วมกบัศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยจะน�าดิฉนัไปสู่ดินแดน
ทางวญิญาณท่ียิง่ใหญ่ข้ึน แต่ไม่เคยฝันวา่จะเปิด
ประตูทางวชิาการ . . .

การเรียนรู้พระกิตติคุณปลุกดิฉนัใหต่ื้นจริงๆ 
ส่ิงน้ีท�าใหดิ้ฉนัตระหนกัวา่ดิฉนัตอ้งก�าหนดจุด
หมายของตนเอง . . . ไม่วา่สภาวการณ์ปัจจุบนั
ของเราจะเป็นอยา่งไรและไม่วา่เราจะรู้สึก
อยา่งไร ดิฉนัไม่สงสยัเลยวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีแผนท่ีดีใหเ้รา

“เรำมีควำมรบัผิดชอบ
และควำมทำ้ทำยใน
กำรหำท่ีของเรำในโลก
ของธุรกิจ	วทิยำศำสตร	์
รฐับำล	กำรแพทย	์กำร
ศึกษำ	และอำชีพอ่ืนๆ	
ทุกอำชีพท่ีคุม้คำ่และ
ดีงำม	เรำมีควำมรบั
ผิดชอบท่ีจะฝึกฝนฝีมือ
และควำมคิดเรำใหเ้ป็น
เลิศในโลกเพ่ือพรของ
มนุษยชำติ”
กอรด์อน บี. ฮิงคลี์ย,์ 
“A City upon a Hill,” 
Ensign, July 1990, 5
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ท�าตอ่ไป รบัศาสนพิธี
 ไตรต่รอง: อะไรเป็นอุปสรรคไม่ใหเ้ราท�าส่ิงส�าคญัท่ีสุด

 ชมวีดิทัศน:์ “ท�าส่ิงส�าคญัท่ีสุด” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่านหนา้ถดัไป)

 สนทนา: มีส่ิงไม่ส�าคญัอะไรบา้งท่ีคนเสียเวลาท�า พระเจา้ทรงบญัชาใหโ้จเซฟ สมิธสร้างพระ
วหิารแมส้มาชิกศาสนจกัรยากจนมาก เพราะเหตุใด

 อา่น: หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 84:20; 136:4; 1 นีไฟ 18:2–3 (ดา้นขวา)

 อา่น: “กฎของการจดัการดิน” (หนา้ถดัไป)

 สนทนา: พระเจา้ทรงเปิดเผยอะไรแก่เอล็เดอร์วดิทโ์ซในพระวหิาร พระเจา้ทรงเปิดเผยอะไร
แก่นีไฟบนภเูขา

ขณะท่ีเราแสวงหาการพึ่งพาตนเอง เหตุใดจึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีตอ้งมีค่าควรเขา้พระ

วหิาร

อ่านพระคมัภีร์ดา้นล่างกบัคู่ โดยการนมสัการพระวหิารเราไดรั้บการเตรียมเพื่อรับ

ส่ิงจ�าเป็นทุกอยา่งในชีวติเรานั้นมีความหมายอยา่งไรส�าหรับท่าน พดูวา่ส่ิงน้ีมีความ

หมายอยา่งไรต่อชีวติท่านและเป้าหมายของท่านเร่ืองการพึ่งพาตนเอง

 ใหค้�ามัน่: ใหค้ �ามัน่วา่จะท�าส่ิงต่อไปน้ีระหวา่งสปัดาห์ ท�าเคร่ืองหมายในช่องเม่ือท่านท�าแต่ละ
อยา่งเสร็จส้ิน:

□ ฝึกมีค่าควรแก่การเขา้พระวหิารทุกวนั

□ สอนหลกัธรรมน้ีใหค้รอบครัวของท่าน สอนพวกเขาวา่การเขา้พระวหิาร

จะช่วยพวกเขาประสบความส�าเร็จทางวญิญาณและทางโลกอยา่งไร และ

สนทนากบัพวกเขาถึงส่ิงท่ีท่านตอ้งท�าเพื่อรับพลงัของพระเจา้ท่ีพบใน

ศาสนพิธีพระวหิาร

□ ฝึกหลกัธรรมพื้นฐานก่อนหนา้น้ีต่อไป

“และขอพระองคท์รงยอม,	พระบิดำบริสุทธ์ิ,	ใหค้นทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำ

