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คำแนะนำท่ัวไป

การใช้หลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิกของศาสนาจักรเสริมสร้างการแต่งงานและครอบครัวตลอดจน 
พบความปีติยินดีจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ฝ่ายอธิการหเอฝ่ายประธานสาขามีหน้าที่ต้องดูว่าได้ 
ดำเนินการหลักสูตรนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องด้วยสมาชิกของศาสนาจักรมีความต้องการที่แตกต่างกัน และมาจากสภาพครอบครัวที่ไม่เหมือน 
กัน หลักสูตรนี้จึงแบ่งออกเป็นสองภาค ภาค ก “การเสริมสร้างการแต่งงาน” เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อคู่แต่งงานและสมาชิกที่เตรียมตัวแต่งงาน ภาค ข “ความรับผิดชอบของบิดามารดาในการเสริม 
สร้างครอบครัว” ช่วยบิดามารดาและปูย่าตายายในความเพียรพยายามที่จะ“อบรมบุตรด้วยการสั่งสอน 
และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 6:4) สมาชิกที่เข้าร่วมหลักสูตรควรเข้าใจ 
ว่าเขาสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ อย่างเช่น ลู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูกอาจจะเข้าเรียนภาค ก 
ไม่เรียนภาค ข บิดาหรือมารดาตัวคนเดียวอาจจะตัดสินใจเรียนเฉพาะภาค ข
ผู้นำวอร์ดหรือผู้นำสาขาอาจจะปรับหลักสูตรตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ และตามความ 
ต้องการของสมาชิกแต่ละคน ทั้งควรพิจารณาแนวคิดต่อไปนี้
• ฝ่ายอธิการและฝ่ายประธานสาขาอาจจะกำหนดให้เรียนหลักสูตรนี้ในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ 

ผู้นำอาจเชิญสมาชิกบางคนเข้าร่วมชั้นเรียนตามที่พระวิญญาณทรงนำ
• ผู้นำกลุ่มมหาปุโรหิต ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ อาจจะใช้ 

บทเรียนแต่ละบทสำหรับการให้คำแนะนำในวันอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน หากเห็นสมควร 
เขาอาจจะใช้เป็นบทเรียนไฟร์ไซด์ และสอนในคืนวันธรรมดาหรือวันเสาร์ก็ได้

• ฝ่ายอธิการและฝ่ายประธานสาขาอาจจะใช้บทเรียนแต่ละบทในการประชุมรวมฐานะปุโรหิต 
แห่งฌ็ลคิเซเด็ค-สมาคมสงเคราะห์ในอาทิตย์ที่ห้า หรืออาจจะใช้ในไฟร์ไซด์ของเยาวชนชาย 
หญิงก็ได้

• ผู้ให้คำปรึกษาฐานะปุโรหิตแห่งแอรันและเยาวชนหญิงอาจจะใช้คู่มือเล่มนีเป็นแหล่งช่วยสำ 
หรับคืนกิจกรรมร่วม ใช้สอนเยาวชนชายหญิงพร้อมกัน หรือในแต่ละองค์การก็ได้

• แต่ละบุคคลและคู่สามีภรรยาอาจจะศึกษาหลักสูตรนี้ด้วยตนเอง 

ใครควรได้รับหนังสือหลักสูตร
สมาชิกทุกคนในวอร์ดหรือสาขาตามรายการที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ต้องได้รับ การแต่งงานและความส้ม 
พันธ์ในครอบครัว คู่มือผู้ให้คำแนะนำ คนละหน่ึงเล่ม และ การแต่งงานและความส้มพันธ์ในครอบครัว 
แนวทางศึกษาของพู้ข้าร่วม อีกคนละหนึ่งเล่ม

iii



อธิการหรือประธานสาขา ประธานสมาคมสงเคราะห์
ผ ู้นำกลุ่มมหา'ljโรหิต ประธานเยาวชนหญิง
ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ผู้ให้คำแนะนำหลักสูตรการแต่งงาน 
ประธานเยาวชนชาย และความสัมพันธ์ในครอบครัว
ผ ู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกคนจะต้องได้รับแนวทางศึกษาคนละหนึ่งเล่ม
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ครอบครัว
ถ้อยแถลงต่อโลก

ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองของศาสนาจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย

i ราฝ่ายประธานสูงส ุด และสภาอัครสาวกสิบสองของศาสนาจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายขอประกาศด้วยความเคารพ 
ว่า การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับการแต่งตังจากพระผู้เป็นเจ้า 
และว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้าง เพื่อจุดหมาย 
ปลายทางนิรันดรของลูก  ๆ ของพระองค์
ร4นุษย์ทังหลาย— ชายและหญิง— ได้รับการสร้างในพระฉายาของพระ 
ผู้เป็นเจ้า แต่ละคนเป็นบุตรหรือธิดาทางวิญญาณที่รักของพระบิดาพระ 
มารดาแห่งสวรรค์ และด้วยเหตุนี้ แต่ละคนจึงมีคุณลักษณะและจุด 
หมายปลายทางแห่งสวรรค์ เพศเป็นลักษณะสำคัญยิ่งของแต่ละบุคคล 
ก่อนชีวิตมตะ ขณะมีชีวิตมตะ และเป็นเคร่ืองบ่งบอกบุคลิกลักษณะและ 
จุดประสงค์นิรันดร
1นอาณ าจ ักรก ่อนช ีว ิตมตะ บุตรและธิดาที่เป็นวิญญาณรู้จักและ 
นมัสการพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดานิรันดร์ของพวกเขาและยอมรับแผน 
ของพระองค์ซึ่งตามแผนนัน ลูก  ๆของพระองค์จะได้รับร่างกายอันเป็น 
เนือหนัง และได้รับประสบการณ์ทางโลกเพื่อพัฒนาไปสู่ความดีพร้อม 
และในที่สุดจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ของเขาหรือเธอ 
เป็นทายาทแห่งชีวิตนิรันดร์ แผนของพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นความสุขทำ 
ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดำเนินต่อไปหลังความตาย พิธีการและ 
พันธสัญญาศักดิสิทธิที่มีอยู่ในพระวิหารอันศักดิสิทธิ๙ทำให้เกิดความ 
เป็นไปได้สำหรับแต่ละบุคคลท่ีจะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
และเพ่ือที่ครอบครัวจะ เป็นหน่ึงเดียวช่ัวนิรันดร
พร ะบัญญิตข้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แอตัมและอีฟเกี่ยวข้อง 
กับศักยภาพของพวกเขาในฐานะสามีภรรยาเพื่อเป็นบิดามารดา เราประ 
กาศว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้ลูก  ๆของพระองค์ทวีขึนและ 
เดิมให้เต็มแผ่นดินโลก ยังมีผลบังคับ เราขอประกาศต่อไปว่า พระผู้ 
เป็นเจ้าทรงบัญชาว่า อำนาจการสร้างอันศักดิสิ่ทธนั้นจะต้องใช้ในระ 
หว่างชายและหญิงผู้ซ่ึงแต่งงานตามกฎหมายในฐานะสามีและภรรยาเท่าน้ัน
เราขอประกาศว ่า วิถีทางที่ชีวิตมตะถูกสร้างขึนนันเป็นการแต่งตั้ง 
จากสวรรค์ เรายืนยันถึงการชำระชีวิตให้บริสุทธและความสำคัญของ 
สิ่งนี้ในแผนนิรันดรของพระผู้เป็นเจ้า
สามีและภรรยามีความรับผิดชอบอันทรงเกียรติที่จะรักและดูแลกันเช่น 
เดียวกับที่จะรักและดูแลลูก  ๆ “บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า”

(สดุด ี127:3) บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิสิทธิที่จะเลี้ยงดูลูกๆด้วยความ 
รักและความชอบธรรม จัดหาป็จจัยสนองความต้องการทางร่างกาย 
และทางวิญญาณ สอนพวกเขาให้รักและรับใช้กัน ให้เชื่อฟิงพระบัญ
ญัติของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพลเมืองดี เชื่อพิงกฎหมายของประเทศ 
ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ ณ ท่ีใด สามีและภรรยา— 'บิดาและมารดา—  
จะมีความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าในการทำให้ความรับผิดชอบเหล่า 
นีบรรลุผล
ครอบครัวได้รับการแต่งตังจากพระผู้เป็นเจ้า การแต่งงานระหว่าง 
ชายและหญิงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อแผนนิรันดร์ของพระองค์เด็ก  ๆ
มีสิทธิที่จะเกิดภายในพันธะของการสมรส และที่จะได้รับการเลี้ยงดู 
โดยบิดาและมารดาที่เคารพคำสาบานของการแต่งงานด้วยความซื่อสัตย์ 
ภักดีอย่างสมบรณ์ ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะสำเร็จได้เมื่อ
« ๗Lไ . - - . . . . .  1  .. . .  . . . “ ร ่- y  . . . . . . . .

ศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจ การทำงาน และกิจกรรมสันทนาการที่ดีงาม โดย 
แผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นำครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความ 
ชอบธรรม และรับผิดชอบที่จะจัดหาสิ่งจำเป็นต่าง  ๆของชีวิต และคุ้ม 
ครองครอบครัว มารดารับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูลูกๆ ในความ 
รับผิดชอบอันศักดิสทธีเหล่านี้บิดาและมารดาจำต้องช่วยเหลือกันใน 
ฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่า  ๆกัน ความพิการ ความตาย หรือสภาพแวดล้อม 
อ่ืน  ๆอาจทำให้แต่ละบุคคลจำต้องปรับตัว ญาติพี่น้องควรให้ความช่วย 
เหลือเมื่อจำเป็น
เราขอเต ือนว่าใครก็ตามที่ผ่ๅแนพันธสัญญาแห่งพรหมจรรย์ ผู้ท่ีทำ 
ร้ายคู่ครองหรือถูก  ๆ หรือคนที่ล้มเหลวในการทำให้ความรับผิดชอบ 
ในครอบครัวสำเร็จ วันหนึ่งเขาจะยืนชีแจงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า 
ย่ิง กว่าเน้น เราเตือนว่า การแตกสลายของครอบครัวจะนำภัยพิบัติมๅสู่คน 
เหล่าน้ัน สังคม และประชาชาติ ตังที่ศาสดาในสมัยโบราณและป้จธุบัน 
พยากรณ์ไว้
เราเร ียกร้องประชาชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัเบาลทุกแห่งที่มีความ 
รับผิดชอบให้ส่งเสริมการวางมาตรการเหล่านั้นให้คงไว้ และทำให้ 
ครอบครัวมั่นคงตังหน่วยพื้นฐานของสังคม

ว้อนแถลงนืเป็นส่วนหน่ึงในข่าวสารของประธานกอ{ดอน ปี. รงn m  ท่ีปราศรัยในการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 1995 ซอลท์เลค ซิตี ยูท่าห์
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จุดประสงค  ์
ของหลักส ูฅรน ี้

ความรับผิดชอบ 
ของท่านในฐานะครู

หลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิกของศาสนาจักร 
เสริมสร้างการแต่งงานและครอบครัวและพบความปีติยินดีจากความสัมพันธ์ในครอบครัว หลักสูตรนี้ 
แบ่งออกเป็นสองภาค ภาค ก “การเสริมสร้างการแต่งงาน” เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคู่แต่งงานและ 
สมาชิกที่เตรียมตัวแต่งงาน ภาค ข “ความรับผิดชอบของบิดามารดาในการเสริมสร้างครอบครัว” 
ช่วยบิดามารดาและปูย่าตายายในความเพียรพยายามที่จะ “อบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และการเตือน 
สติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 6:4)
หลักสูตรนี้มีพืนฐานอยู่บนคำสอนและหลักธรรมที่สอนไว้ในพระคัมภีร์และโดยอัครสาวกและศาสดา 
ยุคสุดท้าย โดยเน้นเป็นพิเศษที่ “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ซึ่งมีอยู่ในหน้า viii

ขณะที่ท่านไตร่ตรองความสำคัญนิรันดร์ของการแต่งงาน ครอบครัว และความจำเป็นอย่างยิ่งยวด 
ในการเสริมสร้างการแต่งงานและครอบครัว ท่านจะเริ่มเข้าใจความสำคัญอันลึกซึ้งของการเรียก 
ให้สอนหลักสูตรนี้ การอุทิศของท่านและการเตรียมร่วมกับการสวดอ้อนวอนจะนำพรมาสู่ท่าน 
และครอบครัว รวมทั้งผู้เข้าร่วมหลักสูตร ขณะที่ท่านพยายามทำการเรียกให้สมบูรณ์ อย่าลืมหลัก 
ธรรมที่สรุปไว้ในหน้านี้และหน้า x-xi
เตรียมตัวเพื่อสอน
ในฐานะผู้ให้คำแนะนำหลักสูตรนี้ ความรับผิดชอบของท่าน คือ สอนคำสอนของพระกิตติคุณด้วย 
อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิy ท่านไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเฉพาะทางในการให้คำปรึกษา 
ครอบครัว ทังไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการหาวิธีแก้ไขการท้าทายทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ในครอบ- 
ครัว การสนทนาในชันเรียนควรชักนำผู้เข้าร่วมให้ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับชีวิตของตน 
เอง และปรับปรุงครอบครัวของตนเองให้ดีขึ้น
สำหรับความช่วยเหลือต้านหลักธรรมที่จำเป็นเบื้องต้นของการสอนพระกิตติคุณ เช่น การเตรียม 
ส่วนตัว รักคนที่ท่านสอน และสอนด้วยพระวิญญาณ ให้ดูจากแหล่งช่วยต่อไปนี้
• หมวดที่ 16 “การสอนพระกิตติคุณและการเป็นผู้นำ” จาก คู่มือคำแนะนำของศาสนาจักร เล่ม 2: 

ผู้นำฐานะปุโรหิตและผู้นำองค์การช่วย (35209 425 หรือ 35903 425)
• ไม่ปีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน (36123 425)
• คู่มือแนะแนวการสอน (34595 425)

จดจำขอบข่ายโดยรวมของหลักสูตร
ก่อนจะสอนบทเรียนแรก ให้ใช้เวลาทบทวนหลักสูตรทังหมด ซึ่งจะช่วยให้ท่านเห็นว่าบทเรียน 
ประสานสอดคล้องกันเพื่อเสริมสร้างการแต่งงานและครอบครัวอย่างไร
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ขณะเตรียมบทเรียนแต่ละบท จะช่วยได้มากหากทบทวนสารบัญ (หน้า v-vii) ซึ่งให้สาระโดยสังเขป 
ของหลักสูตร ทบทวนสิ่งที่ท่านสอนและเรียนรู้ไปแล้วพร้อมทังไตร'ตรองว่าคำสอนและหลักธรรมใน 
แต่ละบทสนับสนุนหลักสูตรโดยรวมอย่างไร
เริ่มเตรียมบทเรียนแต่เนิ่น ๆ
การเตรียมจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหากท่านเริ่มเตรียมแต่เนิ่น  ๆ หลังจากสอนบทเรียนแล้ว 
ให้อ่านบทเรียนต่อไปทันที เพ่ือท่านจะสามารถไตร,ตรองบทเรียนนันได้ตลอดสัปดาห์ การทำเช่นนี 
จะช่วยให้ท่านรู้มากขึ้นถึงหลักธรรมที่ควรเน้น วิธีที่จะใช้สอน และประสบการณ์ที่ท่านจะแบ่งปีน

เลือกเนื้อหาบทเรียนที่จะสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมได้ดีที่สุด
ศึกษาคำสอนและหลักธรรมในแต่ละบทอย่างละเอียด โดยแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณเพื่อ 
ช่วยให้ท่านเลือกเนื้อหาบทเรียนที่จะสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมได้ดีที่สุด จำไว้ว่า“ความสำเร็จ 
ของบทเรียนวัด'ได้จากอิทธิพลที่บทเรียนนั้นมีต่อคนที่ท่านสอน” (ไม่ปีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสรน 
[1999], 103)

ตัดสินใจว่าจะสอนบทเรียนอย่างไร
นอกจากตัดสินใจว่าจะสอนอะ?ร ในบทเรียนแล้ว สิ่งสำคัญคือ ต้องตัดสินใจด้วยว่าจะสอน อย่างไร 
ท่านควรพยายามอยู่เสมอที่จะสอนในลักษณะที่จะส่งเสริมผู้เข้าร่วมให้ประยุกต์ใช้คำสอนและหลัก 
ธรรมที่เรียนรู้
ควรสอนบทเรียนหลักสูตรนี้ในลักษณะสนทนามากกว่าบรรยาย ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างมี 
ความหมายในการสนทนาคำสอนและหลักธรรมที่ท่านสอน คำแนะนำของพระเจ้าเกี่ยวกับการ 
สนทนาในชั้นเรียนอยู่ในคำสอนและพันธสัญญา 88:122 “กำหนดผู้สอนในบรรดาพวกเจ้าและอย่า 
ให้ทุกคนเป็นคนพูดพร้อมกัน แต่ให้พูดทีละคน และให้ทุกคนฟิงข้อความของเขา คือ เมื่อทุกคนพูด 
เพื่อทุกคนจะรับการสร้างสรรค์จากทุกคน และเพื่อทุกคนจะมีสิทธเท่ากัน” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ 
การดำเนินการสนทนา ดู หน้า 63-70 ใน ไม่ปีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน
ใช้วิธีที่หลากหลายตามแต่เห็นสมควรเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมในบทเรียน 
อย่างเช่น มองหาโอกาสที่จะเขียนบนกระดาน ใช้บทเรียนอุปกรณ์ และแสดงภาพ สำหรับความช่วย 
เหลือเกี่ยวกับการใช้วิธีเหล่านี้และวิธีอื่นพลิกดูหน้า 159-184 ใน ไม่ปีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน

เชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้
ในฐานะครูสอนพระกิตติคุณ ท่านต้องไม่พอใจเพียงแค่การให้ข้อมูล ถึงแม้ท่านจะทำในวิธีที่แหวก 
แนวและดึงดูดใจก็ตาม จุดประสงค์ของท่าน คือ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นดำเนินชีวิตตามคำสอนและหลักธรรม 
ที่เขาเรียนรู้ ประธานฮาโรลด์ บี.ลีประธานศาสนาจักรคนที่ 11 ให้คำแนะนำว่า
“หลักธรรมและพิธีการทั้งหมดของพระกิตติคุณถ้าจะกล่าวในอีกความหมายหนึ่ง คือ การเชือเชิญให้ 
เรียนรู้พระกิตติคุณโดยการปฏิบัติตามคำสอนในนั้น ไม่มีบุคคลใดรู้จักหลักธรรมของส่วนสิบจนกว่า 
เขาจะจ่ายส่วนสิบ ไม,มีใครรู้จักหลักธรรมของพระวาจาแห่งปีญญาจนกว่าเขาจะรักษาพระวาจาแห่ง 
ปีญญา ไม,ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะไม่จ่ายส่วนสิบ รักษาพระวาจาแห่งปีญญา รักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธ 
หรือสวดอ้อนวอน เพียงเพราะได้ยินคนพูดเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านี้ แต่เราเรียนรู้พระกิตติคุณโดย 
การดำเนินชีวิตตามนั้น...
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การจัดการกับฟ้ญหา 
ร้ายแรงในครอบครัว

“ ...เราจะไม,รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคำสอนของพระกิตติคุณ จนกว่าเราจะได้รับพรที่มาจากการดำเนิน 
ชีวิตตามหลักธรรมifน” {Stand Ye in H oly Places [1974], 215)
ส่วนใหญ่นิตยสารศาสนาจักรจะประกอบด้วยเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสมาชิก 
ของศาสนาจักรได้รับพรอย่างไรเมื่อเขาดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ท่านจะหาเรื่องราวที่สอนคำสอน 
และหลักธรรมเฉพาะอย่างได้โดยเปิดดูดัชนีของนิตยสาร และอาจจะนำบางเรื่องมาเล่าในชั้นเรียนก็ได้
ในการสรุปบทเรียนแต่ละบท ท่านจะเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว โดยต้อง 
แน่ใจว่ามีเวลาเหลือพอที่จะกล่าวคำเชิญชวนเพื่อจูงใจเขาให้นำไปปฏิบัติ วางแผนวิธีที่จะกล่าวคำ 
เชิญชวน อย่างเช่น หลังจากบทที่ 9 เรื่อง “บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า” ท่านอาจจะทบทวน 
หลักธรรมสำคัญของบทเรียน แล้วเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมรับปากว่าจะใช้เวลาอยู่กับลูกแต่ละคนเพียง 
ลำพัง

ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมใช้แนวทางศึกบาของหลักสูตร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมบทเรียน ท่านควรทบทวนเนือหาที่สอดคล้องกันใน การแต่งงาน 
และความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม (36357 425) วางแผนวิธีที่จะสนับสนุน 
ให้ผู้เข้าร่วม (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับการประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่าน 
บทความที่อยู่ในบทเรียนแต่ละบท เน้นว่าสามีภรรยาจะไต้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนา 
บทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน
ผู้เข้าร่วมควรนำแนวทางศึกษาของเขามาชั้นเรียนด้วยทุกครัง 

ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพครอบครัวปกติ
จงรู้สึกไวต่อสภาวการณ์ของผู้เข้าร่วมแต่ละคน บางคนอาจจะยังไม่ได้แต่งงาน เป็นม่าย หย่าร้าง หรือ 
มีป็ญหาอื่นในครอบครัว จงจดจำถ้อยแถลงต่อไปนีของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
ประธานศาสนาจักรคนที่ 12
“เรา...ยังคงยึดถืออุดมคติของครอบครัวสิทธิชนยุคสุดท้าย ข้อเท็จจริงที่ว่าเวลานีบางคนไม่มีสิทธิ 
พิเศษได้อยู่ในครอบครัวแบบนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้ต้องหยุดพูดเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
เราจะพูดถึงชีวิตครอบครัวด้วยความรู้สึกไวโดยตระหนักว่าหลายคนในขณะนี...ไม่มีสิทธิพิเศษของ 
การเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนช่วยให้เกิดครอบครัวเช่นนัน แต่เราจะตัดมาตรฐานนีออกไปไม่ไต้เพราะ 
มีอีกหลายสิ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานนัน” (The Teachings o f  Spencer พ. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 294-95)

ขณะส่งเสริมให้มีการสนทนา จงแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าไม,เป็นการเหมาะสมที่จะเล่ารายละเอียด 
ของป็ญหาร้ายแรงในครอบครัว หากผู้เข้าร่วมขอคำแนะนำเกี่ยวกับ!]ญหาร้ายแรง จงสนับสนุนเขา 
ด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้พูดเป็นส่วนตัวกับอธิการ อธิการจะสามารถให้คำแนะนำแก่เขาได้ หรือไม่ 
ก็อาจจะแนะนำแหล่งช่วยในชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับมาตรฐานของศาสนาจักร
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หนังสือที่ท ่านควรใช  ้

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

ศาสนาจักรผลิตแหล่งช่วยออกมาอย่างพอเพียงเพื่อช่วยให้ท่านสอนคำสอนและหลักธรรมที่แท้จริง
เกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว โปรดอย่าใช้หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อผลกำไรในการเตรียมหรือ
การสอนของท่าน แหล่งช่วยเบืองต้นในการสอนหลักสูตร คือ พระคัมภีร์คู่มือเล่มนี้และ การแต่งงาน
และความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของพู้ข้าร่วม ศาสนาจักรไต้คิดและสวดอ้อนวอนอย่าง
หนักเพื่อเตรียมหนังสือสำหรับหลักสูตรนี้

แหล่งช่วยต่อไปนี้ที่ศาสนาจักรจัดทำขึ้นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สนทนาในหลักสูตร
โดยขอได้จากศูนย์บริการของศาสนาจักร ท่านอาจจะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมใช้สิ่งพิมพ์เหล่านี้ใน
ครอบครัวของเขา (รายชื่อหนังสืออยู่ในหน้า vi ของ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนว 

ทางศึกบาสำหรับผู้เข้าร่วม)
• หนังสือแนะแนวครอบครัว(31180 425) หนังสือแนะแนวเล่มนีพูดถึงโครงสร้างของครอบครัว 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนพระกิตติคุณในบ้านและสรุปขันตอนการปฏิบัติพิธีการและให้พรฐานะ 
ปุโรหิต

• บทความเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวในนิตยสารศาสนาจักร
• การสังสรรค์ในครอบครัว(31106425) หนังสือเล่มนี้จะช่วยบิดามารดาและลูก  ๆ เตรียมบทเรียน 

สำหรับการสังสรรค์ในครอบครัว (หน้า 1-160,173-238) ประกอบด้วยแนวคิดของการทำให้การ 
สังสรรค์ในครอบครัวประสบความสำเร็จ (หน้า 161-171) รวมทังข้อแนะนำสำหรับการสอน 
หลักธรรมและความรับผิดชอบเฉพาะอย่างแก่ลูก (หน้า 240-271) และแนวคิดสำหรับกิจกรรม 
ครอบครัว (หน้า 274-344)

• ไม่รการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน (36123 425) หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลักธรรมและ 
ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้สมาชิกในศาสนาจักรพัฒนาขึนในฐานะครูสอนพระกิตติคุณ ภาค ง. 
“การสอนในบ้าน,, (หน้า 125-148) เปีนประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบิดามารดา

• คู่มือแนะแนวการสอน (34595 425) หนังสือเล่มนีให้ข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงการสอน 
และการเรียนรู้พระกิตติคุณ

• เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (34285 425) จุลสารเล่มนีสรุปมาตรฐานของศาสนาจักรในการ 
นัดเที่ยว การแต่งกายและลักษณะท่าทาง การผูกมิตร ความซื่อสัตย์ ภาษา ส่ือ สุขภาพทางใจและ 
ทางกาย ดนตรีและการเต้นรำ ความบริสุทธิทางเพศ การประพฤติในวันแชบัธ การกลับใจ ความมี 
ค่าควร และการรับใช้

• หนังสือแนะแนวสำหรับบิดามารดา (31125 425) คู่มือเล่มนีประกอบด้วยข้อแนะนำที่จะช่วย 
บิดามารดาสอนลูกเรื่องความสนิทสนมทางกายภาพ

• Cornerstones o f a Happy Home (33108) จุลสารเล่มนีประกอบด้วยคำปราศรัยของประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ขณะที่ท่านรับใช้ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

• One fo r  the Money: Guide to Family Finance (33293) จุลสารเล่มนี โดยเอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. 
แอชตัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ให้ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินในครอบครัว
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ภาค ก
การเสริมสร้างการแต่งงาน





“ครอบครัวเปีนศูนย์กลาง 
ต่อแผนของพระผู้สร้าง”

บ ท ท ี่1
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อเน้นความสัาคัญนิรันดร์ของครอบครัวและช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้ว่าเขาต้องทํ''อะไรเพื่อจะใด้บ่ระ‘
โยชน์เต็มที่จากหลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว

1. ทบทวนหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี) 
หาวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการเตรียมสอนของท่าน

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งสรุปคำสอนและหลักธรรมของบทเรียนเอาไว้ เพื่อเปีนส่วนหนึ่งของการ 
เตรียม ให้ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมเหล่านีตลอดสัปดาห์ โดยแสวงหาการนำทางของพระ 
วิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. ศึกษา “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” หน้า viii ของคู่มือเล่มนี และหน้า iv ใน การแต่งงานและ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

4. จัดเตรียมหนังสือ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้''เร่วม (36357 
425) ให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ท่านจะรับหนังสือเหล่านี้จากฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ 
พนักงานวอร์ด หรือผู้ช่วยพนักงานวอร์ดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านอุปกรณ์

5. บอกผู้เข้าร่วมหนึ่งหรือสองคนล่วงหน้าให้เตรียมพูดสัน  ๆ ว่าเขารู้สึกอย่างไรเมือแต่งงานในพระวิ- 
หาร และเตรียมพูดถึงความปีติยินดีและพรที่เขาได้รับในชีวิตนีเพราะได้ผนึกกับคู่สมรสสำหรับ 
นิรันดร แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณขณะตัดสินใจว่าจะขอให้ใครทำงานมอบหมายดัง 
กล่าว

6. ก่อนเริ่มชันเรียน ให้เขียนข้อความที่ยกมาต่อไปนีไว้บนกระดาน (จาก Stand Ye in H oly Places 
[1974], 255)

ง า น สำคัญที่สุดของพระเจ้าที่ท่านกับข้าพเจ้าจะทำตลอดไปอยู่ภาอใ,นรัวบ้าบ‘เ!องเราไว่ันเอง
ประธานฮาโรลด์ปี. ลี 
ประธานศาสนาจักรคนที่ 11

ศาสดายุคสุดท้ายประกาศความสำคัญนิรันดร์ฃองการแต่งงานและครอบครัว
เล่าเรื่องจริงต่อไปนี้
ดูเหมือนชายคนหนึ่งจะสูญเสียทุกสิ่งในมหันตภัยนํ้าท่วม เขาร้องไห้ไม่ใช่เพราะสูญเสียสิ่งของทาง
โลก แต่เพราะไม่ทราบว่าภรรยาสุดที่รักและลูกสี่คนของเขาอยู่ไหน มีความเป็นไปได้สูงมากว่าทุกคน
จมนี้าตายไปแล้ว ไม,นานก็ทราบข่าวว่าทุกคนยังไม่ตาย และกำลังคอยเขาอยู่ที่อาคารฉุกเฉินใกล้กัน
นั้นช่างเป็นช่วงเวลาอันน่ายินดีเหลือเกินที่ครอบครัวได้มาอยู่รวมกันอีกครัง! ขณะดีอกดีใจกันอยู่นัน
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ชายผูนีกล่าวว่า“ผมได้ครอบครัวคืนมาอีกครังและถึงแม้ผมจะไม่เหลือทรัพย์สมบัติทางโลกแม้แต่ชิน 
เดียว ผมก็ยังเสึกว่าตนเองเป็นเศรษฐ” (quoted by Robert L. Simpson, in Conference Report, Oct. 
1980, 11-12; ox Ensign, Nov. 1980, 11)
พูดสั้น  ๆ ถึงความเชื่อและประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว บอกเล่าความ 
รูสึกทีท่านมีต่อครอบครัวของตนเองเมือเห็นเหมาะสม แล้วอ่านถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์บอยด์ เค. 
แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองดังนี้
“แกนกลางของศาสนาจักรไม่ใช่สเตค [ศูนย์] ไม่ใช่โบสถ์...สถานที่ศักดิสิทธิทสุดบนแผ่นดินโลก 
อาจจะไม่ใช่พระวิหารก็ได้ โบสถ์ สเตค [ศูนย์] และพระวิหารเป็นที่ศักดิสทธิเมื่อมีส่วนช่วยสร้างสถา- 
บันทีศักดิสิทธิทีสุดในศาสนาจักร นันคือ บ้าน และช่วยเป็นพรให้กับสัมพันธภาพที่ศักดิสิทธิ”ที่สุดใน 
ศาสนาจักร น่ันคือ ครอบครัว” (“That All May Be Edified” [1982], 234-35)
แจกหนังสือ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกบาขรงผู้เข้าร่วม ให้กับผู้เข้าร่วม 
ทุกคน ให้เขาพลิกดูหน้า iv อธิบายว่าในปี 1995 ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองออก 
ถ้อยแถลงต่อชาวโลกเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว เราจะสนทนาคำสอนและหลักธรรมมาก 
มายที่สอนไว้ในถ้อยแถลงระหว่างหลักสูตรนี้ อ่านถ้อยแถลงกับผู้เข้าร่วม โดยให้แต่ละคนอ่านออก 
เสียงคนละหนึ่งย่อหน้า
• ถอยแถลงเรองครอบครัวสอนคำสอนและหลักธรรมอะไรบ้าง? (อาจจะเขียนคำตอบของผู้เข้าร่วม 

ไว้บนกระดาน) ทำไมโลกจึงต้องได้รับคำแนะนำและการเตือนดังกล่าว?
ประธานกอร์ดอน บี.'ฮงค์ลีย์ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 อธิบายว่า “ทำไมเราจึงมีถ้อยแถลงเรื่อง 
ครอบครัวในเวลานี? เพราะครอบครัวกำลังถูกโจมตี ครอบครัวทัวโลกกำลังจะพังทลาย สถาน 
ที่ที่จะเริ่มปรับปรูงสังคมคือที่บ้าน ส่วนใหญ่ เด็กจะทำในสิ่งที่เขาได้รับการสอน เรากำลังพยา- 
ยามทำให้โลกดีขึ้นโดยทำให้ครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น” (“Inspirational Thoughts,” Ensign, Aug.
1997, 5)

• ท่านและครอบครัวแข็งแกร่งขึนจากการทำตามคำแนะนำในถ้อยแถลงนี้อย่างไร?

การแต่งงานนิรันดร์นำมาซึงความปีติยินดีและพรยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้และตลอดนิรันดร
เนนว่าการแต่งงานนิรันดรเป็นศูนย์กลางต่อแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์ ทำให้ 
ครอบครัวค้นพบความสุขทีแท้จริงในชีวิตนี ดำเนินต่อไป และก้าวหน้าตลอดนิรันดร
• เราจะไต้รับพรอะไรในชีวิตนีเมื่อเราแต่งงานสำหรับนิรันดร?

เชิญผูเขาร่วมทีได้รับมอบหมายพูดสัน  ๆว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อแต่งงานในพระวิหาร รวมทังความ 
ปีติยินดีและพรที่เขาได้รับในชีวิตนีเพราะได้ผนึกกับคู่สมรสสำหรับนิรันดร (ดู “การเตรียม” ข้อ 5)
ท่านอาจจะพูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนีหนึ่งบทหรือมากกว่านัน
ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ แห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “พันธสัญญาหลายข้อจำเป็นอย่างยิ่งต่อ 
ความสุขทีนีและหลังจากชีวิตมตะนี พันธสัญญาที่สำคัญที่สุด คือ พันธสัญญาของการแต่งงานซึ่ง 
ทำระหว่างสามีและภรรยา จากพันธสัญญานี ความสุขอันล้นเหลือของชีวิตจะหลั่งเทลงมา” 
(เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 18)



บทที่ 1: ‘‘ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้าง  ”

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ กล่าวว่า “ความหวานชื่น ความรัก การแต่งงาน และการเป็นบิดา 
มารดา” เป็น “ประสบการณ์ชีวิตท่ีบริสุทธิท่ีสุด ซาบซึงและสวยงามที่สุด” (m Conference Report, 
Oct. 1993, 28; ox Ensign, Nov. 1993, 12)
เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า “ความเป็นเพื่อนที่แสนหวานจาก 
การแต่งงานนิรันดร์คือพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับลูก  ๆ ของพระ 
องค์ แน่นอนว่า หลายปีที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตกับคู่ครองที่งดงามของข้าพเจ้านำความสุขอย่างลึกซึ้งมา 
ให้ชีวิต นับจากเวลาที่เริ่มต้น สัมพันธภาพในชีวิตสมรสเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่แผนแห่งความสุข 
อันใหญ่ยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์ ชีวิตของเราถูกนำทำให้เราดีขึ้น และเราทั้งสองต่างได้รับการ 
ขัดเกลาให้มีศีลธรรมและสูงส่งยิ่งขึ้นในขณะที่เราดื่มดํ่ากับพรอันแสนหวานแห่งความสมานฉันท์ 
กับสมาชิกในครอบครัวที่เรารัก” (เลียโฮนา มกราคม 1998 หน้า 40)
ในคำปราศรัยครั้งแรกของท่านในฐานะประธานศาสนาจักรต่อสมาชิกทั่วไปของศาสนาจักร ประ- 
ธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาห้าสิบแปดปีที่ผ่านมานี ข้าพเจ้าขอแสดงความ 
ขอบคุณ...ข้าพเจ้ากตัญญต่อภรรยาของข้าพเจ้าผู้ที่เดินเคียงข้างข้าพเจ้าและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา 
ตลอด แม้ว่าร่างกายของเราจะไม'กระปรี่,กระเปร,าเหมือนก่อน แต่ว่าความรักที่เรามีต่อกันก็ไม่ 
เคยลดน้อยถอยลงเลย” (เลียโฮนา สิงหาคม 1995 หน้า 61)

อธิบายว่า คนเป็นอันมากเชื่อว่าการแต่งงานและชีวิตครอบครัวเป็นเพียงประสบการณ์ในชีวิตมตะ 
แต่ในฐานะสมาชิกของศาสนาจักร เรารู้ว่าสามีภรรยาที่มีค่าควรสามารถเข้าพระวิหารได้และโดยผ่าน 
พิธีการฐานะปุโรหิตอันศักดิสทธิ เขาจะได้รับการผนึกเข้าด้วยกันในฐานะสามีภรรยาสำหรับนิรันดร 
เมื่อชายและหญิงแต่งงานในวิธีนี้หน่วยครอบครัวนิรันดร์ก็เริ่มขึ้น
• มีพรนิรันดร์อะไรสัญญาไว้กับคู่แต่งงานที่ได้รับการผนึกโดยอำนาจฐานะปุโรหิตและยังคงซื่อสัตย์ 

ต่อพันธสัญญาของเขาหลังจากนัน? (อ่านคำสอนและพันธสัญญา 131:1-4; 132:19-24, 30-31 
กับผู้เข้าร่วม คำตอบบางข้อมีอยู่ในรายการต่อไปนี้ ซึ่งสามารถเขียนไว้บนกระดานได้)
ก. เขาจะได้รับความสูงส่งในระดับสูงสุดของอาณาจักรชั้นสูงกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเย- 

ซูคริสต์ (ค.พ. 131:1-3; 132:20-24)
ข. เขาจะอยู่ด้วยกัน“ในกาลเวลาและตลอดชั่วนิรันดร” (ค.พ. 132:19) ลูกของเขาจะเป็นส่วนหนึ่ง 

ของครอบครัวนิรันดร์ด้วย(อธิบายว่าพระวิญญาณอันศักดิสทธิแห่งคำสัญญาที่กล่าวไว้ในค.พ. 
132:19 คือ พระวิญญาณบริสุทธ พระวิญญาณบริสุทธิทรงยืนยันว่าพิธีการฐานะปุโรหิตที่เรา 
ได้รับและพันธสัญญาที่เราทำไว้จะเป็นที่ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้าตามความซื่อสัตย์ของเรา) 

ค. เขาจะได้ “รับบัลลังก์ บรรดาอาณาจักร เขตปกครอง และอำนาจ” (ค.พ. 132:19)
ง. เขาจะมีหน่อเนื้อเชื้อไข หรือลูกทางวิญญาณต่อไปตลอดนิรันดร (ค.พ. 132:19,30-31; ดู ค.พ. 

131:4 ด้วย)
• การรู้ว่าครอบครัวเป็นนิรันดร์ช่วยท่านอย่างไร?
ชี้ให้เห็นว่า สิทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์จำนวนมากไม่มีโอกาสได้รับพรของการแต่งงานนิรันดร์ใน 
ชีวิตนี้ โดยไม่ใช่ความผิดของเขา เน้นว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าสิทธิชนที่ซื่อสัตย์ทุกคนจะได้รับพร 
เหล่านี้ในที่สุด ถ้าท่านเห็นว่าจำเป็นต้องช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักธรรมดังกล่าว ให้อ่านถ้อยแถลง 
ของเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี้
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“เราทราบว่า!]จจุบันสิทธิชนยุคสุดท้ายที่ดีและมีคำควรจำนวนมากสูญเสียโอกาสตามอุดมการณ์และ 
เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความเจริญก้าวหน้าของเขา การเป็นโสด การไม่มีบุตร ความตาย และการหย่า 
ร้างทำลายอุดมการณ์และทำให้พรที่สัญญาไว้ต้องเลื่อนออกไป นอกจากนี้สต1 บางท่านที่ปรารถนา 
จะเป็นมารดาและแม่บ้านเต็มตัวก็ถูกบีบให้ทำงานเต็มเวลา แต่ความผิดหวังเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราว 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าในนิรันดร จะไม่มีพรใดถูกปฏิเสธจากบุตรและธิดาที่รักษาพระบัญญัติของพระ- 
องค์ ชื่อตรงต่อพันธสัญญา และปรารถนาสิ่งถูกต้อง
“การสูญเสียที่สำคัญที่สุดของชีวิตมตะ ส่วนใหญ่จะกลับคืนมาในมิลเลเนียม ซึ่งเป็นเวลาของการทำ 
ให้สิ่งทังปวงที่ยังไม่สมบูรณ์ในแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่งสำหรับลูกที่มีค่าควรทุกคนของพระบิดา 
บรรลุผล เราทราบว่าจะเป็นอย่างนั้นกับพิธีการพระวิหาร ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยกับความ 
สัมพันธ์และประสบการณ์'ครอบครัว” (in Conference Report, Oct. 1993, m  , or Ensign, Nov. 1993,75)
เมื่อพูดถึงสภาวการณ์ต่าง  ๆของผู้เข้าร่วมแต่ละคน จะช่วยได้มากถ้าอ่านถ้อยแถลงใน “เนื้อหาประกอบ 
เพิ่มเติม” หน้า 8 หนึ่งบทความหรือทั้งสองบทความ

หลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ!นครอบครัวจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เราพบความปีติยินด ี
จากความส้มพันธ!นครอบครัว
ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านออกเสียงถ้อยแถลงต่อไปนี้
ประธานฮาโรลด์บี. ลี ประธานศาสนาจักรคนที่ 11 กล่าวว่า “งานสำคัญที่สุดของพระเจ้าที่ท่านกับข้าพ 
เจ้าจะทำตลอดไปอยู่ภายในรั้วบ้านของเรานั่นเอง” (Stand Ye in Holy Places, 255)
• โลกจะแตกต่างไปอย่างไรหากทุกคนดำเนินชีวิตตามคำประกาศที่เรียบง่ายนี้?
อธิบายว่าหลักสูตรนีจัดทำขึนเพื่อช่วยให้เราเสริมสร้างการแต่งงานและครอบครัว และพบความปีติ 
ยินดีจากความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียนมีพื้นฐานอยู่บนคำสอนและหลักธรรมที่สอนไว้ในพระ 
คัมภีร์และโดยศาสดายุคสุดท้าย
ชีให้เห็นว่า สมาชิกที่เลือกเข้าร่วมหลักสูตรนี้ไต้แสดงความปรารถนาที่จะเสริมสร้างครอบครัวของตน 
เพื่อให้ไต้ประโยชน์เต็มที่จากหลักสูตรดังกล่าว เขาต้องทำสามสิ่งต่อไปนี้
1. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ชีให้เห็นว่าทุกคนที่เข้าร่วมในหลักสูตรจะเรียนเจากกันไม่ว่าประสบการณ์ในการแต่งงานหรือการ 
เลียงลูลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เข้าร่วมเป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาและบอกเล่าประสบ 
การณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามความเหมาะสม

2. ใช้ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของพู้ข้าร่วม
ให้ผู้เข้าร่วมเปิดหนังสือ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้ข้าร่วม 
ชีให้เห็นว่าบทเรียนแต่ละบทประกอบด้วย “แนวคิดสำหรับการประยุกต์ใช้” ซึ่งเป็นข้อแนะนำที่ 
จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้คำสอนและหลักธรรมที่เรียนรู้ไปแล้ว นอกจากนี้แต่ละบทจะมีบท 
ความหนึ่งหรือสองบทจากเจ้าหน้าที่ชันผู้ใหญ่ของศาสนาจักรด้วย หลังจากเรียนจบบท ผู้เข้าร่วม 
ควรทำกิจกรรมที่แนะนำไว้ให้เสร็จอย่างน้อยหนึ่งอย่าง และศึกษาบทความแต่ละบท คู่แต่งงาน 
จะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความเหล่านี้ด้วยกัน



บทที่ 1: ‘‘ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนพงพระผู้สร้าง ’’

พลิกดูหน้า 3-7 ในแนวทางศึกษา สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้ 
โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับการประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) ศึกษา 
บทความ “สำหรับกาลเวลาและตลอดนิรันดร” โดยเอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์
กระตุ้นผู้เข้าร่วมให้นำแนวทางศึกษามาชั้นเรียนด้วยทุกครั้ง

3. พยายามดำเนินชีวิตตามคำสอนและหลักธรรมในบทเรียน
เน้นว่าการเรียนรู้พระกิตติคุณเท่านั้นยังไม่พอ เพื่อให้พระกิตติคุณส่งผลในชีวิตของเรา เราต้อง 
ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เรียนรู้ ประธานฮาโรลด์ ปี. ลี กล่าวว่า “เราจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคำสอน 
ของพระกิตติคุณ จนกว่าเราจะได้รับพรที่มาจากการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมนั้น” (Stand Ye in 
H oly Places, 215)

บ้านของเราจะเป็น “ สวรรค์น้อย ”ๆ ได้เมื่อเราสร้าง “บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา”
เน้นว่าในโลกทุกวันนี้ บ้านเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่เราจะพบสันติได้ จากนั้นอ่านถ้อยแถลงต่อ 
ไปนี้ของประธานโธมัส เอส. มอนสัน แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
“หากเราพยายามอย่างจริงจัง บ้านของเราจะเปีนสวรรค์น้อย  ๆบนแผ่นดินโลกได้ ส่ิงท่ีเราคิด สิ่งที่เรา 
ทำชีวิตที่เราดำเนินอยู่ไม่เพียงส่งผลต่อความสำเร็จของการเดินทางบนโลกนี้เท่านั้นแต่จะทิ้งร่องรอย 
ไว้บนเสันทางสู่เป้าหมายนิรันดรด้วย” (in Conference Report, Oct. 1988, 80-81; or Ensign, Nov. 
1988, 69)
• บ้านจะเป็น “สวรรค์น้อย ๆ” ได้อย่างไร?
หลังจากผู้เข้าร่วมตอบคำถามนี้แล้ว ให้พูดถึงความเชื่อมั่นของท่านเองที่ว่าบ้านจะเป็นสวรรค์น้อย  ๆ
ได้อย่างไร พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ส่วนตัวสักหนึ่งหรือสองเรื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประจักษ์ 
พยานหากเห็นเหมาะสม
พูดถึงถ้อยแถลงของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 12 ดังนี้
“ข้อจำกัดมากมายทางสังคมซึ่งในอดีตได้ช่วยเสริมและสนับสนุนครอบครัวกำลังจะสินสุดลงและหาย 
ไป เวลาจะมาถึงเมื่อจะมีเพียงผู้ที่เชื่อมั่นในครอบครัวอย่างลึกซึ้งและจริงจังเท่านั้นที่จะสามารถรักษา 
ครอบครัวของตนไว้ได้ท่ามกลางความชั่วร้ายที่รุมเร้ารอบตัวเรา” (in Conference Report, Oct. 1980, 
3; or Ensign, Nov. 1980, 4)
อ่าน่ฮลามัน 5:12 กับผู้เข้าร่วม แล้วอ่านถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง ดังนี้
“หากท่านสร้างบ้านบนศิลารากฐานของพระผู้ไถ่และพระกิตติคุณบ้านจะเป็นสถานหลบภัยที่ปกป้อง 
ครอบครัวของท่านจากพายุอันบ้าคลั่งของชีวิต” (in Conference Report, Apr. 1993, 88; or Ensign, 
May 1993, 71)
• สำหรับท่านแล้ว การสร้างบ้านของเรา “บนศิลารากฐานของพระผู้ไถ่” หมายถึงอะไร? ครอบครัว 