น้ันผูท่ี้จะนมสักำรในพระนิเวศน์แหง่น้ีไดร้บักำร	.	.	.	เตรียมรบัส่ิงจ�ำเป็น

ทุกอยำ่ง.”
หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ	109:14–15

“ในศำสนพิธีของฐำนะ
ปุโรหิตน้ี,	พลงัอ�ำนำจ
ของควำมเป็นเหมือน
พระผูเ้ป็นเจำ้จึงแสดงให้
ประจกัษ์.”
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 84:20

“และน่ีจะเป็นพนัธสญัญำ
ของเรำทั้งหลำย—วำ่เรำ
จะด�ำเนินชีวติในศำสนพิธี
ทั้งปวงของพระเจำ้.”
หลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา 136:4

“ขำ้พเจำ้ต่อ	[เรือ]	ตำม
วธีิท่ีพระเจำ้ทรงแสดงแก่
ขำ้พเจำ้;	ดว้ยเหตุน้ี,	จึงไม่
เป็นไปตำมวธีิของมนุษย.์	
และขำ้พเจำ้,	นีไฟ,	เขำ้ไป
ท่ีภเูขำบ่อยครั้ง,	และ
ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอน
พระเจำ้บ่อยครั้ง;	ดงั
น้ันพระเจำ้ทรงแสดงส่ิง
ส�ำคญัแกข่ำ้พเจำ้.”
1 นีไฟ 18:2–3

ท �าตอ่ไป รบัศาสนพิธี12
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ท�าส่ิงส�าคัญท่ีสุด
หากท่านไม่สามารถดูวดิีทศันไ์ด ้ใหอ่้านบทความน้ี

ผู้บรรยาย: เคร่ืองบินตกท่ีฟลอริดาในคืนอนั
มืดมิดคืนหน่ึงเม่ือเดือนธนัวาคม มีผูเ้สียชีวติ
มากกวา่ 100 คน อยูห่่างจากจุดปลอดภยัเพียง 
20 ไมล ์

ประธานอคุท์ดอร์ฟ: หลงัจากอุบติัเหตุ เจา้หนา้ท่ี
สืบสวนพยายามคน้หาสาเหตุ ลอ้กางลงอยา่ง
สมบูรณ์  เคร่ืองบินอยูใ่นสภาพท่ีเคร่ืองยนต์
ท�างานปกติ ทุกอยา่งท�างานถกูตอ้ง—ทุกอยา่ง
ยกเวน้อยา่งเดียว: หลอดไฟดวงหน่ึงหลอดขาด 

หลอดไฟดวงเลก็—มีค่าประมาณ 20 เซ็นต—์เร่ิม
เหตุการณ์ท่ีโยงเป็นลกูโซ่ซ่ึงในท่ีสุดน�าไปสู่
ความตายอนัน่าสลดใจของคนมากกวา่ 100 คน

แน่นอนวา่ หลอดไฟท่ีท�างานผดิพลาดไม่ไดก่้อ
ใหเ้กิดอุบติัเหตุ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนเพราะลกูเรือก�าลงั
จดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีดูเหมือนวา่ส�าคญัในชัว่ขณะนั้น
โดยมองขา้มส่ิงส�าคญัท่ีสุด

แนวโนม้ของการใส่ใจส่ิงไม่ส�าคญัจนท�าใหเ้กิด
เหตุการณ์ใหญ่โตข้ึนนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบั
นกับินเท่านั้นแต่เกิดกบัทุกคน เราทุกคนอยูใ่น
ความเส่ียง . . . ความคิดและจิตใจของท่านจดจ่อ
ในส่ิงท่ีผา่นเขา้มาชัว่ครู่ท่ีส�าคญัเฉพาะเวลานั้น 
หรือกบัส่ิงส�าคญัท่ีสุด

(ดู ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, ”ขา้พเจา้ก�าลงั
ท�างานใหญ่ ลงมาไม่ได,้”  เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 
73–74)

กฎของการจัดการดิน

เอล็เดอร์วดิท์โซ: โดยใชก้องทุนของรัฐบาลกลาง
กบัเจา้หนา้ท่ีท�างานของขา้พเจา้ เรารวบรวมขอ้มูล
หลายพนัเร่ืองเก่ียวกบัความช้ืนของดินมาหลาย
ปี แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปกฎโดยทัว่ไปจากการ
ประมวลผล ขา้พเจา้ยอมแพใ้นท่ีสุด

ขา้พเจา้กบัภรรยาไปท่ีพระวหิารวนันั้นเพื่อใหลื้ม
ความลม้เหลว ในหอ้งเอน็ดาวเมน้ทท่ี์สาม จาก
ท่ีไม่เคยนึกมาก่อน ขา้พเจา้พบค�าตอบซ่ึงตีพิมพ์
ออกมานานแลว้ . . .