จะทำสิ่งใดได้บ้างหากเขามีบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง?
เน้นว่าหลักสูตรนี้พูดถึงหลักธรรมที่จะช่วยเสริมสร้างการแต่งงานและครอบครัว เราควรประยุกต์ใช้ 
หลักธรรมเหล่านี้เพื่อเราจะใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์มากขึ้นในบ้านของเรา เรา
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เน ื้อหาประกอบ 
เพิ่มเติม

ต้องไม่มองข้ามการชดใช้อันไม่มีที่สุดของพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งทำให้เราสามารถอยู่กับครอบครัวไต้ 
ตลอดกาล

สรุป
แสดงความกระตือรือร้นที่ท่านมีต่อหลักสูตรนี้ และให้ผู้เข้าร่วมเว่าจะคาดหวังอะไรจากท่านไต้บ้าง 
ในฐานะครู ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะรับรองกับเขาว่าท่านจะเตรียมตัวทางวิญญาณเพื่อสอน และท่านจะ 
ร่วมประยุกต์ใช้หลักธรรมในแต่ละบทและใช้ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทาง 
ศึกบาของผู้เข้าร่วม กับเขา สนับสนุนให้ผู้ที่ท่านสอนรับปากว่าจะมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ใช้แนวทาง 
ศึกษา ตลอดจนประยุกต์ใช้คำสอนและหลักธรรมที่เรียนร ู้

เป็นพยานถึงความสำคัญยิ่งของครอบครัวเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน แสดงความกตัญญูต่อความ 
รู้ที่ว่าครอบครัวของท่านจะเป็นนิรันดรไต้

ถ้อยแถลงที่พ ูดถึงความต้องการของผู้ท ี่ไม ่ได้อยู่!นสภาพครอบครัวปกติ
เมื่อพูดถึงสภาวการณ์ของผู้เข้าร่วมที่ไม่ไต้อยู่ในสภาพครอบครัวปกติ ให้อ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้หนึ่ง 
หรือสองบทความ
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานศาสนาจักรคนที่ 13 บอกสตรีโสดในศาสนาจักรว่า “เรามอง 
ว่าท่านเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งขององค์กรหลักของศาสนาจักร เราสวดอ้อนวอนว่า การที่เราเน้นเรื่องครอบ 
ครัวจะไม่ทำให้ท่านรู้สึกน้อยเนื้อตํ่าใจหรือต้อยค่าต่อพระเจ้าหรือต่อศาสนาจักรของพระองค์ พันธะ 
อันศักดิสทธิของการเป็นสมาชิกในศาสนาจักรเป็นมากกว่าสถานภาพสมรส อายุ หรือสภาพการณ์ 
ปีจจุบัน คุณค่าของท่านแต่ละคนในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเลิศลํ้าเหนือทุกสิ่ง” (“To the Single 
Adult Sisters of the Church,” Ensign, Nov. 1988, 96)
ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ ประธานศาสนาจักรคนท่ี 10 สอนว่า “หากชายหรือหญิงที่ผนึกในพระวิหาร 
เพื่อกาลเวลาและนิรันดรทำบาปและสูญเสียสิทธิที่จะได้รับความสูงส่งในอาณาจักรชั้นสูง เขาหรือเธอ 
จะไม,สามารถขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของคู'ชีว ิตที่เป ็นฝ่ายเสียหายทว่าซื่อสัตย์ตลอดมาได้ 
ทุกคนจะถูกตัดสินตามงานของเขา และคงจะไม่มีความยุติธรรมหากกล่าวโทษผู้บริสุทธิเพราะบาป 
ของผู้ทำผด” (Doctrines o f Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954—56], 2:177)
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การส่งเสริมความเปีนหน่ึง 
ในการแต่งงาน

บ ท ท ี่2
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้คู่แต่งงานเปีนหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและช่วยให้สมาชิกโสดชื่นชมความเป็นหนึ่งในการ 
แต่งงาน

1. ขณะเตรียมตัวสอนให้หาวิธีที่จะทำตามหลักธรรมใต้หัวข้อ“ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู,, 
(หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี้)

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาของบทเรียน หัวเรื่องเหล่านี้จะให้สาระโดยสังเขปของคำสอนและหลักธรรม 
ในบทเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม ให้ไตร่ตรองวิธีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้คำ 
สอนและหลักธรรมเหล่านี้ แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าควรเน้นอะไร 
เพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. ถ้ามีหนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว(31106 425) ให้ศึกษา “ความเป็นหนึ่งในชีวิตสมรส,, หน้า 
245-246 และอาจจะพูดถึงบทความนี้ในระหว่างบทเรียน

4. เตรียมกระดาษและดินสอหรือปากกาให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน

พระเจ้าทรงบัญชาให้สามีภรรยาเปีนหนึ่ง
เริ่มบทเรียนโดยเขียนบนกระดานว่า 1+1=1
• สิ่งนี้บรรยายถึงความสัมพันธ์ในการแต่งงานอย่างไร?
หลังจากผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้ให้อ่านปฐมกาล 2:24 กับเขา เน้นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้สามี 
ภรรยาเป็นหนึ่ง
• สามีภรรยาเป็นหนึ่งหมายความว่าอะไร?

ให้ผู้เข้าร่วมอ่านถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์เฮนรีย์บี. อายริง แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี (หน้า 
8 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม)
“ในการสร้างชายและหญิงความเป็นหนึ่งของพวกเขาในการแต่งงานมิได้เป็นแค่ความหวังแต่เป็น 
พระบัญชา ‘เพราะเหตุนั้น ผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขานั้งสองจะ 
เป็นเนื้อเดียวกัน, (ปฐมกาล 2:24) พระบิดาบนสวรรค์ของเรามีพระประสงค์ให้หัวใจเราถักทอ 
เข้าด้วยกัน ความเป็นหนึ่งเดียวในความรักมิใช่เป็นแค'อุดมคติ แต่นี่คือสิ่งจำเป็น” ((ลียโฮนา 
กรกฎาคม 1998 หน้า 74)

อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงวิธีต่าง  ๆ ที่สามีและภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกัน
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สามีภรรยาต้องเห็นคุณค่าของกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่ากัน
อธิบายว่าหลักธรรมสำคัญของความเป็นหนึ่งในการแต่งงานคือ สามีภรรยาควรเห็นคุณค่าของกันและ 
กันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่ากัน ขณะรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานกอร์ดอน 
บี. ฮงค์ลีย์ กล่าวว่า
“การแต่งงาน ความหมายที่แท้จริงที่สุดของคำนี้ คือ การเป็นหุ้นส่วนที่เท่ากัน โดยไม,ใช้อำนาจเหนือ 
อีกฝ่ายแด,จะให้กำลังใจกันและช่วยเหลือกันในความรับผิดชอบและความมุ่งมาดปรารถนาอะไรก็ตาม 
ที่เขาหรือเธออาจจะมี” (“I Believe,” Ensign, Aug. 1992, 6)
• ทำไมสามีและภรรยาจึงต้องเห็นคุณค่าของกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่ากันเพื่อจะเป็นหนึ่ง?
• เจตคติหรือขนบประเพณีอะไรบ้างที่ขัดขวางไม,ให้สามีและภรรยาเป็นหุ้นส่วนที่เท่ากันในการ 

แต่งงานของเขา? สามีภรรยาจะทำอะไรไต้บ้างเพื่อเอาชนะการท้าทายดังกล่าว?
เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า
“น่ีไม,ไต้หมายความว่าสตรีต้องเป็นฝ่ายปรับตัวให้เข้ากับหน้าที่ ฐานะปุโรหิตของสามีหรือบุตรชาย 
ของเธอ แน่นอนว่าเธอต้องสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจเขา
“ในทางกลับกัน ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและความรับผิดชอบของ 
ภรรยาและมารดา ความผาสุกทางกายภาพ อารมณ์สติปีญญา และวัฒนธรรม รวมท้ังความก้าวหน้า 
ทางวิญญาณของเธอต้องมาก่อนหน้าที่ฐานะปุโรหิต [ของเขา]
“ไม่มีงานใดที่ไม่ได้เป็นภาระรับผิดชอบที่เท่ากัน [ของสามี] ไม'ว่าจะเป็นงานบ้าน งานที่เกี่ยวพัน 
กับการดูแลเด็กอ่อน การอบรมเลี้ยงดูเด็กโต หรือการประคับประคองครอบครัว” (“A Tribute to 
Women,” Ensign, July 1989, 75)
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำผู้ดำรงฐานะปุโรหิตว่า “ในฐานะ 
สามีและผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรท่านจะต้องเลียนแบบตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่ท่าน 
ดำรงฐานะปุโรหิตของพระองค์อยู่ ท่านจะอุทิศตนให้ภรรยาและลูก  ๆซึ่งเป็นศูนย์รวมอันดับแรก 
ในชีวิตของท่าน บางครั้งผู้ชายก็พยายามบงการชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว เขาทำการ 
ตัดสินใจทุกอย่าง ภรรยาต้องยอมรับฟิงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธรรมเนียม 
ปฏิบัติหรือว่าสำคัญก็ตาม นั่นไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้า ไม่ใช่วิถีทางที่สามีผู้เป็นสิทธิชนยุคสุดท้าย 
พึงปฏิบัติต่อภรรยาและครอบครัว” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 35-36)

• อะไรคือสิ่งที่สามีภรรยาทำเมื่อเขาเห็นคุณค่าของกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่ากัน?(อาจจะสรุป 
คำตอบของผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน พูดถึงความคิดเห็นข้างล่างนีหากจำเป็นและขอให้ผู้เข้าร่วม 
เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดตังกล่าว)
ก. ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวสวดอ้อนวอนด้วยกัน จัดสังสรรค์ในครอบครัว 

และศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน 
ข. วางแผนร่วมกันว่าจะใช้เงินของครอบครัวอย่างไร
ค. ปรึกษากันและตกลงกันเรื่องกฎภายในบ้าน และวิธีท ี่จะทำให้ลูกมีระเบียบวินัย ลูก  ๆ

จะเห็นว่าบิดามารดาเป็นหนึ่งเดียวกันในการตัดสินใจตังกล่าว 
ง. วางแผนกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน



บทที่2: การส่งเสริมความเป็นหนึ๋งในการแต่งงาน

จ. ช่วยกันรับผิดชอบงานบ้าน 
ฉ. ไปโบสถ์ด้วยกัน

สามีภรรยาควรยอมให้คุณลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละฝ่ายเสริมสร้างกันและกัน
อ่าน 1 โครินธ์ 11:11 กับผู้เข้าร่วม แล้วพูดถึงถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์ริชาร์ต จี. สก็อตต์ ดังนี
“ในแผนของพระเจ้าจำเป็นต้องใช้คนสองคนคือชายและหญิงเพื่อจะสร้างสิ่งทังปวง...เพราะการจะ 
ได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเกิดผลมากที่สุดในชีวิตนัน จะต้องประกอบด้วยสามีและภรรยา 
ความพยายามของพวกเขาจะต้องนำมาประสานและเถือกูลกัน ชายและหญิงมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ 
ตัวที่เหมาะสมกับบทบาทที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อความสุขของพวกเขา เมื่อใช้ความสามารถเหล่า 
นั้นดังที่พระเจ้าทรงประสงค์ สิ่งนั้นจะทำให้คู่แต่งงานมีโอกาสคิด กระทำ และชื่นชมร่วมกัน เพ่ือจะ 
เผชิญหน้ากับป็ญหาและเอาชนะร่วมกัน เพื่อจะเจริญเติบโตในความรัก และความเข้าใจ และโดยผ่าน 
พิธีการพระวิหาร พวกเขาจะได้รับการผูกมัดเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดกาลนาน นั่นคือแผน” (เลียโฮนา 
มกราคม 1997 หน้า 85)
เพื่ออธิบายหลักธรรมที่เอ็ลเดอร์สก็อตต์สอน ให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี
แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ขอให้ผู้ที่แต่งงานแล้วเขียนรายการคุณ 
ลักษณะและความสามารถบางอย่างของตนเอง รวมทังคุณลักษณะและความสามารถบางอย่างของ 
คู่ครอง ขอให้คนโสดคิดถึงคู่แต่งงานและเขียนรายการคุณลักษณะและความสามารถบางอย่างของสามี 
และภรรยา หลังจากผู้เข้าร่วมเขียนไปได้สองสามนาทีแล้ว ถามคำถามต่อไปนี
• คุณลักษณะและความสามารถที่ท่านเขียนไว้ช่วยให้คู่แต่งงานเป็นหนึ่งเดียวกันในทางใด?(ขอให้ผู้ 

เข้าร่วมยกตัวอย่าง)
• ท่านเห็นว่าความแตกต่างระหว่างสามีและภรรยากลายเป็นข้อดีในความสัมพันธ์ของทังสองใน 

ทางใด?
อ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้ของซิสเตอร์มาจอ1 พี. ฮงค์ลีย์ภรรยาของประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์เกี่ยวกับ 
การแต่งงานในปีแรกของเธอ
“เรารักกัน ไม่มีข้อกังขาในเรื่องนัน แต่เราต้องคุ้นเคยและยอมรับกันด้วย ดิฉันคิดว่าทุกคู่ต้องคุ้นเคย 
และยอมรับกัน ดิฉันประจักษ์แก่ใจตังแต่แรกแล้วว่าคงจะดีกว่าหากต่างฝ่ายต่างพยายามมากขึนเพื่อ 
คุ้นเคยและยอมรับกันแทนที่จะพยายามอย่างไม่หยุดยังเพื่อเปลี่ยนอีกฝ่าย” (Church News, 26 Sept.
1998, 4)
• ผลจะเป็นอย่างไรเมื่อทั้งคู่พยายาม “คุ้นเคยและยอมรับกัน” แทนที่จะ “พยายามอย่างไม่หยุดยังเพื่อ 

เปลี่ยนอีกฝ่าย”?

สามีภรรยาจะต้องจงรักภักดีต่อกัน
พูดถึงคำแนะนำจากประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 ดังนี
“จงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาอยู่ระหว่างท่านและทำให้การแต่งงานของท่านพังทลาย จงทำ 
ให้ได้ จงมุ่งมั่นทำให้ไต้ มีการหย่าร้างมาณหลือเกิน และนั่นทำให้หัวใจแตกสลายและบางครังชีวิต 
ถูกทำลาย จงภักดีต่อกันให้มากที่สุด” (“Life’s Obligations,” Ensign, Feb. 1999, 2, 4)
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การหล่อเล้ียงความรักและ 
มิตรภาพในการแต่งงาน

บ ท ท ี่3
จุดประสงค  ์

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรืยน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจดีขึ้นถึงหลักธรรมของความรัก และสนับสนุนผู้ที่แต่งงานแล้วให้หล่อเลี้ยง 
ความรักในการแต่งงาน

1. คิดหาวิธีที่ท่านจะประยุกต์ใช้หลักธรรมใต้หัวข้อ“ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix- 
xi ในคู่มือเล่มนี้)

2. ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมที่สรุปไว้ในหัวเรื่องตัวหนาของบทเรียน คิดหาวิธีที่จะสอนคำสอน 
และหลักธรรมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์ แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าท่าน 
ควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. หากมีสิ่งต่อไปนี้ให้เตรียมไว้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน
ก. รูปแต่งงานหนึ่งรูปหรือมากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะให้ดูรูปคู่หนุ่มสาวไปพระวิหาร 

(62559; ชุดภาพพระกิตติคุณ 609) หรือนำรูปแต่งงานของท่านมา และขอให้ผู้เข้าร่วมนำรูป 
แต่งงานของเขามา

ข. ดอกไม้หรือภาพดอกไม้ 

สามีภรรยาจำเป็นต้องหล่อเลี้ยงความรักที่มีให้กัน
ให้ลูรูปแต่งงานหนึ่งรูปหรือมากกว่านั้น (ดู “การเตรียม” ข้อ 3ก) แสดงความเห็นเกี่ยวกับความรักที่สามี 
ภรรยารู้สึกต่อกันเมื่อแต่งงานกันใหม่ ๆ
ให้ดูดอกไม้หรือภาพดอกไม้ (ดู “การเตรียม” ข้อ 3ข) แล้วให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงของ 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 12 ดังนี้ (หน้า 15 ใน การแต่งงาน 
และความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม)
“ความรักเปรียบเสมือนดอกไม้ และเปรียบเสมือนร่างกายที่ต้องการการบำรุงเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ร่าง 
กายมนุษย์จะซูบซีดผ่ายผอมและตายก่อนกำหนดถ้าไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ ดอกไม้ที่บอบบาง 
จะเหี่ยวแห้งและตายไปหากปราศจากอาหารและนํ้า ความรักก็เช่นกันจะหวังให้คงอยู่ตลอดไปไม่ได้ 
หากไม่ได้บำรุงเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาด้วยความรัก การแสดงความชื่นชมยกย่อง การแสดงความรู้สึกชาบ 
ซึ้งใจ และการดูแลเอาใจใส่อย่างไม่เห็นแก่ตัว” (“Oneness in Marriage,” Ensign, Mar. 1977, 5)
อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงวิธีที่สามีและภรรยาจะหล่อเลี้ยงความรักที่มีให้กันเพื่อให้ความรักนั้นงอก 
เงยต่อไป
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• ภักด ีหมายความว่าอะไร? (คำตอบอาจได้แก่ ซื่อสัตย์ จริงใจ และไว้ใจได้)
อธิบายว่าพระเจ้าทรงเน้นถึงความจำเป็นที่สามีและภรรยาต้องภักดีต่อกัน อ่านคำสอนและพันธสัญญา 
42:22 กับผู้เข้าร่วม ชีให้เห็นว่าบัญญัติข้อนีประยุกต์ใช้ไต้ทั้งสามีและภรรยา
• แนบสนิทกับภรรยาหรือสามีและไม่มีใครอีก หมายความว่าอะไร?
ประธานสเป็นเซอร์ดับเบิลยู.คิมบัลล์ประธานศาสนาจักรคนที่ 12 สอนว่า “คำว่า ไม่มีใครอีกได้'ใ)จัด 
ทุกคนและทุกสิ่งออกไปหมด ดังนันคู่สมรสจึงมาก่อนส่ิงอื่นใดในชีวิตของสามีหรือภรรยาไม่ว่าจะเป็น 
ชีวิตทางสังคม อาชีพการงาน ชีวิตทางการเมือง หรือความสนใจอื่น  ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสิ่งของ 
สิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่มอีิทธิพลเหนือคู่สมรสเป็นอันขาด” (Faith Precedes the M iracle [1972], 143)

• คนๆหนึ่งจะป้องกันไม,ให้ข้อผูกมัดทางสังคมอาชีพการงานและศาสนาจักรขวางกันความภักดี 
ที่เขาหรือเธอมีต่อคู่ครองได้อย่างไร?

• สามีภรรยาจะแสดงความภักดีต่อกันได้อย่างไรบ้าง?(ถ้าผู้เข้าร่วมไม,ทราบจะตอบคำถามนี้อย่างไร 
ให้ยกตัวอย่างดังข้างล่างนี้)
ก. สามีจะจัดเวลาการทำงาน สันทนาการ หรือการนัดหมายอื่นใหม่เพื่อฉลองวันเกิดของภรรยา 
ข. ภรรยาจะสวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อความสำเร็จของสามีในกิจการงานของเขา 
ค. ทั้งสองจะฟิงกันและกัน แม้ว่าการทำเช่นนั้นอาจจะไม่สะดวกนัก
ง. ทังสองจะพูดถึงอีกฝ่ายด้วยความรักและความเคารพในการสนทนากับคนในครอบครัวและ 

เพื่อน ๆ
สรุป
เน้นว่าพระเจ้าและศาสดาของพระองค์ทรงบัญชาให้สามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก 
และทำงานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนท่ีเท่ากัน สามีภรรยาจะแสดงความภักดีต่อกันทุกวันทั้งทางความคิด 
คำพูด และการกระทำของเขา
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า 8-12 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “เพื่อเราจะเป็นหนึ่ง” โดยเอ็ลเดอร์เฮนรีย์ 
บี. อายริง ชีให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความในแนวทาง 
ศึกษาด้วยกัน
เตือนผู้เข้าร่วมให้นำแนวทางศึกษามาด้วยในบทเรียนครั้งต่อไป
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การแสดงความรักและความอ่อนโยนจะทำให้ความรักและมิตรภาพคงความหวานชื่นในการ 
แต่งงาน
ขอให้ผู้เข้าร่วมที่แต่งงานแล้วหวนคิดถึงเวลาที่เขาเพิ่งแต่งงานใหม่ๆ และพูดถึงบางสิ่งที่เขาทำให้กับ 
คู่ครองในช่วงเวลานั้นของชีวิต
• ทำไมการกระทำเช่นนั้นจึงเป็นส่วนที่จะขาดไม่ได้ตลอดการแต่งงาน?
อธิบายว่าสามีภรรยายังต้องจีบกันต่อไป และหล่อเลี้ยงมิตรภาพตลอดชีวิตของเขา เม่ือทำดังนี เขาจะ 
พบว่าความรักที่มีต่อกันเพิ่มมากขึ้น
เอ็ลเดอร์มาร์ลินเค.เจนเซ็นแห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าวว่า“มิตรภาพ...เป็นส่วนที่สำคัญและประเสริฐยิ่ง 
ของการเป็นคู่รักและการแต่งงาน ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่เริ่มต้นด้วยมิตรภาพและจากนั้น 
ก็นำไปสู่ความรักและการแต่งงานในที่สุด โดยทั่วไปแล้ว มักจะเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนตลอดนิรันดร 
ในโลกทุกวันนี้ะ ไม่มีอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจมากไปกว่าการไต้เห็นสามีภรรยาซาบซึ้งและ ชื่นชม 
มิตรภาพที่มีต่อกันอย่างสุดซึ้งปีแล้วปีเล่า เมื่อพวกเขามีประสบการณ์ในพรและการทดลองมตะร่วม 
กัน” ((ลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 88)
ขณะรับใช้ในสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟาสท์ กล่าวว่า เหตุผลหนึ่งที่เห็นไม่ค่อยชัดทว่าสำคัญ 
ของการหย่าร้างคือ “ขาดการปรุงแต่งอย่างต่อเนื่องในการแต่งงาน...ขาดสิ่งเสริมที่ทำให้การแต่งงาน 
มีค่า พิเศษ และยอดเย่ียม เมื่อเป็นเช่นนี้ การแต่งงานจึงจืดชืด ยุ่งยาก และไม่มีชีวิตชีวา” ท่านแนะนำ 
ว่า “ในการปรุงแต่งการแต่งงาน เรื่องใหญ่คือเรื่องเล็ก เป็นเรื่องของการแสดงความปลาบปลื้มในกัน 
และกันตลอดเวลา รวมถึงการแสดงความรู้สึกซาบซึ้ง การให้กำลังใจและช่วยให้แต่ละฝ่ายเติบโต การ 
แต่งงานคือการเสาะแสวงหาความดี ความสวยงาม และความคักดสิทธิร่วมกัน” (in Conference 
Report, Oct. 1977, 13-14; or Ensign, Nov. 1977, 10-11)
• “เรื่องเล็ก” อะไรบ้างที่ทำให้ความรักและมิตรภาพคงอยู่ในการแต่งงาน?(อาจจะเขียนคำตอบของ 

ผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน) ท่านมีประสบการณ์หรือตัวอย่างอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นความสำคัญของ 
การทำให้ความรักงอกเงยต่อไปในวิธีเหล่านี้?
สตรีคนหนึ่งซึ่งแต่งงานมานานกว่า 35 ปีแล้ว กล่าวว่า “ดิฉันชอบมากเมื่อสามียังคงทำให้ดิฉัน 
ประหลาดใจด้วยสิ่งเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ที่เขานำติดมือมาด้วยหลังกลับจากออกนอกบ้านในตอนเย็น 
หรือวันหยุด ไม,ใช่ของใหญ่โตอะไร เป็นเพียงคุกกี่หรือดอกไม้'ที่เขานำมาจากการประชุม ดิฉัน 
ชอบเป็นพิเศษเมื่อเขาโทรศัพท์จากที่ทำงานมาหาดิฉันในช่วงกลางวันเพียงเพื่อถามไถ่สารทุกข์ 
สุกดิบ หรือไมกบอกข่าวที่น่าตื่นเต้นบางอย่าง เร่ืองเล็ก  ๆน้อย  ๆเหล่านี้ช่วยให้ดิฉันรู้สึกว่าเขารัก 
และทะนุถนอมดิฉัน”

ชี้ให้เห็นว่าสามีและภรรยาจำเป็นต้องวางแผนเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเพียงลำพัง ให้ผู้เข้าร่วมอ่านคำแนะ 
นำจากเอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเตนเซ็น แห่งสาวกเจ็ดสิบดังนี้(หน้า 22 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ 
ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม)
“จงทำให้ความรักหวานชื่นอยู่เสมอ จัดสรรเวลาเพื่อทำสิ่งต่าง  ๆ ด้วยกัน เพียงลำพังสองคน ส่ิงน้ีสำ 
กัญเท่า  ๆ กับการอยู่กับลูก  ๆ เป็นครอบครัว ท่านต้องมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันสองต่อสองทุกสัปดาห์ 
การทำเช่นนี้จะทำให้ลูก  ๆ รู้ว่าท่านรู้สึกว่าการแต่งงานสำคัญจนท่านต้องคอยบำรุงเลี้ยง การกระเช่น 
นี้ไต้ต้องอาศัยการผูกมัด การวางแผน และการจัดเวลา” (in Conference Report, Apr. 1995, 86; or 
Ensign9 May 1995, 65)



บทที่3: การหล่อเลียงความรักและมิตรภาพในการแต่งงาน

• อะไรเป็นอุปสรรคต่อการใช้เวลาทำสิ่งต่าง  ๆด้วยกันของสามีภรรยา? คู่แต่งงานจะทำให้ความรัก 
หวานชื่นอยู่เสมอได้อย่างไร?

ความสนิทสนมที่เหมาะสมในการแต่งงานคือการแสดงความรัก
อธิบายว่าการแสดงความสนิทสนมที่เหมาะสมทางกายภาพในการแต่งงานเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า 
และนำพรใหญ่ยิ่งมาสู่คู่แต่งงาน โดยช่วยให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันในจิตวิญญาณ และทำให้ความรักที่มี 
ต่อกันแน่นแฟ้นมากขึ้น ท่านอาจจะพูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนี้บางตอนหรือทั้งหมด
เอ็ลเดอร์ริชาร์ดจี.สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายถึงจุดประสงค์ของความสนิทสนมทาง 
กายภาพในการแต่งงานว่า “ภายใต้พันธสัญญาอันเป็นนิจของการแต่งงาน พระเจ้าทรงยินยอมให้สามี 
และภรรยาใช้พลังในการให้กำเนิดอันศักดิสิทธิในความนุ่มนวลและความงดงามทั้งหมดภายใต้ขอบ 
เขตที่พระองค์ทรงกำหนด จุดประสงค์ประการหนึ่งของประสบการณ์ที่ใกล้ชิด ศักดิสิทธิ และเป็นส่วน 
ตัวน้ีก็คือ เพื่อเตรียมร่างทางกายภาพสำหรับดวงวิญญาณที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้มารับ 
ประสบการณ์ความเป็นมตะ เหตุผลอีกประการหนึ่งสำหรับความรู้สึกที่เปียมไปด้วยพลังและความ 
งดงามของความรักนี้ก็คือ เพื่อผูกมัดสามีและภรรยาเข้าด้วยกันในความชื่อสัตย์ จงรักภักดี ความเห็น 
อกเห็นใจซึ่งกันและกัน และมีจุดประสงค์ร่วมกัน” (เลียโฮนา ตุลาคม 1999 หน้า 29)
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนว่า “อำนาจในการสร้างชีวิตมตะเป็น 
อำนาจสูงส่งที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ลูก  ๆ ของพระองค์ การใช้อำนาจนี้ถูกกำหนดให้อยู่ใน 
พระบัญญัติข้อแรก [ที่ให้กับแอตัมและอีฟ] แต่พระบัญญัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งให้ไว้เพื่อห้ามการใช้ 
ไปในทางที่ผิด การเน้นหนักในเรื่องกฎพรหมจรรย์อธิบายไว้ตามความเข้าใจที่เรามีต่อจุดประสงค์ 
ของการใช้พลังในการให้กำเนิด เพื่อให้บรรลุตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า การแสดงออกของพลังใน 
การให้กำเนิดเป็นที่พอพระทัยพระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงบัญชาว่าสิ่งนี้จำกัดให้อยู่ภายใต้ความ 
สัมพันธ์ของการแต่งงานเท่านั้น” (เลียโฮนา ตุลาคม 1999 หน้า 28)
ประธานสเป็นเซอร์ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่า “ในแง่ของการแต่งงานตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ทาง 
เพศเป็นเรื่องถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า โดยตัวของมันเองแล้ว ไม,มีสิ่งใดไม่ศักดิสทธหรือ 
ตํ่าทรามในความสัมพันธ์ทางเพศ เพราะโดยวิธีนี้ ชายและหญิงร่วมกันในกระบวนการสร้างและใน 
การแสดงความรัก” (The Teachings o f Spencer พ. Kimball9 ed. Edward L. Kimball [1982], 311)
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนว่า “ความใกล้ชิดของมนุษยชาติ 
ได้รับการสงวนไว้เฉพาะคู่สมรสเพราะเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของการรวมกันในทุกด้านเป็นการรวมกัน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตโดยพระผู้เป็นเจ้า จากสวนอีเดนเป็นต้นมา ทรงตั้งพระทัยให้ 
การแต่งงานเป็นวิธีการรวมชายและหญิงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งจิตใจ ความหวัง ชีวิต ความรัก 
ครอบครัว อนาคต และทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขา อาดัมกล่าวถึงอีฟว่า เธอเป็นกระดูกจากบรรดา 
กระลูกของเขา เนื้อจากเนื้อของเขา และ ดังนั้นพวกเขาจะต้องเป็น “เนื้อเดียวกัน” ในชีวิตของพวกเขา 
ร่วมกัน [ดู ปฐมกาล 2:23-24] นับเป็นการรวมกันในความสมบูรณ์จนเราใช้คำว่า ผนึก เพื่อสื่อถึง 
สัญญานิรันดร์ ศาสดาโจเซฟ สมิธ กล่าวไว้ว่า บางทีเราอาจให้พันธสัญญาศักดิสทธินั้นเป็นการ ‘เชื่อม’ 
คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง [ดู ค.พ. 128:18]” (เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 88)
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 14 แนะนำว่า แม้ภายในส้มพันธภาพ 
ของการแต่งงาน ก็ต้องไม่ใช้อำนาจการสร้างที่ศักดิสทธิอย่างผิด  ๆ “ความอ่อนโยนและการยกย่อง—
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โดยไม,เห็นแก่ตัว-เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสามีและภรรยา แต่ละ 
ฝ่ายต้องคำนึงและไวต่อความต้องการและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง การวางอำนาจ ความหยาบ 
คาย หรือพฤติกรรมที่ไม่ควบคุมใด  ๆ ในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสามีและภรรยาไต้รับการ 
กล่าวโทษโดยพระเจ้า” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 45)
อ่านอพยพ 20:14, 17 กับผู้เข้าร่วม แล้วพูดถึงถ้อยแถลงของประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประธาน 
ศาสนาจักรคนที่ 15 ตังนี้
“เราเชื่อในความบริสุทธิกอนแต่งงานและความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ต่อคู่ของเราหลังแต่งงาน น่ันคือ 
คำสรุป นั่นคือหนทางไปสู่ความสุข นั่นคือหนทางไปสู่ความพึงพอใจ มันนำสันติสุขมาสู่จิตใจและ 
มาสู่ศาสนาจักร” (เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 59)
เน้นว่าสามีภรรยาควรระมัดระวังอย่าทำสิ่งใดที่นำไปสู่ความไม,ซื่อสัตย์ อย่างเช่น เขาต้องรักษาขอบ 
เขตที่เหมาะสมทางอารมณ์และทางกายภาพระหว่างตนเองกับผู้ร่วมงานเพศตรงข้าม
• ทำไมความซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ในสัมพันธภาพการแต่งงานจึงสำคัญอย่างยิ่ง?
• การดูหนังสือที่ไม่ดีหรือลามกอนาจารเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจในการแต่งงานอย่างไร? 

การเกี้ยวพาราสีเพศตรงข้ามทำลายการแต่งงานในทางใด?
พูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนี้หนึ่งบทความหรือทั้งสองบทความ
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ แนะนำว่า “จงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาการแต่งงานของท่านทั้ง 
ในความคิด คำพูด และการกระทำ ภาพอนาจาร การเกี้ยวพาราสี และการจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่ 
บริสุทธิจะกัดกร่อนบุคลิกลักษณะของผู้นน และทำลายรากฐานของการแต่งงานที่มีความสุข 
ความเป็นหนึ่งและการไว้วางใจภายในชีวิตแต่งงานจะถูกทำลายลง” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 
หน้า 44)
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ประธานศาสนาจักรคนที่ 13 แนะนำว่า “ถ้าท่านแต่งงานแล้ว อย่า 
เกี้ยวพาราสีไม่ว่าจะด้วtฑิธีใดก็ตาม...การหยอกล้อหรือการเพียงแค่กระเซ้าเย้าแหย่เล็ก  ๆ น้อย  ๆ
กับเพศตรงข้ามจะนำไปสู่ความเกี่ยวพันที่จริงจังมากขึ้นไต้อย่างง่ายดายและนำไปสู่ความไม่ซื่อ- 
สัตย์ในที่สุด คำถามดี  ๆ ที่เราควรถามตัวเองคือ คู่ครองของฉันจะพอใจหรือไม่ถ้าเขาหรือเธอรู้ 
ว่าฉันกำลังทำสิ่งนี้? ภรรยาจะพอใจหรือไม,ที่รู้ว่าสามีไปทานอาหารกลางวันกับเลขาสองต่อสอง? 
สามีจะพอใจหรือไม่ถ้าเขาเห็นภรรยาเกี้ยวพาราสีและทำท่าเหนียมอายชายอีกคนหนึ่ง? พี่น้องท่ีรัก 
นี่คือสิ่งที่เปาโลหมายถึงเมื่อท่านกล่าวว่า ‘จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง’ (1 เธสะโลนิกา 5:22)” 
(“The Law  o f C hastity ,” in Brigham Young University 1987-88 D evotional and Fireside 
Speeches  [1988], 52)

คู'แต่งงานควรพยายามมีความใจบุญ ซึ่งคือความรักอันบริสุทธิของพระคริสต์
• อ่านยอห์น 13:34-35 และเอเฟซัส 5:25 กับผู้เข้าร่วม ข้อความเหล่านี้สอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่สามี 

ภรรยาควรปฏิบัติต่อกัน?
เน้นว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ทางกายของคู่แต่งงานจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม'ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของความรัก 
พูดถึงถ้อยแถลงของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ดังนี้
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บทที่3: การหล่อเลี้ยงความรักและมิตรภาพในการแต่งงาน

“[ความรักในการแต่งงาน] เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง และกินความกว้าง ไม่เหมือนกับการคบหาของชาวโลก 
ซึ่งเรียกกันอย่างผิด  ๆว่าเป็นความรักนั้น แท้ที่จริงเป็นเสน่ห์ทางกายมากกว่า เมื่อการแต่งงานมีพื้นฐาน 
อยู่บนสิ่งนี้แต่เพียงอย่างเดียว ไม่นานทังสองฝ่ายก็จะเบื่อหน่ายกัน...ความรักทีพระเจ้าทรงกล่าวถึง 
ไม่ได้เป็นเพียงเสน่ห์ทางกายเท่านัน แต่เป็นเสน่ห์ทางวิญญาณด้วย ความรักน่นคอ ศรัทธา ความเชอ 
ม่ัน และความเข้าใจในกันและกัน คือการเป็นหุ้นส่วนโดยสมบูรณ์ การมีอุดมคติและมาตรฐานแบบ 
เดียวกัน ความไม่เห็นแก่ตัวและเสียสละให้แก่กัน ความสะอาดทางความคิดและการกระทำ รวมทัง 
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและแผนงานของพระองค์ ความรักนันคือการเป็นบิดามารดาในชีวิตมตะที 
มุ่งหวังการเป็นพระผู้เป็นเจ้า การสร้าง และการเป็นบิดามารดาของวิญูญาณทั้งหลาย เป็นความรักที่ 
กว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมทั้งหมด และไร้ขีดจำกัด ความรักแบบนีไม่มีวันหน่ายหรือลดน้อยถอย 
ลง แต่จะคงอยู่แม้ในยามเจ็บป่วยและเศร้าโศก ในความรุ่งเรืองและความยากจน ในความสำเร็จและ 
ความผิดหวัง ตลอดกาลเวลาและนิรันดร” (Faith Precedes the Miracle [1972], 130-31)
อธิบายว่าความรักที่ประธานคิมบัลล์พูดถึงคือ ความใจบูญ หรือความรักอันบริสุทธิของพระคริสต 
อ่านโมโรไน 7:45-48 กับผู้เข้าร่วม ขอให้เขาระบุคุณลักษณะของความใจบุญขณะที่อ่าน เขียนคุณ 
ลักษณะเหล่านี้ไว้บนกระดานดังตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างล,างนี

ชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากคำมั่นสัญญาที่จะรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชูคริสด และมาสู่พระองค 
แล้ว คำมั่นสัญญาของการแต่งงาน โดยเฉพาะการแต่งงานนิรันดร เป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญที่สุดทีเรา 
ได้ทำ สามีและภรรยาต้องทำอย่างต่อเนืองเพือพัฒนาความใจบุญต่อกัน
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เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้หลักธรรมนี้ ดึงความสนใจของเขาไปที่คุณลักษณะของความใจบ ุญ  

ตามทีเขียนไว้บนกระดาน พร้อมทังสนทนาถึงวิธีที่จะแสดงคุณลักษณะบางอย่าง เช่น “ไม,แสวงหา 
เพือตัว” หรือ “ย่อมเกิดผล” ในส้มพันธภาพการแต่งงาน และเล่าตัวอย่างที่เขาเคยเห็นคุณลักษณะบาง 
อย่างเหล่าน ี้

สรุป
เน้นว่าสามีภรรยาต้องหล่อเลียงความรักและมิตรภาพ ต้องทำให้ความรักคงความหวานชึ่นโดยทำสิ่ง 
เลก  ๆนอย  ๆทีแสดงความห่วงหาอาทรและความอ่อนโยนอยู่เสมอ ต้องรู้สึกไวต่อความต้องการทาง 
วิญญาณ ทางกาย และทางอารมณของอีกฝ่ายขณะใช้ชีวิตด้วยกัน ต้องตังใจว่าจะไม่ทำสิ่งใดเพื่อทำลาย 
ความรักซึ่งเป็นป็จจัยสำคัญในสัมพันธภาพการแต่งงาน และควร “สวดอ้อนวอนพระบิดาด้วยสุดพลัง 
ของใจ เพอ [เขา] จะเต็มไปด้วย [ความใจบุญ]” (โมโรไน 7:48) ขณะที่คู'แต่งงานยังคงรักษาคำมั่น 
สัญญาทีให้ไวต่อกันโดยครบถ้วน ความรักของทังสองจะเพิมขึนตามเวลาทีผ่านไป เขาจะพบว่าตนเอง 
กำลังพัฒนาความรักที่เป็นเหมือนพระคริสต์อย่างแท้จริง
พลิกดูหน้า 13-16 ใน ก?รแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกบาของพู้ข้าร่วม สนับ 
สนุนใหผูเขาร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนีโดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “ความเป็นหนึ่งในการแต่งงาน” ของประ 
ธานสเป็นเซอร์ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ชีให้เห็นว่าคู'แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนา 
บทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน



การตอบสนองการท้าทาย 
ในการแต่งงาน

บ ท ท ี่4
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนเจ่าสามีภรรยาต้องร่วมกันทำงานเพื่อผชิญการท้าทายและจะต้องเสือกตอบ
สนองด้วยความอดทนและความรักไม่ใช่ด้วยความขุ่นข้องหมองใจหรือความโกรธ

1. ทบทวนหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี) 
หาวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการเตรียมสอนของท่าน

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งสรุปคำสอนและหลักธรรมของบทเรียนเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ 
เตรียม ให้ไตร,ตรองคำสอนและหลักธรรมเหล่านีตลอดสัปดาห์ โดยแสวงหาการนำทางของพระ 
วิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. ศึกษาข้อความพระคัมภีร์ในหน้า 21 เพื่อให้ท่านพร้อมที่จะดำเนินการสนทนาเกี่ยวกับข้อความ 
เหล่าน้ัน

4. ถ้ามีหนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว (31106 425) ให้ศึกษา “การแก้ไขความขัดแย้งในชีวิต 
สมรส” หน้า 246-247 และอาจจะอ้างบทความนี้ในระหว่างบทเรียน

สามีภรรยาทุกคู'จะประสบกับการท้าทาย
เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอร์บรูช ซี. ฮาเฟน แห่งสาวกเจ็ดสิบ
“เจ้าสาวคนหนึ่งถอนใจอย่างมีความสุขในวันแต่งงานของเธอ ‘แม่คะ หนูมาถึงบันปลายของความยุ่ง
ยากทั้งหมดแล้วค่ะ!, ‘ใช่’ คุณแม่ตอบ ‘แต่ว่าปลายด้านไหนล่ะลูก’ (เลียโรนามกราคม 1997 หน้า 28)
• มีความยากลำบากหรือความยุ่งยากอะไรบ้างที่เกิดขึนได้กับคู่แต่งงาน? (อาจจะเขียนคำตอบของ 

ผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน คำตอบอาจรวมถึงรายการข้างล่างนี้)
ก. ความไม่ลงรอยกัน ซ. การพยายามหาอะไรทำเมื่อลูกย้ายออกจากบ้านไป
ข. ความเห็นแก่ตัว หมดแล้ว
ค. ความรู้สึกเจ็บปวด ณ. การเสียชีวิตของคนรัก
ง. สุขภาพไม่ดี ญ. ป็ญหาการเงิน
จ. การไม่มีบุตร ฎ. ลูกที่ดือรันเอาแต่ใจ
ฉ. อายุที่มากขึ้น ฎ. ภัยธรรมชาติ
ช. สมาชิกพิการในครอบครัว

ชี้ให้เห็นว่าการท้าทายบางอย่างเกิดขืนจากป็ญหาในสัมพันธภาพการแต่งงาน บางอย่างก็เกิดขืนตาม
ปกติวิสัยของชีวิต
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สามีภรรยาจะผ่านพ้นการท้าทายไปได้ถ้าทังสองฝ่ายมองการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ตาม 
พันธสัญญา
อธิบายว่าคู่แต่งงานจะตอบสนองการท้าทายแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเขามองส้มพันธภาพการแต่งงานอย่างไร 
เขียนคำว่า ข ้อตกลง และ พันธสัญญา ไว้บนกระดาน
อธิบายว่า ข้อตกลง คือ การตกลงกันเปีนลายลักษณ์อักษรระหว่างคนสองคนหรือสองกลุ่ม และมีผล 
บังคับใช้ตามกฎหมายของแผ่นดิน พันธสัญญาคล้ายกับข้อตกลง แต่เป็นมากกว่านั้น คำว่า พันธสัญญา 
บางครั้งหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล แต่ในแง่ของพระกิตติคุณ หมายถึงการตกลงกันระหว่าง 
เรากับพระเจ้า ในพันธสัญญา พระเจ้าทรงตั้งข้อกำหนด และเราสัญญาว่าจะปฏิบัติตามนั้น (ดู Guide 
to the Scriptures, “Covenant,” 651) เมื่อเรารักษาสัญญา พระเจ้าทรงถูกผูกมัดให้ทำตามสัญญาของ 
พระองค์ (ดู ค.พ. 82:10)
ชีให้เห็นว่าคนจำนวนมากในสังคมทุกวันนีมองว่าการแต่งงานไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าข้อตกลง ขอ 
ให้ผู้เข้าร่วมไตร่ตรองคำถามต่อไปนี้โดยไม่ต้องตอบออกเสียง
• เมือเกิดความยุ่งยากในการแต่งงาน สามีภรรยาจะทำอะไรถ้าเขามองความสัมพันธ์เปีนข้อตกลง? 