น่ีเป็นของประทานท่ีมาสู่คนท่ีเขา้พระวหิาร
อยา่งเหมาะสม เพราะพระวหิารเป็นสถานท่ี
ซ่ึงสามารถคาดหวงัการเปิดเผย ขา้พเจา้แสดง
ประจกัษพ์ยานส่วนตวัวา่เป็นเช่นนั้น

(ใน Alan K. Parrish, Modern Temple 
 Worship, 156–57)

“พระเจำ้จะประทำนพร
เรำเม่ือเรำเขำ้ร่วมงำน
ศำสนพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของพระวหิำร	พรไม่
จ�ำกดัเพียงงำนรบัใชพ้ระ
วหิำรของเรำเท่ำน้ัน	เรำ
จะไดร้บัพรในทุกส่ิงท่ีเรำท�ำ		
เรำจะมีสิทธ์ิไดร้บัควำม
สนใจจำกพระเจำ้ในเร่ือง
ของเรำทั้งทำงวญิญำณ
และทำงโลก”
บอยด ์เค. แพคเกอร,์  
The Holy Temple 
(1980),182
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ออกไปและรบัใช้
 ไตรต่รอง: จากขอ้พระคมัภีร์และขอ้ความดา้นขวา การ อุทิศ ตนในการรับใชผู้อ่ื้นแทจ้ริงแลว้ 

ช่วยใหเ้รารอด อยา่งไร

 อา่น: เวลาน้ีท่านจบ รากฐานของฉนั เราเช้ือเชิญใหท่้านพิจารณาค�าแนะน�าในหลกัธรรมท่ี 
7 อีกคร้ัง ประธานอุคทด์อร์ฟกล่าววา่

 สนทนา: การรับใชผู้อ่ื้นเปิด “หนา้ต่างฟ้าสวรรค”์ ในชีวติท่านอยา่งไร

 ฝึกปฏิบัต:ิ วางแผนกบักลุ่มหรือครอบครัวของท่านเพื่อท�าหน่ึงส่ิงต่อไปน้ี

1. ท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชนใ์นชุมชนของท่าน ท่านอาจรับใชค้นป่วยในโรง

พยาบาล น�าอาหารไปใหเ้ดก็ก�าพร้า หรือเลือก

กิจกรรมอ่ืน

2. เยีย่มศนูยป์ระวติัครอบครัวศาสนจกัรท่ีใกลท่ี้สุด

กบัครอบครัวของท่าน เตรียมประวติัครอบครัว

ของท่านโดยใชจุ้ลสาร ครอบครัวของฉนั: 

เร่ืองราวท่ีน�าเรามาอยูด่ว้ยกนั จากนั้นไปท่ีพระ

วหิารและท�าศาสนพิธีศกัด์ิสิทธ์ิแทนสมาชิก

ครอบครัวผูล่้วงลบั

3. อาสาสมคัรท�างานในศนูยพ์ึ่งพาตนเองหรือรับ

ใชเ้ป็นวทิยากรกระบวนการของกลุ่ม เป็นครูพี่

เล้ียงใหบ้างคนเป็นการส่วนตวับนหนทางสู่การ

พึ่งพาตนเองของเขา

“กำรกระท�ำอนัไมเ่ห็นแกต่นเองของกำรรบัใช้และกำรอุทิศถวำยขัดเกลำ

วญิญำณของเรำ	น�ำเกล็ดออกจำกดวงตำทำงวญิญำณของเรำ	และเปิด

หนำ้ต่ำงฟ้ำสวรรค	์โดยกำรเป็นค�ำตอบกำรสวดออ้นวอนของใครบำงคน	

เรำจึงมกัจะพบค�ำตอบใหแ้กต่วัเรำเอง”