เขาจะทำอะไรถ้าเขามองความสัมพันธ์เป็นพันธสัญญา?
เอ็ลเดอร์บรูช ซี. ฮาเฟน แห่งสาวกเจ็ดสิบ กล่าวว่า “เมื่อความยากลำบากมาถึง คู่สมรสที่แต่งงาน 
ตามข้อตกลง จะแสวงหาความสุขโดยแยกทางกันเดิน พวกเขาแต่งงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
และจะอยู่ด้วยกันตราบที่พวกเขายังคงได้รับสิ่งที่คาดหวัง แต่เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้นกับคู่ 
แต่งงาน ตามพันธสัญญาสามีภรรยาจะร่วมแรงร่วมใจกันฟินฝ่าอุปสรรค...คู่แต่งงาน ตามข้อตกลง 
ให้คนละ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่คู่แต่งงาน ตามพันธสัญญา ให้คนละ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามปรกติแล้ว 
การแต่งงานคือพันธสัญญาไม่ใช่เพียงแค่ข้อตกลงที่เราจะยกเลิกได้ตามใจชอบ” (/ลี0 Iffมามกราคม 
1997 หน้า 28)

เมอการท้าทายเกิดขึน เราจะเลือกตอบสนองด้วยความอดทนและความรัก ไมไช'ความขุ่นข้อง 
หมองใจหรือความโกรธ
ชีให้เห็นว่า ถึงแม้สามีภรรยาจะหลีกเลี่ยงการท้าทายบางอย่างไม,ได้ แต่เขาเลือกได้ว่าจะตอบสนอง 
การท้าทายนั้นอย่างไร เอ็ลเดอร์ลินน์จี. รอบบินส์แห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่า “ไม,มีใครทำให้เราโกรธ 
คนอน  ๆ ไม่ได้ทำให้เราโกรธ การบีบบังคับไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี ความรู้สึกโกรธเป็นการ 
เลือกและการตัดสินใจของจิตสำนึก ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกที่จะไม,โกรธได้ เรา เลือก!” (เล ียh นา 
กรกฎาคม 1998 หน้า 90)
เนนว่าพระบิดาบนสวรรคประทานอำเภอใจแก่เรา ซึงเป็นอำนาจที่จะเลือกและกระทำด้วยตัวเอง เรา 
สามารถแกใช้อำเภอใจได้โดยเลือกที่จะอดทนและรักเมื่อการท้าทายมาถึง
ให้ผู้เข้าร่วมผลัดกันอ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี ขณะที่อ่าน ให้เขาสนทนากันถึงวิธีที่สามีและ 
ภรรยาจะประยุกต์ใช้พระคัมภีร์เหล่านีขณะตอบสนองการท้าทายของการแต่งงานและชีวิตประจำวัน



บทท ี่4: การตอบสนองการท'าทพในการแต่งงาน

โมไซยา 18:21 2 น ีไ ฟ 31:20
1 ยอห์น 4:18 คำสอนและพันธสัญญา 24:8
1 เปโตร 4:8 (ดู Joseph Smith แอลมา 38:12

Translation in footnote 8a) 3 นีไฟ 11:29-30
ยอห์น 13:34—35 ยากอบ 1:19-20
ยอห์น 16:33 โมไซยา 3:19

• เมื่อเรารู้สึกว่าตนเองกำลังขุ่นข้องหมองใจหรือโกรธ เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะความรู้สึก 
เหล่านี้? (คำตอบอาจรวมถึงรายการข้างล่างนี้)
ก. เอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นจนกว่าเราจะสงบเยือกเย็นลง 
ข. สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือและการนำทาง
ค. ในกรณีที่เกิดการขัดแย้ง ให้ใช้เวลาพิจารณาเจตนาและความรู้สึกของอีกฝ่าย 
ง. ขอความช่วยเหลือจากผู้นำศาสนาจักรในท้องที่ และหากจำเป็น จากที่ปรึกษาเฉพาะสาขา 

วิชาชีพที่มีวิสัยทัศน์และการปฏิบัติสอดคล้องกับคำสอนของศาสนาจักร
เพื่อให้เห็นว่าสามีภรรยาสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองการท้าทายอย่างไร ให้อ่านเรื่องต่อไปนี้ 
อธิบายว่านี่เป็นตัวอย่างของการท้าทายประจำวันเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในการแต่งงาน
“อีกวันแล้วหรือนี่ ไม่ว่าเธอจะพยายามทำงานหนักแค่ไหน เดลลาก็ไม,สามารถทำให้ทันกับความต้อง 
การของครอบครัวไต้ เพื่อนบ้านของเธอ ซึ่งมีลูกมากกว่า ดูเหมือนเขาจะร่าเริงจนทำให้เดลลาอดสงสัย 
ไม,ได้ถึงความสามารถของตัวเองในฐานะสตรี ภรรยา และมารดา
“เบนหิวมากกว่าปกติระหว่างทางกลับบ้าน เขาต้องนำเครื่องมือทำไร,ไปส่งไกลถึงหนึ่งร้อยสามสิบ 
กิโลเมตร และตอนนี้เขาเหนื่อยเหลือเกิน อยากจะกลับให้ถึงบ้านเร็ว  ๆ ความสงบสุข อาหาร 
การพักผ่อน
“เดลลาไต้ยินเสียงรถของเบนเข้าบ้านมาแล้ว เธอชำเลืองดูนาฬิกา ไม,น่าเชื่อ เกือบทุ่มแล้วหรือนี่ 
ทำยังไงดีล่ะ เธอควรจะทำอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่...
“เธอได้ยินเสียงเปิดประตูขณะรีบวางขนมป็งก้อนสุดท้ายไว้บนถาดอบ
“เบนก้าวยาว  ๆ เข้าประตูมายืนพิงอยู่มุมห้อง และส่งยิ้มให้กับเดลลา เธอร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง และเขา 
ก็เห็นโต๊ะที่ว่างเปล่า เขาหยุดชั่วครู่และผ่อนลมหายใจ”
ถามคำถามผู้เข้าร่วมดังน ี้

• ถ้าเบนห่วงใยแต่ตัวเอง อะไรจะเกิดขึ้น?
• ถ้าเบนห่วงใยภรรยา เขาจะตอบสนองอย่างไร?
หลังจากสนทนาคำถาม ให้เล่าเรื่องต่อ
“เบนถอนหายใจ ยิ้มให้เดลลา และพูดว่า ‘ตูเหมือนว่าผมจะกลับมาทันช่วยคุณพอดี’ ความร้อนใจของ 
เธอมลายหายไป ด้วยความสบายใจ เธอเข้าไปหอมแก้มเขาและพูดว่า ‘ดีใจจังค่ะที่คุฌกลับมา เบน คุณ 
เหนื่อยมาทั้งวัน และฉันน่าจะทำอาหารเย็นเสร็จแล้ว!, เธอบุ้ยใบ้ไปทางโต๊ะที่ว่างเปล่า
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เน ื้อหาประกอบ  
เพิ่มเติม

“‘เรามาช่วยกันดีกว่า, เขาพูดพลางเอาแขนโอบกอดเธอ แล้วทั้งสองก็เริ่มเล่าถึงการท้าทายต่าง  ๆที่แต่ 
ละคนเผชิญมาทั้งวัน ขณะที่เบนจัดโต๊ะ เดลลาก็เอาขนมปีงใส่เตาอบ และบอกเขาว่าเธอยุ่งทั้งวัน มี 
งานล้นมือไปหมด เบนลืมความหิวของตนเองและคิดหาวิธีที่จะทำให้ภรรยาเบาแรงมากขน” (ดู หนัง 
สือ การสังสรรค์ไนครอบครัว [1983] หน้า 247)

สรุป
พลิกดูหน้า 17-19 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกบาของพู้ข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย(1)ทำตามข้อแนะนำใน“แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความเรื่อง “อำเภอใจและความโกรธ” ของเอ็ล- 
เดอร์ลินน์จี. ร็อบบินส์ ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความ 
ในแนวทางศึกษาด้วยกัน

การทารุณกรรมสู่ครองทำให้พระผู้เปีนเจ้าทรงขุ่นเคือง
อธิบายว่าเมื่อสามีภรรยาโกรธหรือขุ่นข้องหมองใจ บางครั้งเขาจะทารุณกรรมและทำร้ายอีกฝ่าย คู่ 
ครองต้องไม่ทารุณกรรมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การทารุณกรรมเป็นการฝ่าแนพระบัญญัติของพระ 
ผู้เป็นเจ้าและถ้อยแถลงของผู้นำในศาสนาจักร ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ประธานศาสนาจักรคน 
ท่ีแปด ประกาศว่า “จะไม่มีใครทารุณกรรมผู้อื่นเลยหากเขามีวิญญาณของพระเจ้า แต่เขาจะทำเช่นนี้น 
เสมอเมื่อมีวิญญาณอื่น” (in Conference Report, Oct. 1950, 8)
พูดส้ัน  ๆ เกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้
การทารุณกรรมคู่ครองอาจเป็นได้ทั้งทางอารมณ์ ทางกาย หรือทางเพศ
การทารุณกรรมทางอารมณ์รวมถึงการกระทำบางอย่างเช่น ขึ้นเสียง ด่าทอ ใช้ถ้อยคำสบประมาท 
เหยียดหยาม ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ทำให้คู่ครองอับอายขายหน้าลูก  ๆ หรือคนอื่น ลงโทษโดยไม่สนับ 
สนุนหรือไม,แสดงความรัก และมองข้ามหรือไม,คำนึงถึงความรูสกของคู่ครอง
การทารุณกรรมทางกายรวมถึงการผลัก กักขังหน่วงเหนี่ยว เขย่าอย่างแรง ตี ตบ บีบบังคับ และไม่ให้ 
เงินหรือ!]จจัยอื่น
การทารุณกรรมทางเพศอาจเป็นได้ทั้งทางอารมณ์และทางกาย ได้แก่ การก่อกวนทางเพศ ทำให้เจ็บ 
ปวด ใช้กำลังหรือการข่มขู่ และการดึงดันจะทำบางสิ่งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ซึ่งทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ
อธิบายว่าถ้าผู้เข้าร่วมมีคำถามนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับการทารุณกรรม เขาควรขอคำแนะนำจาก 
อธิการ

พูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนีของประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 ชี้ให้เห็นว่า 
ถึงแม้ประธานฮงค์ลีย์จะให้คำเตือนนี้กับผู้ชายที่ทารุณกรรมภรรยาแต่ใช้ได้กับผู้หญิงด้วย ขอให้ผู้เข้า 
ร่วมประเมินพฤติกรรมของตนเองในใจขณะฟิงคำแนะนำนี้
“[ผู้ชาย] บางคนแสร้งทำตัวเป็นคนดีในเวลากลางวัน พอกลับถึงบ้านในตอนเย็นก็ขาดการควบคุม 
ตนเอง พอมีอะไรยั่วยุโทสะนิดหน่อยก็จะเดือดดาลทันที



บทที่4: การตอบสนองการทาทายในทารแต่งงาน

“ไม่มีผู้ใดที่มีความประพฤติชั่วร้ายเช่นนันจะมีค่าควรกับฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีผู้'เดที่ 
ประพฤติตัวเช่นนันมีค่าควรที่จะได้รับสิทธิพิเศษในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าเสียใจที่ผู้ชายบาง 
คนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความรักที่ภรรยาและลูก  ๆ มีต่อเขา ลูกบางคนกลัวพ่อและภรรยา 
บางคนกลัวสามี หากชายคนใดเป็นเช่นนันและกำลังฟิงข้าพเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ 
ใช้ของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวตักเตือนท่านให้กลับใจ จงควบคุมตนเอง ควบคุมความโกรธของ 
ตนเอง สิ่งที่ทำให้ท่านโกรธส่วนใหญ่ไม่มีความสำคัญมากนัก แต่ความโกรธของท่านจะทำให้ท่าน 

ต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่ายิ่ง จงทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานอภัยท่าน จงขออภัยภรรยา และขอโทษลูกๆ 
ของท่าน” (เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 78)
อธิบายว่าบางคนมีพฤติกรรมทารุณกรรมมากขึ้นโดยไม่รู้ต ัว หลายคนยอมรับว่าตนต้องเปลี่ยน 
พฤติกรรม แต่ก็รู้สึกว่าไม่สามารถเปลี่ยนไต้หากปราศจากความช่วยเหลือ
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเข้าใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทารุณกรรมของตน จะเปลี่ยนได้ 
เมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือและการนำทางจากพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ เขาอาจจะไปพบอธิการ 
ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำแก่เขาได้ หรือไม่อธิการก็อาจจะแนะนำเขาให้ไปพบที่ปรึกษาใน LDS 
Family Services หรือแหล่งช่วยชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับมาตรฐานศาสนาจักร
• การล่วงเกินคู่ครองส่งผลต่อลูก  ๆ ในทางใด?

นอกจากจะขอคำตอบจากผู้เข้าร่วมแล้ว ชี้ให้เห็นว่าการล่วงเกินคู่ครองจะเป็นแบบอย่างถาวรของ 
การพยายามแก้ไขความยุ่งยากในวิธีที่รุนแรง ผู้ที่เห็นการล่วงเกินดังกล่าว เช่นเด็ก  ๆ มักจะปฏิบัติ 
ต่อผู้อื่นในทำนองเดียวกันและจะปฏิบัติตามรูปแบบนั้นต่อไปเมื่อเขาแต่งงาน

• ลูกได้รับอิทธิพลอย่างไรเมื่อเขาเห็นบิดามารดาแก้ไขปีญหาด้วยความสุภาพอ่อนโยนและความ 
อดทน?
อธิบายว่ามารดาและบิดาที่มีความรักและเป็นผู้ใหญ่เมื่อเผชิญการท้าทาย ได้สอนนิสัยที่ดีให้แก่ 
ลูก  ๆ ซึ่งจะอยู่กับเขาตลอดชีวิต ขณะรับใช้เป็นอธิการควบคุม อธิการโรเบิร์ต ดี. เฮลส์ กล่าวว่า 
“จงช่วยให้ลูกเห็นว่าบิดามารดาที่ดีก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ และความแตกต่างเหล่านี้หมด 
สินไปได้โดยไม'ต้องทูบตี พูดด้วยเสียงดัง หรือขว้างปาข้าวของ ลูกต้องเห็นและรู้สึกถึงการสื่อสาร 
ที่สงบพร้อมด้วยความเคารพต่อทัศนะของกันและกัน เพื่อให้เขารู้ว่าจะแก้ไขความแตกต่างใน 
ชีวิตของตนเองอย่างไร” (in Conference Report, Oct. 1993, 10; or Ensign, Nov. 1993, 9)
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การตอบสนองุการท้าทาย 
โดยผ่านการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์

บ ท ท ี่5
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อสอนผู้เข้าร่วมถึงวิธีป้องกันและแก้ไขความยุ่งยากในการแต่งงานโดยผ่านการสื่อสารที่เต็มไป 
ด้วยความรัก

1. ขณะเตรียมตัวสอน ให้มองหาวิธีที่จะทำตามหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะ 
ครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มน)

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งให้สาระโดยสังเขปของคำสอนและหลักธรรมในบทเรียน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเตรียม ให้ไตร่ตรองวิธีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้คำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ 
แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการ 
ของผู้เข้าร่วม

สามีภรรยาทุกคู,ย่อมมีความคิดเห็นบางอย่างแตกต่างกัน
ให้ผู้เข้าร่วมอ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้ของเอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเตนเซ็น แห่งสาวกเจ็ดสับ (หน้า 22 ใน 
การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม)
“บางครั้งเราได้1ยินทำนองนี้ ‘เราแต่งงานกันมาห้าสิบปีแล้วหรือนี่ เราไม่เคยมีความเห็นที่แตกต่างกัน 
เลย, ล้าเป็นอย่างนั้นจริง  ๆแล้วละก็ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง หรืออย่างที่มีคนพูด 
นี่เป็นเรื่องแปลกมาก สามีภรรยาที่ชาญฉลาดทุกคู่ย่อมมีความเห็นแตกต่างกัน การท้าทายของเราคือ 
ต้องแน่ใจว่าเรารู้วิธีแก้ไข นั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการทำให้การแต่งงานค่อย  ๆ ดีขน” (in Con
ference Report, Apr. 1995, 86; or Ensign, M ay 1995, 65)
อธิบายว่าบทเรียนนี้พูดถึงหลักธรรมเฉพาะอย่างที่จะช่วยให้สามีภรรยาป้องกันและแก้ไขความยุ่งยาก 
ในความสัมพันธ์ของเขา

สามีภรรยาควรมองหาคุณสมบ้ติอันน่าชื่นชมในกันและกัน
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสามีภรรยามองหาคุณสมบัติอันน่าชื่นชมในกันและกันเขาจะสามารถป้องกันความยุ่ง 
ยากได้ดีขึ้น ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขความยุ่งยากที่เกิดขึ้นด้วย เล่าเรื่องต่อไปนี
สตรีคนหนึ่งไปพบอธิการหลายครั้งหลายคราเพื่อแสดงความไม่พอใจในตัวสามี ในที่สุด อธิการถาม 
เธอว่า “ทำไมคุณจึงแต่งงานกับชายที่คุฌคิดว่าเขาเย็นชาและจิตใจคับแคบเหลือเกิน” สตรีผู้นั้นคิด 
อยู่ครู่หนึ่งและตอบว่า “ก็เพราะดิฉันคิดว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีอยู่บ้าง แต่ดิฉันก็จำอะไรไม่ได้แล้ว เขา 
เปลี่ยนไป” อธิการขอให้เธอกลับบ้านและสวดอ้อนวอนทูลขอให้ใจอ่อนโยนลงเพื่อจะเริ่มจำได้ถึง 
คุณลักษณะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยชื่นชมในตัวสามี เธอพบว่าตนเองจำไต้และมองแต่คุณสมบัติอันน่าชื่น 
ชมของสามี ซึ่งก่อนหน้านั้น เธอมองแต่ข้อบกพร่องในตัวเขา โดยไม,ได้มองคุณสมบัติที่ดีของเขาเลย
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• ท่านเห็นคุณค่าของการมองหาคุณสมบัติอันน่าชื่นชมในผู้อื่นอย่างไร? การมองหาคุณสมบัติอัน 
น่าชื่นชมในอีกฝ่ายหนึ่งช่วยให้สามีภรรยาเสริมสร้างการแต่งงานของเขาได้อย่างไร?

เตือนผู้เข้าร่วมว่า ถึงแม้แต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัว แต่เราต่างก็เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าด้วย 
กันทั้งสิ้น ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้จาก “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” (หน้า 
viii ในคู่มือเล่มนี้และหน้า iv ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้า

ร่วม)
“มนุษย์ทั้งหลาย—'ชายและหญิง— ได้รับการสร้างในพระฉายาของพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนเป็นบุตร 
หรือธิดาทางวิญญาณที่รักของพระบิดาพระมารดาแห่งสวรรค์และด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงมีคุณลักษณะ 
และจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์”
• การระลึกถึงความจริงนี้ช่วยสามีและภรรยาในความเพียรพยายามที่จะเข้าใจกันได้อย่างไร?

อธิบายว่าขณะที่สามีภรรยาต่างพยายามมองแต่สิ่งที่สวยงามและดีของกันและกันเขาจะพบความ 
ปีติยินดีมากขึ้นในการคุ'ครอง ทั้งยังสามารถช่วยกันทำให้ศักยภาพสวรรค์ของเขาบรรลผลสำเร็จ 
ได้ด้วย
ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ พูดถึง “รูปแบบความเคารพ 
ที่ถือว่าคู่ชีวิตของเราเป็นเพื่อนที่มีค่าที่สุดบนโลกนี้” โดยกล่าวว่า “มิตรภาพในการแต่งงานมีแนว 
โน้มว่าจะกลายเป็นเรื่องปรกติธรรมดาและแม้น่าเบื่อ ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีวิธีใดทำให้มิตรภาพ 
ตังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงส่งและเป็นแรงใจได้มากกว่าการที่ชายคนหนึ่งจะใคร่ครวญเป็นครั้งคราว 
ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคู่ชีวิตที่ยืนเคียงข้างเขาคือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทำงานร่วมกับ [พระผู้เป็นเจ้า] 
ในกระบวนการสร้างที่ยิ่งใหญ่เพื่อทำให้เกิดจุดประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าทราบว่าไม' 
มีวิธีใดมีประสิทธิภาพสำหรับสตรีที่จะทำให้ความรักต่อสามีหวานชื่นตลอดเวลาได้มากกว่าการ 
ที่เธอมองหาและเน้นแต่คุณสมบัติที่ดีอันเป็นส่วนหนึ่งของบุตรทุกคนของพระบิดา ซึ่งจะเกิดขึ้น 
ได้ก็ต่อเมื่อมีความเคารพ ความชื่นชม และการให้กำลังใจ กระบวนการของการปฏิบัติดังกล่าวจะ 
ปลูก?เงความซาบซึ้งในส่วนดีของกันและกันตลอดเวลา” (in Conference Report, Apr. 1971, 
81-82; or Ensign, June 1971, 71-72)

การสื่อสารที่สร้างสรรค์ช่วยป้องกันและแก้ไขฟ้ญหา
อธิบายว่านอกจากจะรู้จักคุณสมบัติอันน่าชื่นชมในกันและกันแล้ว สามีและภรรยาควรพยายามสื่อ 
สารกันให้ดี การสื่อสารเป็นปีจจัยสำคัญในการสร้างความรัก ความเป็นหนึ่ง และในการแก้ไขความยุ่ง 
ยากที่อาจจะเกิดขึ้น
เขียนหลักธรรมต่อไปนี้ไว้บนกระดาน
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อธิบายว่าหลักธรรมเหล่านี้จะช่วยให้สามีภรรยาปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้นได้ ใช้เนื้อหาต่อไปนี้ 
เพื่อดำเนินการสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมแต่ละอย่าง

รับพังกัน
พูดถึงคำแนะนำของเอ็ลเดอร์รัสเชลล์ เอ็ม. เน็ลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี้
“สามีภรรยาทั้งหลาย จงเรียนรู้ที่จะฟิง และฟืงเพื่อเรียนรู้จากกันและกัน...การใช้เวลาพูดคุยเป็นสิ่งที่ 
จะขาดไม,ได้ อันจะทำให้เสันทางการสื่อสารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ 
ที่สำคัญอันดับหนึ่งในชีวิต ก็สมควรได้เวลาที่สำคัญอันดับหนึ่งด้วย! ทว่าเรามักจะให้การนัดหมาย 
ที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาก่อน โดยเหลือแต่เศษเวลาไว้ฟิงหุ้นส่วนที่ลำค่าของเรา” (in Conference 
Report, Apr. 1991, 28; or Ensign, May 1991, 23)
• มีผลดีอะไรบ้างเมื่อสามีภรรยาฟิงกันด้วยความตั้งใจและด้วยความรัก?(คำตอบอาจรวมถึงรายการ 

ข้างล่างนี้)
ก. รู้ความรู้สึกและเจตนาที่แท้จริงของอีกฝ่ายมากขึ้น
ข. พยายามเข้าใจก่อนจะตัดสินหรือให้คำแนะนำ
ค. ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่รัก
ง. ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้สึกถึงการต่อต้าน และสื่อสารกันอย่างเปิดเผยมากขึ้น

• อะไรขัดขวางไม่ให้สามีภรรยาตังใจฟ้งกันและกัน? (คำตอบอาจได้แก่ งานล้นมือ ไม,ใช้เวลาท่ีจะฟ้ง 
และไม่สนใจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย)

• หุ้นส่วนการแต่งงานจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นผู้ฟิงที่ดีขึ้น? (นอกจากจะขอแนวคิดของผู้เข้าร่วม 
แล้ว ท่านอาจจะพูดถึงรายการข้างล่างนี้)
ก. ใช้เวลาพูดคุยกัน ขจัดสิ่งรบกวน สนใจกันเท่านั้น
ข. ฟิงให้เข้าใจ อย่าขัดจังหวะคนที่กำลังพูด หากจำเป็น ให้ถามคำถามเช่น “คุณจะเล่าเรื่องนั้น 

ให้ผมฟิงอีกได้ไหม” หรือ“คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น” หรือ“ผมไม,แน่ใจว่าตนเองเข้าใจ 
หรือเปล่าคุณพูดว่า...ใช่ไหม”

ค. อย่าโกรธหรือขุ่นเคือง จำไว้ว่า ในหลายกรณี อาจจะมีความเห็นที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งอย่าง
พูดถึงการท้าทายอย่างเปีดเผยและด้ายความสุขุมเยือกเย็น

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามีภรรยาจะต้องพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการท้าทายที่เขาเผชิญใน 
การแต่งงาน?

ชีให้เห็นว่าการพูดคุยถึงการท้าทายควรกระทำด้วยความเคารพ ไม่โต้เถียงหรือขัดแย้งกันเสียงดัง ขณะ 
รับใช้ในโควรัมอัครสาวกสับสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน ปี. ฮงค์ลีย์ สอนว่า
“เราจะเกิดงัเญหาน้อยมากเมื่อเราพูดด้วยความนุ่มนวล การขัดแย้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราขึ้นเสียงและ 
เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นการขัดแย้งใหญ่โต...สุรเสียงแห่งสวรรค์เป็นสุรเสียงเบาเรียบ ทำนองเดียวกัน 
เสียงแห่งสันติในครอบครัวก็เป็นเสียงเบา ๆ” (in Conference Report, Apr. 1971, 82; or Ensign, June 
1971, 72)
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บทที่5: การตอบสนองการท้าทายโดยฝานการศื่อศารที่สร้างสรรค์

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ กล่าวว่า “สามีภรรยาจงอย่าพูดเสียงดังต่อกัน ‘นอกเสียจากว่าบ้านกำลัง 
ถูกไพ่ 1หม้’” (Stepping Stones to an Abundant Life, comp. Llewelyn R. McKay [1971], 294)

สื่อสารด้วยความรักและสร้างสรรค์
• การแสดงความชื่นชม การสนับสนุน และความห่วงหาอาทร ส่งผลต่อการแต่งงานในทางใด? การ 

สื่อสารในทางลบ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ การค่อนขอด และการจับผิด ส่งผลต่อการแต่งงานอย่าง 
ไร?
ให้ผู้เข้าร่วมอ่านคำแนะนำของเอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเดนเซ็น ดังนี (หน้า 21 ใน การแต่งงานและความ 

สัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม)
“หลีกเลี่ยง ‘การค่อนขอดไม่รู้จักหยุด’ อย่าวิพากษ์วิจารณ์ความผิดของกันและกันมากเกินไป จง 
ยอมรับว่าไม่มีใครดีพร้อม เราต่างก็ยังอยู่ไกลจากการเป็นเหมือนพระคริสต์ดังที่ผู้นำของเราขอให้ 
เราเป็น
‘“ การค่อนขอดไม่รู้จักหยุด’ ตามที่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์เรียกเช่นนัน จะทำลาย 
การแต่งงานเกือบทุกคู่...โดยปกติเราแต่ละคนก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่แล้วกับความอ่อนแอของตน และ 
ไม่ต้องการให้ใครมายํ้าเตือนบ่อย  ๆ มีเพียงไม่กี่คนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึนอันเนื่องจาก 
การวิพากษ์วิจารณ์หรือการค่อนขอดไม่รู้จักหยุด ถ้าเราไม่ระวัง การวิพากษ์วิจารณ์ ที่สร้างสรรค์ 
บางอย่างจะเป็น ภัย ไปจริง ๆ’’ (see Conference Report, Apr. 1995, 85; or Ensign, May 1995, 
64-65; see also Spencer พ . Kimball, “Marriage and Divorce,” 1976 Devotional Speeches o f the 
Year [1977], 148)

• อะไรเป็นผลจากการพรํ่าบ่นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดหย่อน?
• รูปแบบหนึ่งของการวิพากษ์วิจารณ์ คือ การเปรียบเทียบข้อเสียของคนหนึ่งกับข้อดีของคนอื่น 

การปฏิบัติเช่นนี้จะส่งผลต่อการแต่งงานไต้อย่างไร?
• ท่านเคยมีประสบการณ์ใดที่แสดงถึงคุณค่าของการชมเชยและการให้กำลังใจผู้อื่นแทนที่จะวิพากษ์ 

วิจารณ์อยู่รํ่าไป? คำพูดในเชิงบวกเสริมสร้างการแต่งงานได้ในทางใด?
สตรีท่านหนึ่งอธิบายว่าสามีมักจะชมเชยพรสวรรค์ของเธอในฐานะภรรยาและแม่บ้านอยู่เสมอ 
ไม่เพียงที่บ้านเท่านั้น แต่ต่อหน้าเพื่อน  ๆ ด้วย เขาไม่เคยพูดถึงข้อเสียของเธอ แต่เขาเลือกที่จะ 
มองแต่ข้อดีของเธอ เธอกล่าวว่าคำชมเชยของเขาทำให้เธอมีความหวังและมีกำลังใจที่จะปรับปรุง

สรุป
พูดถึงคำแนะนำของเอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี้
“เมื่อมีการสนทนาในครอบครัว ไม่ควรมองข้ามความแตกต่าง แต่ควรชั่งนำหนักและประเมินอย่าง 
สุขุม ประเด็นหรือความคิดเห็นของคน  ๆหนึ่งมักจะไม่สำคัญเท่ากับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและต่อ 
เน่ือง ความสุภาพและความเคารพในการฟ้งและตอบสนองระหว่างการสนทนาเป็นหลักเบืองต้นของ 
การสนทนาที่เหมาะสม...เป็นสิ่งสำคัญเหลือเกินที่จะรู้วิธีแสดงความไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอีก 
ฝ่ายโดยไม่เกิดการขัดแย้ง” (in Conference Report, Apr. 1976, 79; or Ensign, May 1976, 52)
ทบทวนสั้น  ๆเกี่ยวกับหลักธรรมที่สนทนาไปแล้ว สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่า 
นี้ในชีวิตของเขา แสดงประจักษ์พยานของท่านเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
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พลิกดูหน้า 20-23 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของพู้ข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนีโดย(1)ทำตามข้อแนะนำใน“แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “การแต่งงานและแผนแห่งความสุขอัน 
ใหญ่ยิ่ง” โดยเอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเตนเซ็น เน้นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและ 
สนทนาบทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน



การเสริมสร้างการแต่งงาน 
โดยผ่านศรัทธาและการสวดอ้อนวอน

บ ท ท ี่6
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและทำงานเพื่อรับพรที่จะมาถึงเมื่อสามีภรรยาแสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
และสวดอ้อนวอนด้วยกัน

1. ทบทวนหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู,มือเล่มนี้) หา 
วิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการเต1 ยมสอนของท่าน

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งสรุปคำสอนและหลักธรรมของบทเรียนเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ 
เตรียม ให้ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์ โดยแสวงหาการนำทางของพระ 
วิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

สามีภรรยาควรทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในพระเยซูคริสต์
เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยประธานเจมส์ อี. เฟาสท์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
“เอ็ลเดอร์โอริน เวอร์เฮซ...เป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ หล่อเหลา และมีชื่อเสียง ผู้รับใช้ในคณะเผยแผ่อาร์ 
เจนติน่าบัวโนสไอเรสเซาท์ คืนหนึ่งหลังจากเข้าสู่สนามเผยแผ่ไต้ประมาณ 11เดือน โจรติดอาวุธ 
ไต้เข้าประชิดตัวเอ็ลเดอร์ทอร์เฮซ และคู่ของเขา ในการกระทำที่โหดร้ายอย่างไร้สำนึก โจรคนหนึ่ง 
ไต้จ่อยิงศีรษะของเอ็ลเดอร์เวอร์เฮซ...
“เอ็ลเดอร์เวอร์เฮซยังคงเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัวและพูดไม,ไต้ แต่เขาก็มีวิญญาณที่ยอดเยี่ยมและตอบ 
คำถามได้โดยการขยับมือ เขายังคงติดป้ายชื่อผู้สอนศาสนา ทั้งพ่อและแม่ของเขาไม่ได้ถามว่า ‘ทำไม 
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับลูกชายผู้สูงส่งของเราที่กำลังรับใช้ในการเรียกของพระอาจารย์, ไม่มีใครมีคำตอบ 
ที่แน่ชัด เว ้นแต่ว ่ามันอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ท ี่ทำให้จ ุดประสงค์อ ันศักดิสทธชัดเจนขึ้น 
เราต้องเดินในศรัทธา” (เลียโฮนา มกราคม 2000 หน้า 72, 73)
อ่านฮีบรู 11:1 และ แอลมา 32:21 กับผู้เข้าร่วม ชี้ให้เห็นว่าการแปลของโจเซฟ สมิธ สำหรับฮบรู 11:1 
กล่าวว่า “ศรัทธาคือ ความแน่ใจ ในสิ่งที่หวังไว้”
• จากข้อนี อะไรคือนิยามของศรัทธา?
• มีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้คู่แต่งงานต้อง “เดินในศรัทธา,, ตังที่ประธานเฟาสท์กล่าว?

อาจจะขอให้ผู้เข้าร่วมยกตัวอย่างจากชีวิตของเขา คำตอบอาจได้แก่ สุขภาพที่ไม่ดี การไม่มีบุตร 
อายุที่มากขึ้น ลูกพิการ การเสียชีวิตของคนรัก ป้ญหาการเงิน ลูกที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจ และภัยธรรมชาติ 
ชีให้เห็นว่าการท้าทายจะเข้ามาในชีวิตของเราถึงแม้เราจะพยายามดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมก็ตาม
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อ่านโมโรไน 7:32-33 กับผู้เข้าร่วม เน้นว่าศรัทธาของเราต้องมีศูนย์รวมอยู่ในพระเยซูคริสต์ เอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าเมื่อเราใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราจะมี 
พลังมากขึ้นเพื่อเผชิญการท้าทาย
“พระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือด้วยอำนาจจากเบื้องบนเมื่อท่านแสวงหาการปลดปล่อยด้วยความ 
ถ่อมใจและ ศรัทธาในพระเยซูคริสต...ไม่มีใครช่วยท่านได้'หากปราศจากศรัทธาและความพยายาม 
ในส่วนของท่านเอง การเติบโตส่วนตัวของท่านเรียกร้องสิ่งนั้น อย่ารอคอยชีวิตที่เพียบพร้อมไร้ความ 
ลำบาก ความเจ็บปวด ความกดดัน การท้าทาย หรือความเศร้าโศก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ 
พระบิดาผู้เปียมด้วยความรักทรงใช้กระตุ้นการเติบโตส่วนตัวและความเข้าใจของเรา ตามที่พระคัมภีร์ 
ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่า เราจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเราแสดง ศรัทธาในพระเยซูคริสต ์ ศรัทธาที่ 
แสดงให้เห็นว่าเรายินดีที่จะวางใจในคำสัญญาที่พระองค์ประทานผ่านศาสดาของพระองค์และในพระ 
ค ัมภ ีร ์ของพระองค ์” (in Conference Report, Apr. 1994, 8; or E nsign9 May 1994, 8)

ชี้ให้เห็นว่าสามีภรรยาต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ชีวิตของเขามีศูนย์รวมอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอด เอ็ลเดอร์ 
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า
“ท่านต้องการความสามารถความปลอดภัยและความมั่นคง...ในชีวิตแต่งงานและในนิรันดรไหม จง 
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซู จงเป็นสิทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้จริงทั้งคำพูดและการกระทำ จงเช่ือ 
ว่าศรัทธาของท่านมีความสัมพันธ์ทุกค้าพกับชีวิตรักของท่านเพราะ...พระเยซูคริสต์ความสว่างของ 
โลก ทรงเป็นตะเกียงเพียงดวงเดียวที่จะช่วยให้ท่านมองเห็นทางแห่งความรักและความสุขที่อยู่ตรง 
หน้าท่าน และ ดู่รักของท่าน” (“How Do I Love Thee?” [Brigham Young University devotional 
address, 15 Feb. 2000], 6)
• ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นในพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้สามีภรรยามีความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นได้อย่างไร? 

(คำตอบอาจรวมถึงรายการข้างล่างนี้)
ก. เขาจะกลับเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นในการปฏิบัติต่อกัน จะรัก ช่วยเหลือ สุภาพอ่อนโยน 

อดทน และเต็มใจพัเงกันและกันมากข้ึน 
ข. เขาจะถ่อมใจมากขึ้น ยินดีท่ีจะกลับใจ และทำตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด สามีภรรยายินดี 

ที่จะกลับใจเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากเท่าใด การแต่งงานก็จะมีความปรองดองมากขึ้น 
เท่านั้น

• สามีภรรยาจะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร?(ขอให้ผู้เข้าร่วมเล่า 
ประสบการณ์ที่เสริมสร้างศรัทธาของเขาในพระผู้ช่วยให้รอด นอกจากจะขอคำตอบจากผู้เข้าร่วม 
แล้ว ท่านอาจจะพูดถึงหลักธรรมข้างล่างนี้ด้วย)
ก. เชื่อฟิงกฎและพิธีการแห่งพระกิตติคุณ (พูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนี้ของอธิการโรเบิร์ต ดี. เฮลส์ 

เมื่อครั้งเป็นอธิการควบคุม: “การเชื่อฟิงกฎและพิธีการแห่งพระกิตติคุณจำเป็นต่อการมีศรัทธา 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์” [in Conference Report, Apr. 1990, 52; or Ensign, May 1990, 39]) 

ข. ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน (อ่าน่เ(ลามัน 15:7-8 กับผู้เข้าร่วม)
ค. วางใจในพระเจ้า (อ่านสุภาษิต 3:5-6 กับผู้เข้าร่วม ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสามีภรรยาเผชิญการท้าทาย 

เขาจะตัดสินใจทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น อันจะทำให้ 
ศรัทธาของเขาเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นในชีวิตประจำวัน)
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บทท ี่6: การเสริมสร้างการแต่งงาน โดยฝานศรัทธาและการสวดอ้อนวอน

สามีภรรยาได้รับพรเมีอสวดอ้อนวอนด้วยกัน
• สามีภรรยาที่คุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยกันเป็นประจำจะได้รับพรอะไร?(สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเล่า 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้ จากน้ัน ให้อ่านข้อความที่ยกมาพร้อมทั้งตัวอย่างต่อไปนี้ 
หนึ่งหรือทั้งสองตัวอย่าง)
ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์แนะนำว่า
“ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีการปฏิบัติใดจะเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตของท่านมากกว่าการคุกเข่าด้วยกันก่อน 
เริ่มและสิ้นสุดแต่ละวัน ดูเหมือนว่าพายุลูกเล็กที่ทำให้คู่แต่งงานทุกคู่ทุกข์ทรมานจะสลายไปสิ้น 
เมื่อท่านคุกเข่าต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อขอบพระทัยพระองค์ที่มีกันและกัน และจากนั้นก็ทูล 
ขอให้พระองค์ประทานพรชีวิต ครอบครัว คนรัก และความสืนของท่าน
“เมื่อนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นหุ้นส่วนของท่านและการสนทนาประจำวันของท่านกับพระองค์ 
จะนำสันติมาสู่ใจท่าน และนำความปีติยินดีมาสู่ชีวิตของท่าน ซึ่งจะมาไม,ได้โดยทางอื่น ความ 
สัมพันธ์ของท่านจะหวานชื่นตลอดไป ความรักของท่านจะแน่นแฟ้นมากขึ้น ความ1ชาบ'ซ้ึงท่ีมีต่อ 
กันจะเพิมขึน” (in Conference Report, Apr. 1971, 83; or Ensign, June 1971, 72)
สามีคนหนึ่งกล่าวว่าการสวดอ้อนวอนของภรรยาช่วยดลใจเขาให้เป็นสามีและบิดาที่ดีขึน เม่ือ 
เขาคุกเข่าข้างเธอในการสวดอ้อนวอน กุมมือเธอไว้ ฟิงคำที่เธอวิงวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ถึง 
ความห่วงกังวลในใจ ความรักที่เขามีต่อเธอเพิ่มขึ้นเพราะเขารู้ว่าใจของเธอบริสุทธและเจตนาของ 
เธอเลิศลํ้า เขารู้ว่าเมื่อเธอพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ เธอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการรับใช้ 
พระองค์ในความชอบธรรม
ในอีกครอบครัวหนึ่ง สามีทนทุกข์จากการบาดเจ็บสาหัสทางร่างกายมาเป็นเวลานาน ทุกคืนก่อน 
ที่เขากับภรรยาจะเข้านอนทั้งสองจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรที่ได้รับและแสวง 
หาการนำทางจากพระองค์ในการเลี้ยงลูลูกสี่คนด้วยรายได้เพียงน้อยนิด หลายปีต่อมา เมื่อสามี 
กลับไปทำงานไต้แล้ว มีคนถามว่าทั้งสองสามารถจัดการได้อย่างไรในช่วงที่ยากลำบาก เขาเป็น 
พยานว่าการทำงานร่วมกันและการสวดอ้อนวอนด้วยกันทำให้เกิดความแตกต่าง การสวดอ้อน- 
วอนที่จริงใจของเขาได้รับตอบด้วยพรมากมาย รวมทั้งความหวังที่ได้รับโดยผ่านอิทธิพลที่ปลอบ 
โยนของพระวิญญาณ

• การสวดอ้อนวอนด้วยกันช่วยให้สามีภรรยาแก้ไขปีญหาในความสัมพันธ์ของเขาได้อย่างไร?(ขณะ 
ที่ผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสามีภรรยารู้สึกถึงความขัดแย้งระหว่างกัน บางครั้งก็ 
จะเลิกสวดอ้อนวอนด้วยกัน แต่การสวดอ้อนวอนด้วยกันเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้ 
ทั้งสองเอาชนะการท้าทายเหล่านั้น)
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน แห่งฝ่ายประธานสูงสุด เล่าถึงวันที่ท่านกับแฟรนชิสภรรยาผนึกใน 
พระวิหารซอลท์เลค เบ็นจามิน โบวริง ผู้ประกอบพิธี ให้คำแนะนำตังนี้“ผมจะให้เคล็ดลับแก่คุณ 
ซึ่งเป็นคู่แต่งงานใหม่ รับรองว่าความขัดแย้งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะอยู่ไม่เกินหนึ่งวัน จงคุกเข่าข้าง 
เตียงของคุณทุกคืน คืนนี้บราเดอร์มอนสันคุณเป็นผู้สวดสวดออกเสียงโดยนั่งคุกเข่า คืนถัดไป 
คุณ ซิสเตอร์มอนสัน เป็นผู้สวด สวดออกเสียง โดยนั่งคุกเข่า ผมรับรองได้เลยว่าความเข้าใจผิด 
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะมลายหายไปสิ้นขณะที่คุณสวดอ้อนวอน คุณจะสวดอ้อนวอนด้วยกัน 
ไม,ได้นอกจากจะมีความรู้สึกที่ดีที่สุดต่อกัน” (in Conference Report, Oct. 1988, 81; or Ensign, 
Nov. 1988, 70)
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เอ็ลเดอร์เดวิด ปี. เฮจท์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ถ้าท่าน สามีภรรยา กำลังมีความเข้าใจ 
ผิดอย่างรุนแรงหรือถ้าท่านรู้สึกว่าความตึงเครียดหรือความกดดันเพิ่มทวีขึ้นในการแต่งงานของท่าน 
ท่านควรพากันคุกเข่าด้วยความถ่อมใจและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ด้วยใจจริงและด้วยเจตนาแท้ 
จริงให้เอาความมืดที่แผ่คลุมความสัมพันธ์ของท่านออกไป เพื่อท่านจะได้รับความสว่างที่จำเป็น 
เห็นความผิดของตนเอง กลับใจจากความผิดนั้น ให้อภัยกัน และยอมรับว่าท่านเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำ 
ผิดก่อน ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และจะทรงตอบคำวิงวอนที่ถ่อมใจ 
ของทาน” (in Conference Report, Apr. 1984, 17; or Ensign, May 1984, 14)

ขอให้ผู้เข้าร่วมที่แต่งงานแล้วประเมินในใจถึงความพยายามของเขาที่จะสวดอ้อนวอนกับคู่ครอง 
เน้นว่าในบ้านที่มีแต,พ่อหรือแม่ การสวดอ้อนวอนที่จริงใจเป็นส่วนตัวจะนำพรของพระผู้เป็นเจ้าเข้า 
มาในบ้าน

สรุป
เน้นว่าเมื่อสามีภรรยาทำงานร่วมกันเพื่อแสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์และสวดอ้อนวอน เขาจะพบ 
ความสุข และความเป็นหนึ่งมากขึ้น และจะเผชิญการท้าทายได้
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า 24-28 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย(1)ทำตามข้อแนะนำใน“แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “การค้นพบความสุขในชีวิต” โดยเอ็ลเดอร์- 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความในแนว 
ทางศึกษาด้วยกัน
เตือนผู้เข้าร่วมให้นำแนวทางศึกษามาด้วยในบทเรียนครั้งต่อไป
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อำนาจการรักษา 
ของการให้อภัย

บทที่ _

จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประสบกับสันติที่มาสู่ผู้ที่ให้อภัยกันและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมหล่อเลี้ยงวิญญาณ 
แห่งการให้อภัยในบ้านของเขา

1. ทบทวนหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี) หาวิธี 
ประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการเตรียมสอนของท่าน

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งสรุปคำสอนและหลักธรรมของบทเรียนเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ 
เตรียม ให้ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ตลอแสัปดาห์ โดยแสวงหาการนำทางของพระ 
วิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. เตือนผู้เข้าร่วมให้นำ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม มาใน 
ชั้นเรียนด้วย เขาจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ในระหว่างบทเรียน

หมายเหตุ: ขณะที่สอนบทเรียนนี้ ท่านต้องรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อสภาวการณ์ของผู้เข้าร่วมแต่ละคน 
ถ้าผู้เข้าร่วมถามคำถามเกี่ยวกับการแสวงหาการอภัยหรือให้อภัยใน!]ญหาครอบครัวที่ร้ายแรงเช่นการ 
ทารุณกรรม หรือ ความไม่ซื่อสัตย์ จงบอกเขาด้วยความสุภาพให้พูดกับอธิการเป็นส่วนตัว