ดีเทอร	์เอฟ.	อุคทด์อรฟ์,	“กำรรอคอยบนถนนสู่ดำมสักสั,” 

 เลียโฮนำ,	พ.ค.	2011,	95

กิจกรรมสุดทา้ย

“เพรำะวำ่ใครตอ้งกำร
จะเอำชีวติรอด	คนน้ันจะ
เสียชีวติ	แต่ใครยอมเสีย
ชีวติเพรำะเห็นแกเ่รำ	 
คนน้ันจะได้ชีวติรอด”
มทัธิว 16:25

“เม่ือท่ำนอยูใ่นกำรรบั
ใชเ้พ่ือนมนุษยข์องท่ำน	
ท่ำนก็อยูใ่นกำรรบัใช้พระ
ผูเ้ป็นเจำ้ของท่ำนนัน่เอง.”
โมไซยาห ์2:17

“จุดประสงคข์องกำร
พ่ึงพำตนเองทำงโลกและ
ทำงวญิญำณคือกำรท�ำให้
เรำอยูใ่นท่ีสงูข้ึนเพ่ือ
เรำจะสำมำรถยกคนท่ี
ตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือ”
ด ูโรเบิรต์ ดี. เฮลส,์ 
 “รูส้ �านึกตวั: ศีลระลึก  
พระวิหาร และการเสีย
สละรับใช,้” เลียโฮนา,”  
พ.ค. 2012, 36

 ครอบครวัของฉัน
  เรือ่งราวที่นําเรามาอยู่ดว้ยกัน 

 ฝ่ายประธานสูงสุดใครข่อให้เยาวชนและหนุ่ม
สาวโสดใช้รายช่ือจากครอบครวัตนเองหรอืรายช่ือ
บรรพชนของสมาชิกจากวอรด์หรอืสเตคเดยีวกัน

สําหรบังานพระวหิาร  ผู้นําฐานะปุโรหิตควร
ดาํเนินการให้แน่ใจวา่เยาวชนคนหนุ่มสาวและ

ครอบครวัของพวกเขาเรยีนรูห้ลักคาํสอนเรือ่งการ
หันใจไปหาบรรพบุรษุและพรของการเข้าพระวหิาร 

 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด, 8 ต.ค. 2012 

ออกไปและรับใช้
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จดหมายรับรองการส�าเรจ็หลักสูตร

ขา้พเจา้   ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มการพึ่งพาตนเองซ่ึงจดัโดย

ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยและมีสมัฤทธิผลตามขอ้ก�าหนดท่ีจ�าเป็นต่อการ

ส�าเร็จหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี:

ขา้พเจา้เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 10 คร้ังจาก 12 คร้ัง

ขา้พเจา้ฝึกปฏิบติัทั้ง 12 หลกัธรรม และสอนหลกัธรรมใหแ้ก่ครอบครัวขา้พเจา้

ขา้พเจา้ท�ากิจกรรมคร้ังสุดทา้ยเสร็จสมบูรณ์

ขา้พเจา้ฝึกและสร้างพื้นฐานของทกัษะ หลกัธรรม และนิสยัเพื่อการพึ่งพาตนเอง ขา้พเจา้จะยงัคง

ใชส่ิ้งเหล่าน้ีไปจนตลอดชีวติขา้พเจา้

ช่ือผูเ้ขา้รับการอบรม  ลายเซ็นผูเ้ขา้รับการอบรม  วนัท่ี 

ขา้พเจา้รับรองวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมท่านน้ีไดท้�าตามขอ้ก�าหนดดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้เสร็จสมบูรณ์

ช่ือวทิยากรกระบวนการ  ลายเซ็นวทิยากรกระบวนการ  วนัท่ี 

หมายเหตุ: คณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตคหรือทอ้งถ่ินจะออกเกียรติบตัรจาก LDS Business College 

ในซอลทเ์ลคซิต้ี ยทูาห์ สหรัฐอเมริกาในภายหลงั

“ฉะนั้น, เจา้ควรเป็นคนอยา่งไรเล่า? ตามจริงแลว้เรากล่าว

แก่เจา้, แมด้งัท่ีเราเป็น.”

3 นีไฟ 27:27

ทา่นจะอยูบ่นหนทางสูก่ารพ่ึงพา
ตนเองของทา่นตอ่ไปหรอืไม่
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