วิญญาณแห่งการให้อภัยระหว่างสามีภรรยาช่วยทำให้เกิดสันติ ความรู้สึกไว้วางใจ และความม่ันคง
อ่านเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอรํฮวจ์ ดับเบิลยู. พินน็อค แห่งสาวกเจ็ดสิบ
“สามีภรรยาคู่หนึ่ง...แต่งงานตอนอายุมาก ภรรยาเคยแต่งงานมาก่อนแล้ว แตนเป็นการแต่งงานครัง 
แรกของสามี หลังจากหลายเดือนของความหวานชื่นในชีวิตสมรส ความขัดแย้งรุนแรงก็ปะทุข้ึน ทำให้ 
สามีรู้สึกปวดร้าวใจมากจนไม,สามารถทำงานปรกติประจำวันได้
“ขณะที่เขาไม,ทราบจะทำอย่างไรดีกับสิ่งที่เผชิญอยู่นัน เขาหยุดวิเคราะห์ป็ญหาและตระหนักว่า 
อย่างน้อยปีญหาส่วนหนึ่งก็มาจากเขา เขาไปพบเจ้าสาวของเขาและพูดอำๆอึ้งๆด้วยความเคอะเขิน 
หลายครั้งว่า ‘ผมขอโทษที่รัก, ภรรยาเริ่มร้องไห้โดยสารภาพว่าปิญหาส่วนใหญ่เป็นเพราะเธอ และขอ 
การอภัย ขณะที่ทั้งสองจับมือกัน เธอสารภาพว่าในประสบการณ์ของเธอ ไม่เคยใช้คำขอโทษแบบนี้ 
มาก่อน และตอนนี้เธอรู้แล้วว่าปีญหาทุกอย่างในวันข้างหน้าจะแก้ไขได้ เธอรู้สึกมั่นใจเพราะรู้ว่าทั้ง 
สองจะพูดว่า ‘ฉันขอโทษ’ ‘ฉันให้อภัย,” (“Making a M arriage Work,” Ensign, Sept. 1981, 36-37)
เปรียบเทียบเรื่องนี้กับคำบรรยายของประธานฮงค์ลีย์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์สามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลัง 
ประสบกับความยุ่งยากในการแต่งงาน (หน้า 30 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนว 

ทางศึกบาของผู้เข้าร่วม)
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“ข้าพเจ้าหวนคิดถึงครั้งที่ฟ้งเรื่องราวอย่างละเอียดของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า 
มีความขมขื่นระหว่างคนทั้งสอง ข้าพเจ้าทราบว่าครั้งหนึ่งความรักของพวกเขาลึกซ้ึงและจริงใจ แต่ต่าง 
คนต่างก็เพาะนิสัยของการพูดแต่ความผิดของอีกฝ่าย การไม่ยินดีให้อภัยในความผิดที่เราต่างก็ทำ 
ด้วยกันทุกคน และการไม่ยินดีที่จะลืมความผิดเหล่าทั้นและดำเนินชีวิตด้วยความอดกลั้น ทั้งสอง 
จับผิดกันจนความรักที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักถูกปกปีดเอาไว้ กลายเป็นความรันทดพร้อมกับหนังสือหย่าที่ 
‘ไม่มีความผิด, เวลานี้มีเพียงความโดดเดี่ยวอ้างว้างและการฟ้องกลับ ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้ามีระดับของ 
การกลับใจและการให้อภัยเพียงเล็กน้อย ทั้งสองจะยังอยู่ด้วยกัน ชื่นชมการเป็นคู่ชีวิตที่เคยได้รับพร 
อย่างมากมายเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้” (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, June 1991, 4)
• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากสองตัวอย่างนี้?
อธิบายว่า บทเรียนนี้พูดถึงความจำเป็นของการแสวงหาการอภัยและความสำคัญของการให้อภัยกัน 
เน้นว่าสามีภรรยาจะเอาชนะการท้าทายมากมายในความสัมพันธ์ของเขาได้หากพยายามมีวิญญาณแห่ง 
การให้อภัยใน^ารแต่งงาน เมื่อทำเช่นนั้น ทั้งสองจะเรียนรู้ความจริงของคำสัญญาที่ประธานกอร์ดอน 
บี. ฮงค์ลีย์ให้ไว้กับผู้ที่ให้อภัยกันว่า “จะมีสันติเข้ามาในใจท่าน ซึ่งอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้” (Ensign, June 
1991, 5)

สามีภรรยาควรขออภัยกันในข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายและพยายามอย่างจริงจังที่จะปรับปรง 
สีขึ้ใ4

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามีภรรยาจะพูดว่า“ขอโทษ” และขอให้อีกฝ่ายอภัยในข้อบกพร่องของตน?
• ทำไมบางครังจึงเป็นเรื่องยากที่จะขออภัย? (คำตอบอาจได้แก่ ความเห็นแก่ตัวและความจองหอง 

เข้ามาขัดขวาง หรือบางครั้งเราโทษว่าผู้อื่นสร้างป็ญหาให้กับเรา)
• เราจะพบพลังในการขอการอภัยจากผู้อื่นได้อย่างไร?
เน้นว่าเมื่อเราขอการอภัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะพยายามอย่างจริงจังเพื่อเปลี่ยนแปลงและกลับใจจากบาป 
ของเราเมื่อจำเป็น การแสดงความเสียใจสำหรับการกระทำของเราเท่านั้นยังไม,พอ เราต้องทำบางสิ่ง 
เพื่อให้มีค่าควรต่อการอภัยของผู้อื่น และต่อการอภัยของพระเจ้าด้วย
• อะไรคืออันตรายของการแสวงหาการอภัยโดยไม่ได้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น?
ขณะที่ท่านสรุปบทเรียนส่วนนี้ท่านอาจจะเล่าเรื่องจริงต่อไปนี้หนึ่งเรื่องหรือทั้งสองเรื่อง
หลังจากใช้เวลาเย็นนอกบ้านกับภรรยาและเพื่อนสองสามคนชายคนหนึ่งสังเกตว่าภรรยาเงียบผิดปกติ 
เขาจึงถามเธอว่ามีอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่า เธออธิบายว่า เธอรู้สึกอับอายและเจ็บใจหลายครั้งใน 
เย็นนั้นเพราะเขาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรง ตอนแรก เขาแก้ตัวให้กับการกระทำของตน 
โดยพูดว่า เขาพูดเล่นไปอย่างนั้นเอง เขาเพียงแต่อยากให้ทุกคนมีความสุข และเธอคิดมากเกินไป 
อย่างไรก็ดี ขณะที่ทั้งสองพูดคุยกัน เขาตระหนักว่าเขาทำร้ายจิตใจเธอจริง  ๆ เขารู้สึกเสียใจมากเมื่อรู้ 
ว่าทีท่าที่ไม่มีมารยาทของเขาทำให้ภรรยารู้สึกอับอายหลายครั้งจึงขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอ 
รู้สึกอับอายขายหน้าอีก เขารักษาสัญญา นับแต่นั้นเป็นต้นมา เขาก็หาวิธีที่จะชมเชยเธอด้วยความ 
จริงใจต่อหน้าคนอื่น
สามีและบิดาคนหนึ่งที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องลามกอนาจารตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไม,ยอมเลิกปฏิบัติสิ่งนี้ เขา 
ท้อแท้เพราะไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนได้อย่างไร ในที่สุด เขาก็สวดอ้อนวอนอย่างพากเพียรเพื่อขอ
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บทที่ 7: อำนาจการรักบาของการให้อภัย

ความช่วยเหลือ ถ่อมใจ และเริ่มศึกษาพระชนม์ชีพและคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเข้าใจมาก 
ขึนเกี่ยวกับพรที่มอบให้โดยทางการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เขาตระหนักว่าเป็นไปได้ทีเขาจะ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เขาเห็นว่าความลุ่มหลงของเขาทำลายตนเอง การแต่งงาน และครอบครัว 
ความเข้าใจใหม่ของเขาเกี่ยวกับพระภารกิจของพระเยซูคริสต์ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองและรักษา 
การแต่งงานเอาไว้
พูดถึงถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ดับเบิลยู. คิมบัลล์ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี
“การให้อภัยทังหมดมีเงื่อนไข พลาสเตอร์ต้องกว้างเท่ากับบาดแผล การอดอาหาร การสวดอ้อนวอน 
ความถ่อมใจต้องเท่าหรือมากกว่าบาป จะต้องมีใจที่ชอกชํ้าและวิญญาณที่สำนึกผิด จะต้องมี ‘ผ้ากระ 
สอบและเถ้าถ่าน, จะต้องมีนี้าตาและการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงของใจ จะต้องมีการยอมรับว่าทำ 
บาป การละทิ้งความชั่ว การสารภาพความผิดต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตังอย่างถูกต้องของพระเจ้า จะ 
ต้องมีการชดใช้คืนและการเปลี่ยนแปลงที่แน่ชัดและแน่วแน่ของจังหวะก้าว ทิศทาง และจุดหมาย 
ปลายทาง จะต้องควบคุมสภาพต่างๆ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จะต้องมีการซักเสือคลุม 
ให้ขาว และจะต้องมีการอุทิศใหม่ให้กับการดำเนินชีวิตตามกฎทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า สรุปก็คือ 
จะต้องมีการเอาชนะตนเอง เอาชนะบาป และโลก” (The Miracle o f  Forgiveness [1969], 353)

สามีภรรยาควรพยายามให้อภัยกัน
ชีให้เห็นว่านอกจากจะขอการอภัยสำหรับบาปของเรา และความผิดทีเราทำไว้แล้ว เราต้องใหอภัยดวย 
บางครั้งเราขุ่นเคืองด้วยเรื่องเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ท่ีผู้อ่ืนทำ แต่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราอภัยกัน อ่านคำสอน 
และพันธสัญญา 64:8-10 และ มัทธิว 6:14—15 กับผู้เข้าร่วม
• การแต่งงานได้รับการเสริมสร้างในทางใดเมื่อสามีและภรรยาให้อภัยกันด้วยความเต็มใจ?

ประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์แนะนำว่า “หากมีใครหล่อเลียงทัศนคติที่เป็นภัยของความอาฆาตแค้น 
ไว้ในใจตน ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ทูลขอพลังจากพระเจ้าที่จะให้อภัย การแสดงความปรารถนา 
เช่นนี้บ่งบอกการกลับใจของท่าน มันอาจจะไม่ง่ายนัก และอาจจะไม่เกิดขึนในเวลาอันรวดเร็ว แต่ 
ถ้าท่านแสวงหาด้วยความจริงใจและปลูก?เงความปรารถนานีมัน มาถึง...จะมีสันติเข้ามาในใจ 
ท่านไม่ใช่อย่างอื่น,, (Ensign, June 1991, 5; ดู หน้า 30-31 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ใน 
ครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม ด้วย)

• ทำไมบางครั้งจึงเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัย? (คำตอบอาจได้แก่ ผู้คนพยายามปกป้องตนเองจาก 
ความเจ็บปวดในวันข้างหน้า เขาคิดว่าการให้อภัยเป็นเหมือนกับการไม่ถือโทษการกระทำทีก่อให้ 
เกิดความเจ็บปวด หรือเขาพบว่าเป็นเรื่องยากทีจะให้อภัยคนทีคาดหวังการอภัยแต่ไม่พยายามเอา 
ชนะพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง)

• อะไรคืออันตรายของสามีภรรยาที่ไม่ให้อภัยกัน?
• การให้อภัยเป็นพรแก่ผู้ที่ได้รับการอภัยในทางใด? การอภัยของผู้อื่นช่วยให้คน  ๆนั้นเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ไต้อย่างไร?
• วิญญาณแห่งการให้อภัยเป็นพรแก่บุคคลที่ให้อภัยในทางใด?
เสนอแนะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นทำผิดต่อเรา เราควรถามตัวเองว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์ให้ 
เราตอบสนองอย่างไร ดังท่ีประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ ประธานศาสนาจักรคนท่ี 14 แนะนำว่า
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“เราต้องคิดถึงเรืองศักดิสิทธิมากขึน และปฏิบัติตนให้เหมือนกับที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงคาดหวังให้ 
สานุศิษย์ของพระองค์ประพฤติปฏิบัติมากขึ้น เราควรถามตัวเราเองในทุก  ๆ โอกาสว่า ‘พระเยซู 
จะทรงทำอย่างไร, และแล้วปฏิบัติตามคำตอบนั้นด้วยความกล้าหาญมากขึ้น” (เลียโฮมา คุมภาพันธ์ 
1995 หน้า 76)
อ่านคำแนะนำจากประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ประธานศาสนาจักรคนที่หก ดังนี้
“เราต่างมีความอ่อนแอและข้อบกพร่องด้วยกันทั้งสิ้น บางครั้งสามีเห็นข้อบกพร่องของภรรยา และเขา 
ตำหนิเธอด้วยเรองนัน บางครังภรรยารู้สึกว่าสามีไม'ไต้ทำสิงถูกต้องและเธอก็ตำหนิเขา การทำเช่นนัน 
เกิดประโยชน์อันใด? ให้อภัยกันไมดกว่าหรือ? ใจบุญไม่ดีกว่าหรือ? ความรักไมดกว่าหรือ? การไม,พูด 
ความผิดทังไม,ขยายความอ่อนแอโดยการตอกยำ จะไม,ดีกว่าหรือ? การทำเช่นนันไม่ดีกว่าหรือ? และ 
ความเป็นหนึงเดียวกันทีเชือมระหว่างทำนโดยลูกที่เกิดมาและโดยพันธะของพันธสัญญาใหม่และ 
เป็นนิจจะไม่ทำให้สบายใจมากขึ้นหรอกหรือเมื่อท่านไม,พูดถึงความอ่อนแอและความผิดของกันและ 
กัน? ไม่ดีกว่าหรือที่จะลืมสิ่งนั้นและไม,พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น—แงมันไว้แล ะพูดแต่สิ่งดีของกันและ 
กันตามทีท่านรู้และรู้สึก และฝืงความคิดของกันและกันไว้และไม่ขยายความการทำเช่นนัน ไม่ดีกว่า 
หรือ?” (“คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ” หน้า 200)

สรุป
พูดถึงถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ดังนี้
“ช่างเป็นความโล่งใจ การปลอบโยน และความสุขกระไรเช่นนัน! เมื่อคนที่เต็มไปด้วยการล่วงละเมิด 
ความเศร้าโศก และบาปจะได้รับการอภัย ได้รับการชำระ และทำให้บริสุทธิหากเขาจะกลับไปหาพระ 
เจ้า เรียนรู้จากพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และเราทุกคนจะมีส่วนในสิ่งอัศจรรย์นี้ได้ 
ก็ต่อเมื่อเรากลับใจจากความผิดพลาดและความอ่อนแอในแต่ละวัน” (The M iracle o f  Forgiveness, 
368)
เมือพระวิญญาณกระตุ้นเตือน ให้เป็นพยานว่า เมื่อสามีภรรยาให้อภัยข้อบกพร่องของกันและกัน 
เขาจะมีสันติ เขาจะเป็นหนึ่งมากขึน และสามารถจัดการกับการท้าทายของการแต่งงานและการเป็น 
บิดามารดาได้มากขึ้น ขอให้ผู้เข้าร่วมหล่อเลี้ยงวิญญาณแห่งการให้อภัยในบ้านของเขา
พลิกดูหน้า 29-32 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกแา‘บองพู้ข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “เรียกร้องจากเจ้าให้อภัยคนทั้งปวง” ของ 
ประธานกอร์ดอน บี.ฮงค์ลีย์ เน้นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความ 
ในแนวทางศึกษาด้วยกัน
เตือนผู้เข้าร่วมให้นำแนวทางศึกษามาด้วยในบทเรียนครั้งต่อไป
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การจัดสรรเงิน 
ในครอบครัว

บท ท ี่8
จุดประสงค  ์

การรตรียม

ข้อแนะนำในกา 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหลักธรรมที่ดีของการจัดสรรเงินในครอบครัวของเขา

1. หาวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือ 
เล่มน)

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งจะให้สาระโดยสังเขปของคำสอนและหลักธรรมในบทเรียน แล้วศึกษา 
บทความ “ความมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” โดยประธานเอ็น. เอลตัน แทนเนอร์ หน้า 33- 
37 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม หลักธรรมในบท 
ความนี้เป็นประเด็นสำคัญของบทเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม ให้ไตร,ตรองหลักธรรม 
เหล่านี้ตลอดสัปดาห์ แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไร 
เพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. เตือนผู้เข้าร่วมให้นำ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม มา 
ชั้นเรียนด้วย เพราะจะต้องใช้เพื่ออ้างบทความของประธานแทนเนอร์ในระหว่างบทเรียน

4. ถ้าท่านใช้เนื้อหาประกอบเพิ่มเติมในหน้า 4 1 ^ 2  ให้เตรียมกระดาษและปากกาหรือดินสอสำหรับ 
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนด้วย

เร
I การจัดสรรเงินอย่างเหมาะสมเปีนฟ้จจัยสำคัญของการแต่งงานที่มีความสุข

เชิญคู่แต่งงานหนึ่งคู่ออกมาหน้าชั้น(จงใคร,ครวญให้ดีว่าจะเลือกใคร) อธิบายว่าท่านจะแสดงให้ดูว่า
ส่ิงเล็ก  ๆน้อย  ๆสามารถเสริมสร้างการแต่งงานหรือทำให้เกิดป็ญหาร้ายแรงในชีวิตแต่งงานได้อย่างไร
จากน้ัน ชูเงินจำนวนหนึ่งให้ลู
ให้เงินจำนวนนั้นแก่คนใดคนหนึ่งที่ท่านเชิญออกมาหน้าชั้น
• สัมพันธภาพการแต่งงานได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อสามี หรือไม,ก็ภรรยา ควบคุมการเงินในครอบ 

ครัวแต่เพียงผู้เดียว?
หลังจากผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้แล้ว ให้ขอเงินคืน
• สัมพันธภาพการแต่งงานได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อไม่มีใครควบคุมการเงินในครอบครัวหรือ 

เมื่อหนี้สินพร้อมดอกเบี้ยควบคุมการเงิน?
หลังจากสนทนาคำถามนี้แล้ว ให้สามีถือเงินจำนวนนั้นไว้ในมือ และขอให้ภรรยาวางมือลงไปบนมือ
เขา อธิบายว่าการจัดสรรเงินไม,ใช่กุญแจดอกสำคัญที่สุดของส้มพันธภาพการแต่งงานที่เปียมไปด้วย
ความรัก อย่างไรก็ดี เมื่อสามีภรรยาช่วยกันจัดสรรเงินของเขา ทั้งสองจะเป็นหนึ่งเดียวกันในความ
พยายามที่จะจัดระเบียบบ้านของตนเองทั้งยัง'ป้องกันไม่ให้เกิดการท้าทายที่ยุ่งยากด้วย ป็ญหาร้ายแรง
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ที่สุดบางอย่างในการแต่งงานเกิดขึนเมื่อไม่ได้จัดสรรเงินอย่างรอบคอบและไม,ใช่เพื่อผลประโยชน์ 
ของครอบครัว
• การแต่งงานได้รับการเสริมสร้างในทางใดเมื่อสามีและภรรยาช่วยกันจัดสรรเงิน?

สามีภรรยาควรพร้อมใจกันทำตามหลักธรรมเบื้องต้นของการจัดสรรเงิน
ขอให้ผู้เข้าร่วมพลิกดูหน้า 33-37 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของ 
ผู้เข้าร่วม ให้เขาอ่านบทความหัวข้อ “ความมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” อย่างรวดเร็วและค้นหา 
“หลักธรรมห้าข้อของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” ของประธานเอ็น. เอลดัน แทนเนอร์ เมื่อผู้เข้าร่วมหา 
พบแล้ว ให้เขียนไว้บนกระดาน

จ่ายส่วนสิบด้วยความชื่อสัตย์
ดำเนินชีว ิตให้น ้อยกว่าท ี่ท ่านหามาได้
เรียนรู้ท ี่จะแยกแยะระหว่างความจำเปีนกับความต้องการ
จัดสรรและดำเนินชีวิตภายในงบประมาณ
จงชื่อสัตย์เรื่องเงินในกิจการงานทั้งหมดของท่าน

เมื่อท่านเขียนหลักธรรมทังห้าข้อไว้บนกระดานแล้ว ให้ใช้เนื้อหาต่อไปนี้เพื่อดำเนินการสนทนาใน 
เรื่องดังกล่าว
จ่ายส่วนสิบด้วยความซื่อสัตย์
ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงของประธานแทนเนอร์ (หน้า 34 ใน การแต่งงานและความ 
สัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม) ดังนี้
“การจ่ายส่วนสับเป็นพระบัญญัติ พระบัญญัติพร้อมด้วยคำสัญญา หากเราเชื่อฟิงพระบัญญัติข้อนี้ 
เราได้รับสัญญาว่า เราจะ ‘รุ่งเรืองในแผ่นดิน’ ความรุ่งเรืองนี้เป็นมากกว่าทรัพย์สิ่งของ แต่อาจรวมถึง 
การมีสุขภาพที่ดี และพลังความคิด รวมถึงความสามัคคีในครอบครัว และการเพิ่มพูนทางวิญญาณ 
ข้าพเจ้า หวังว่าท่านที่ยังไม่ได้จ่ายส่วนสิบเต็มในขณะนี้จะแสวงหาศรัทธาและพลังที่จะทำเช่นนั้น 
เมื่อท่านทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์ต่อพระผู้สร้างท่านจะพบความสุขอันใหญ่ยิ่งความสุขที่มีแต่ผู้ซื่อสัตย์ 
ต่อพระ บัญญัติข้อนี้เท่านั้นที่รู้” (in Conference Report, Oct. 1979, 119; or Ensign, Nov. 1979, 81)
• การจ่ายส่วนสิบนำพรมาสู่ครอบครัวของท่านหรือคนที่ท่านรู้จักอย่างไร?

ดำเนินชีวิตให้น้อยกว่าที่ท่านหามาได้
ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงของประธานแทนเนอร์ (หน้า 35 ใน การแต่งงานและความ 
สัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม) ดังนี้
“ข้าพเจ้าค้นพบว่า ไม่มีทางที่ท่านจะหาได้ มากกว่า ใช้ทุกครั้งไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจำนวนเงินที่แต่ 
ละคนหาได้ไม่ได้นำสันติมาส่ใจมากเท่ากับการ ควบคุม เงินของเขา เงินเป็นทาสที่เชื่อฟ้งแต่เป็นนาย
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บทที่8: การจัดสรรเงิน ในครอบครัว

ที่ทารุณ ผู้ที่สร้างมาตรฐานการดำเนินชีวิตโดยมีเงินเหลือเก็บบ้าง ผู้นั้นได้ควบคุมกรณีแวดล้อม 
ของตน ส่วนผู้ที่ใช้เงินเกินจากที่หามาได้ ผู้นั้นถูกกรณีแวดล้อมควบคุม พวกเขาอยู่ในพันธนาการ 
ประธาน‘ฮเบอร์ เจ. แกรนท์ กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า ‘หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะนำสันติและความพอใจมา 
สู่ใจมนุษย์ และครอบครัว สิ่งนั้นคือการดำเนินชีวิตภายในรายได้ของเรา และหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ 
บีบค้ัน ทำให้ท้อแท้ และหมดกำลังใจ สิ่งนั้นคือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถชำระได้, (Gospel 
Standards, sel. G. Homer Durham [1941], 111)
“กุญแจไขสู่การใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้ก็ไม่มีอะไรมาก สิ่งนั้นเรียกว่าวินัย ไม,ว่าจะอยู่ในช่วงด้น 
หรือบั้นปลายชีวิต ในที่สุดเราทุกคนต้องเรียนร้ที่จะมีวินัยในตนเอง ควบคุมความอยากและความ 
ปรารถนาทางเศรษฐกิจของตนเอง พรเป็นของเขาผู้เรียนรู้ที่จะใช้ให้น้อยกว่าที่หามาไต้ และเก็บเผื่อ 
ไว้ในยามคับขัน” (see Conference Report, Oct. 1979, 119; or Ensign, Nov. 1979, 81)
ท่านอาจจะพูดถึงถ้อยแถลงของประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 ดังนี
“เวลามาถึงแล้วที่จะทำบ้านของเราให้เป็นระเบียบ
“พวกเราหลายคนกำลังดำเนินชีวิตโดยใช้เงินทั้งหมดที่พวกเขาหาได้ ที่จริง บางคนก็ดำเนินชีวิตด้วย 
เงินท่ีขอยืมมา...
“ข้าพเจ้ารู้สึกยุ่งยากใจเนื่องด้วยหนี้เงินผ่อนที่คุกคามผู้คนในประเทศ ซึ่งรวมถึงสมาชิกของศาสนา 
จักรด้วย...
“ข้าพเจ้าขอให้ท่านตรวจดูภาวะการเงินของท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีขอบเขตในการใช้จ่ายของท่าน 
จงมีวินัยในการจับจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหนีสินเท่าที่จะเป็นไปได้ ชำระหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่ท่านสามารถ 
ทำได้ และ ปลดตัวเองให้เป็นอิสร ะจากพันธนาการ” (เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 65, 66)
• หนี้เป็นพันธนาการในทางใด?
• การปฏิบัติใดช่วยให้ท่านหมดหนี้สินหรือไม่เป็นหนี้? ท่านทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อจะสามารถ 

เก็บออมรายได้ไว้บางส่วน?
เรียนรู้ท่ีจะแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความต้องการ

ให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงของประธานแทนเนอร์(หน้า 35 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ ์
ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม) ดังนี้
“การทำตามใจตัวมากเกินไปและการไม่จัดสรรเงินให้ดี จะทำให้สัมพันธภาพการแต่งงานตึงเครียด 
ป็ญหาครอบครัวส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีต้นตอมาจากรากเหง้าทางเศรษฐกิจ— รายได้ไม่พอเลียงดู 
ครอบครัว หรือไม่ก็จัดสรรรายได้ไม่ถูกวิธี” (in Conference Report, Oct. 1979, 119-20; or Ensign, 
Nov. 1979, 81)
• เราทำอะไรได้บ้างเพื่อแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความต้องการ? ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ 

สามีและภรรยาจะทำสิ่งนี้ร่วมกัน?
จัดสรรและดำเนินชีวิตภายในงบประมาพ

อธิบายว่า ไม่ว่าทรัพยากรของเขาจะเป็นอะไรก็ตาม คู่แต่งงานทุกคู่ควรทำงานร่วมกันเพื่อจัดสรรงบ 
ประมาณครอบครัว งบประมาณคือโครงร่างรายรับและรายจ่ายที่วางแผนไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง อันจะ
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ช่วยให้ครอบครัวมั่นใจว่ารายจ่ายของเขาไม,เกินรายได้ คู่แต่งงานควรพูดคุยกันเรื่องงบประมาณขณะ 
พิจารณาถึงความจำเป็น ความต้องการ และเป้าหมายทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หลังจากประเมินราย 
ได้ของสองสัปดาห์ถัดไปแล้ว เขาจะช่วยกันพิจารณาว่าจะใช้เงินในแต่ละประเภทเท่าใด เช่น ส่วน 
สิบและการบริจาคอื่น  ๆให้กับศาสนาจักร เงินออม ค่าอาหาร เงินผ่อนหเอค่าเช่า ในช่วงสองสัปดาห์ 
เขาจะบันทึกรายรับและรายจ่ายทังหมด ปรึกษากันก่อนจะซือของชิ้นใหญ่หรือทำบางสิ่งที่ส่งผลต่อ 
งบประมาณที่ตังไว้ หลังจากสองสัปดาห์ผ่านไป เขาก็สามารถเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายจริงกับ 
แผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นได้
เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจวิธีจัดสรรงบประมาณ ให้เขาเปิดดูงบประมาณตัวอย่างต่อไปนี้หน้า 38 ใน 
การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม



บ ท ท ี่8: การจัดสรรเงินในครอบครัว

เนื้อหาประกอบ 
เพิ่มเติม

ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงของประธานแทนเนอร์ (หน้า 36 ใน การแต่งงานและความศัม 
พันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม) ดังนี้
“ข้าพเจ้าสังเกตเห็นจากการสัมภาษณ์หลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่า มีมากมายเหลือเกินที่ไม่ได้ 
ทำงบประมาณที่ใช้การได้ และไม่ได้แกตนเองให้มีวินัยในการดำรงชีวิตตามแผนที่วางไว้ หลายคน 
คิดว่างบประมาณทำให้เขาไม่มีเสรีภาพ ตรงกันข้าม ผู้ที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้ว่างบประมาณทำ 
ให้เขามีเสรีภาพทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง” (in Conference Report, Oct. 1979, 121; ox Ensign, Nov. 
1979, 82)
จงซื่อสัตย์เร่ืองเงินในกิจการงานทังหมดของท่าน
ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านถ้อยแถลงของประธานแทนเนอร์ (หน้า 37 ใน การแต่งงานและความสัม 
พันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม) ดังนี้
“แบบฉบับของความซื่อสัตย์ไม่เคยล้าสมัย ประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่ิงที่เราทำ ในฐานะผู้นำและสมาชิก 
ของศาสนาจักร เราควรเป็นบุคคลตัวอย่างของความซื่อสัตย์” (in Conference Report, Oct. 1979, 121; 
or Ensign, Nov. 1979, 82)

• ทำไมความซื่อสัตย์จึงเป็นส่วนสำคัญของการติดต่อทางการเงินทังหมดของเรา? ทำไมความซื่อ- 
สัตย์ระหว่างคู่สมรสจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเงินของครอบครัว?

สรุป
เน้นว่าสามีภรรยาต้องช่วยกันจัดสรรเงินของเขา ขอให้ผู้เข้าร่วมพิจารณาว่าเขาทำตามหลักธรรมที่ 
สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนไต้ดีเพียงใด พร้อมทั้งวางแผนที่จะจัดสรรเงินให้ดีขึ้น
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า 37-38 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “ความมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” 
โดยประธานเอ็น. เอลตัน แทนเนอร์ ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและ 
สนทนาบทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน

ทบทวนบทเรียนในภาค ก ของหลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
บทเรียนนี้สรุปภาค ก ของหลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว ล้าท่านกำลังสอนทัง 
หลักสูตร อาจจะใช้แบบแกหัดต่อไปนี้
แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ขอให้เขาใช้เวลาสามนาทีเขียนรายการ 
คำสอนและหลักธรรมที่จำได้จากแปดบทแรกของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งขีดเสันใต้คำสอนและหลัก 
ธรรมที่มีความหมายต่อเขามากที่สุด สนับสนุนเขาให้เตรียมพูดบางเรื่องที่ขีดเสันใต้ไว้ หากต้องการ 
ความช่วยเหลือ ให้ใช้ตารางสารบัญหน้า v-vii ในคู่มือเล่มนีหรือสาระโดยสังเขปของหลักสูตรหน้า 
vii-viii ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม
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หลังจากสามนาทีผ่านไป ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนอ่านหนึ่งหัวข้อจากรายการที่เขาเขียนไว้และอธิบาย 
ว่าทำไมสิ่งนั้นจึงมีความหมายเป็นพิเศษ สรุปความเข้าใจของผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน และยอมรับว่า 
ความเห็นของแต่ละคนสำคัญ จากนั้นก็พูดถึงความเข้าใจของท่านเอง หากเวลาเอออำนวย ให้ทบ 
ทวนแบบ‘ฝึกหัดนี้อีกครั้ง
ขอบคุณผู้เข้าร่วมสำหรับการมีส่วนร่วมในภาคแรกของหลักสูตรนี้ อธิบายว่าภาคที่สองของหลักสูตร 
เป็นบทเรียนเกี่ยวกับวิธีที่บิดามารดาจะเสริมสร้างครอบครัวและพบความปีติยินดีในความรับผิดชอบ 
ของเขา เชื้อเชิญผู้เข้าร่วมทุกคนให้เรียนหลักสูตรนี้ต่อ
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ภาค ข
ความรับผิดชอบของบิดามารดา 

ในการเสริมสร้างครอบครัว





“บุตรท้ังหลายเปีนมรดก 
จากพระเจ้า”

บทท ี่9
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อเตือนผู้เข้าร่วมว่าเมื่อบิดามารดาทางโลกต้อนรับลูกของพระบิดาบนสวรรค์เข้ามาในบ้าน ถือว่า
เขามีความรับผิดชอบที่จะต้องรัก ทะนุถนอม สอน และนำพาลูกสู่ชีวิตนิรันดร์

1. ขณะเตรียมตัวสอน ให้หาวิธีที่จะทำตามหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” 
(หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี้)

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งจะให้สาระโดยสังเขปของคำสอนและหลักธรรมในบทเรียน เพื่อเป็นส่วน 
หนึ่งของการเตรียม ให้ไตร่ตรองวิธีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้คำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ 
แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการ 
ของผู้เข้าร่วม

3. ขอล่วงหน้าให ้เด ็กปฐมวัยสองสามคนมาที่ช ั้นเร ียนในตอนเริ่มต ้นบทเรียนและร้องเพลง 
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (หนังสือเพลงสำหรับเคึก หน้า 2-3; เพลงสวด หน้า 149) หรือเตรียมร้อง 
เพลงนี้กับผู้เข้าร่วม

4. เชิญล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมหนึ่งหรือสองคนเตรียมพูดสั้น  ๆถึงความปีติยินดีที่มีลูก  ๆ เข้ามาในชีวิต 
ของเขา แนะนำให้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ แสวงหาการนำทาง 
ของพระวิญญาณเมื่อท่านตัดสินใจว่าควรขอให้ใครทำงานมอบหมายดังกล่าว

5
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบลูกทางวิญญาณของพระองค์ให้กับบิดามารดาทางโลก
ขอให้เด็กปฐมวัยที่ได้รับมอบหมายร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (ดู “การเตรียม” ข้อ 3) ให้เด็ก ๆ
กลับชั้นเรียนปฐมวัยทันทีที่ร้องเพลงจบ ถ้าท่านไม่ได้ขอให้เด็กปฐมวัยมาที่ชั้นเรียน ให้เชิญผู้เข้า ร่วม
ร ้อ ง เพ ล งน ี้ก ับ ท ่าน
• เพลงนี้สอนความจริงอะไร?
• เราเรียนเอะไรจากเพลงนี้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของบิดามารดา? (อาจจะกล่าวถึงเนื้อร้องใน 

สร้อยเพลง “พาฉัน นำฉัน เดินเคียงข้างฉัน / ช่วยฉันให้พบทาง / สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ / 
เพื่อพำนักกับพระอีก”)
ประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 แนะนำว่า “อย่าลืมว่าเด็กเล็ก  ๆ เหล่านี้ 
เป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และท่านมีหน้าที่ต้องดูแลพวกเขา พระองค์ทรงเป็นบิดาของ 
เขาก่อนที่ท่านจะเป็นบิดามารดา และพระองค์มิไต้ทรงถอนสิทธิการเป็นบิดาของพระองค์หรือ 
เลิกสนใจลูกเล็ก  ๆ เหล่านี้ของพระองค์ จงรักเขา ดูแลเขา บิดาทั้งหลาย จงควบคุมอารมณ์ เวลานี้ 
และตลอดไป มารดาทั้งหลาย จงควบคุมนี้าเสียง พูดให้เบาลง เลี้ยงลูลูกของท่านในความรัก
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ในการฟูมฟิกและการตักเสือนของพระเจ้า จงดูแลลูกเล็ก  ๆ ของท่าน ต้อนรับเขาเข้ามาในบ้าน 
ท่าน ฟูมฟิก และรักเขาด้วยสุดใจของท่าน” (“Excerpts from Recent Addresses of President 
Gordon B. Hinckley,” Ensign, July 1997, 73)
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นลูกทาง 
วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าและอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนมายังโลกนี้ พระองค์ทรงมอบลูก 
ทางวิญญาณของพระองค์ให้กับบิดามารดาทางโลก ผู้ให้ร่างกายมตะแก่เขาโดยความอัศจรรย์ 
ของการเกิดทางกายภาพพร้อมทั้งให้โอกาสและความรับผิดชอบอันศักดิสิ่ทธิแก่บิดามารดาที่จะรัก 
คุ้มครอง สอน และเลี้ยงลูลูกในความสว่างและความจริงเพื่อว่าสักวันหนึ่ง โดยทางการชดใช้ 
และการฟืนคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ลูก  ๆ จะกลับไปยังที่ประทับของพระบิดาของเราได้” 
(in Conference Report, Apr. 1991, 104; or Ensign, May 1991, 78)

• ความรู้และความเข้าใจตังกล่าวควรส่งผลต่อวิธีที่บิดามารดาปฏิบัติต่อลูก  ๆ ของเขาอย่างไร?
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ที่อธิการโรเบิร์ต ดี. เฮลส์ ให้ไว้ขณะรับใช้เป็นอธิการควบคุม “ในหลายกรณี 
บิดามารดาทางโลกเป็นตัวแทนของพระบิดาบนสวรรค์ในกระบวนการของการฟูมฟิก รัก ดูแล และ 
สอนลูก โดยปรกติแล้ว ลูกจะมองดูบิดามารดาเพื่อเรียนรู้คุณลักษณะของพระบิดาบนสวรรค์ หลัง 
จากเขามีความรัก ความเคารพ และความเชื่อมั่นในบิดามารดาทางโลก เขามักจะพัฒนาความรู้สึก 
แบบเดียวกันนี้ต่อพระบิดาบนสวรรค์โดยไม่รู้ตัว” (in Conference Report, Oct. 1993, 10; or Ensign, 
Nov. 1993, 9)
ขอให้ผู้เข้าร่วมไตร่ตรองว่าเจตคติและการกระทำของบิดามารดาส่งผลต่อความรู้สึกที่ลูก  ๆ มีต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์อย่างไร

บิดามารดาควรพยายามสนองความต้องการของลูกแต่ละคน
อธิบายว่าเด็กแต่ละคนมีความปรารถนา พรสวรรค์ และความต้องการของตนเอง เป็นสิ่งสำคัญที่ 
บิดามารดาจะพยายามเข้าใจความสามารถและความต้องการของลูกแต่ละคน
เด็กหลายคนแตกต่างจากบิดามารดาโดยสิ้นเชิง นิสัยใจคอของเขาอาจจะแตกต่าง เขาอาจจะมีจุด 
เด่นและจุดต้อยต่างออกไป ความแตกต่างเหล่านี้อาจจะทำให้บิดามารดาลำบากใจเพราะพบว่าเป็น 
เรื่องยากที่จะนำทางและช่วยลูก  ๆ ให้ผ่านประสบการณ์ที่ตัวเขาเองไม่เคยประสบมาก่อน แต่บิดา 
มารดาควรระลึกว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบลูกที่พิเศษเหล่านี้ให้กับเขา และพระองค์จะทรงช่วย 
ให้เขารู้ว่าจะนำทางลูก  ๆ ไปสู่การทำให้ศักยภาพสวรรค์ของเขาหรือเธอบรรลุไต้อย่างไร ซิสเตอร์ 
มิเชลีน พี. แกรสลี อดีตประธานปฐมวัยสามัญ กล่าวว่า
“เราต้องหาให้พบว่าจริง  ๆ แล้วลูกของเราเป็นคนอย่างไร เราต้องรู้ว่าเขาสนใจอะไร เขากังวลอะไร 
และเขาต้องทำอะไรหากอยากให้สิ่งที่เขาฝืนไว้เป็นจริง ส่วนใหญ่แล้ว ควาพัเนของเขาจะเป็นเรื่อง 
ดี เราจะต้องปล่อยให้ลูก  ๆ เป็นตัวของตัวเอง อย่าคาดหวังให้เขาถอดแบบมาจากพ่อแม่ จงให้เขามี 
ประสบการณ์หลากหลายเพื่อจะ ค้นพบ สิ่งที่เขาสนใจ จากน้ัน จงส่งเสริมความสนใจและพรสวรรค์ 
ของเขาแม้ว่าจะไม่เหมือนของท่าน” (“Teaching Our Children,” Ensign, Apr. 1994, 62)
• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะตัวและความต้องการของลูก  ๆ แต่ 

ละคน?
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• จะเกิดผลเสียอะไรบ้างหากบิดามารดาบังคับลูกให้ทำกิจกรรมหรือมีประสบการณ์ที่ไม่สอดคล้อง 
กับพรสวรรค์และความสนใจส่วนตัวของลูก?

• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมพรสวรรค์และความสามารถของลูกแต่ละคน?
เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้หลักธรรมนี้ ขอให้เขาเขียนรายการต่าง  ๆ ที่ลูกในครอบครัวเดียวกัน 
อาจจะแตกต่างกันและแตกต่างจากบิดามารดาของเขา ในการทำเช่นนี้ผู้เข้าร่วมอาจจะพูดถึงประสบ 
การณ์ของตนเองในฐานะบิดามารดาหรือประสบการณ์ที่เขามีกับบิดามารดาของตนเองและพี่น้อง 
ท้องเดียวกัน เขียนแนวคิดของเขาไว้บนกระดาน แล้วสนทนาถึงพรสวรรค์หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
อย่างในรายการ กล่าวถึงพรสวรรค์และคุณลักษณะเฉพาะอย่างโดยถามคำถามดังนี้
• บิดามารดาทำอะ ไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมลูกให้พัฒนาพรสวรรค์นี้ต่อไป?
• ถ้าลูกคนหนึ่งมีคุณลักษณะนี้ บิดามารดาจะทำอะไรเพื่อสอนเขาให้มีความรักและความเมตตา 

กรุณา?
• ลูกที่มีพรสวรรค์นี้จะช่วยการสังสรรค์ในครอบครัวได้อย่างไร?
ชี้ให้เห็นว่าบิดามารดาที่เข้าใจความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะตัวของลูกแต่ละคนจะสามารถ 
สร้างวินัยให้กับลูกได้ดีขึ้น ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านคำแนะนำต่อไปนีที่เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟาสท์ 
ให้ไว้ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง (หน้า 60 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว 

แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม)
“การท้าทายที่ยากที่สุดประการหนึ่งของบิดามารดา คือ การสร้างวินัยอย่างเหมาะสมให้กับลูก การ 
เลี้ยงลูลูกเป็นเรื่องเฉพาะตัว เด็กทุกคนแตกต่างกันและมีความพิเศษอยู่ในตัว สิ่งที่ใช้ได้ผลกับคน 
หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่ง ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครรู้ดีว่าวินัยแบบใดเฉียบขาดเกินไป 
หรือแบบใดหย่อนยานเกินไป นอกจากบิดามารดาของเด็กคนนั้นซึ่งรักเขามากที่สุด นี่เป็นเรื่องของ 
การเล็งเห็นที่เปียมด้วยการสวดอ้อนวอนขํองบิดามารดา แน่นอนว่า หลักธรรมที่ครอบคลุมและ 
สนับสนุน คือ วินัยของเด็กต้องได้รับการผลักดันจากความรักมากกว่าการลงโทษ” (in Conference 
Report, Oct. 1990, 41; or Ensign, Nov. 1990, 34)
• ประสบการณ์ใดช่วยให้ท่านเข้าใจว่าต้องสร้างวินัยตามความต้องการและกรณีแวดล้อมของเด็ก 

แต่ละคน?

ลูกต้องมีสัมพันธภาพที่เป ียมด้วยความรักกับบิดามารดา
ชี้ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่บิดามารดาทำได้ คือ สร้างบรรยากาศแห่งความรัก มิตรภาพ 
และความสุขในบ้านของเขา พูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนี้
ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์กอร์ดอน ปี. ฮงค์ลีย์ กล่าวว่า “เด็กที่รู้สึกถึงความรัก 
ของบิดามารดาช่างเป็นเด็กที่โชคดี และเป็นพรกับเขาเหลือเกิน ความอบอุ่นและความรักเช่นนั้น 
จะก่อให้เกิดผลอันหอมหวานในเวลาต่อมา” (in Conference Report, Oct. 1978, 25; or Ensign, Nov. 
1978, 18)
เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็น แห่งสาวกเจ็ดสิบ กล่าวว่า “มิตรภาพที่เราต้องการมักจะได้รับการสนอง
ตอบอย่างดีที่สุดในบ้านของเรา เช่นเดียวกับสิ่งที่มีคุณค่าอื่น  ๆ ในชีวิต ถ้าลูก  ๆ รู้สึกถึงมิตรภาพใน
ครอบครัว ในกันและกัน และกับบิดามารดา พวกเขาก็จะไม่ดิ้นรนแสวงหาการยอมรับจากภายนอก 
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• ท่านจำอะไรในวัยเด็กได้บ้างที่ช่วยให้ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นที่รัก? ความรู้สึกเหล่านี้ของความรัก 
มีอิทธิพลต่อท่านในทางใดตลอดชีวิต?

• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างในบ้านของเขาที่จะช่วยให้ลูก  ๆ รู้ว่าเขารักลูก?
ชีให้เห็นว่าขณะที่บิดามารดาพยายามสร้างส้มพันธภาพที่เปียมด้วยความรักกับลูก  ๆ การสื่อสารที่ดี 
เป็นสิ่งสำคัญ เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แนะนำว่า “ไม,มีสิ่งใดสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวมากไปกว่าการสื่อสารที่จริงใจและเปิดเผย นี่เป็นจริงอย่างยิ่งกับบิดามารดาที่ 
พยายามสอนหลักธรรมและมาตรฐานพระกิตติคุณแก่ลูก  ๆ ความสามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่เยาว- 
ชน และการฟิงข้อกังวลของพวกเขาอย่างตังใจ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่ามาก เป็นรากฐานซึ่งความสัมพันธ์ที่ 
ประสบความสำเร็จสร้างอยู่บนนั้น บ่อยครั้ง สิ่งที่เราเห็นในดวงตาและสิ่งที่เรารู้สึกในใจจะสื่อสาร 
ได้มากกว่าสิ่งที่เรา1ได้ยินหรือพูด” (เลียโฮนากรกฎาคม 1999หน้า 124)
• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อจะสื่อสารกับลูกได้เป็นอย่างดี? (คำตอบอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้) 

ก. เป็นผู้ฟิงที่ทรหด เมื่อจำเป็น ให้กล่าวยํ้าสิ่งที่ท่านเข้าใจจากสิ่งที่ลูกพูด นี่จะแสดงให้เขาเห็น
ว่าท่านฟิงเขาจริง  ๆ และจะช่วยให้ท่านแน่ใจว่าท่านเข้าใจ

ข. ใช้เวลาพูดคุยและหัเงลูกแม้ว่าเขาจะยังเล็กมาก— แม้ก่อนที่เขาจะเดินได้ 
ค. ใส่ใจแนวคิดของเขา
ง. ทำให้เกิดการสนทนาระหว่างรับประทานอาหาร 
จ. ใช้เวลาพูดคุยกับเขาสองต่อสอง
เพื่อเน้นว่าบิดามารดาควรใช้เวลาอยู่กับลูกแต่ละคนเพียงลำพัง ให้พูดถึงคำแนะนำของเอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี “ใช้เวลาส่วนตัวกับลูก  ๆ ให้เขาเลือกกิจกรรม 
และหัวข้อในการสนทนา ขจัดสิ่งที่ทำ'ใหัไขว้เขวออก1ไป” (เลียโฮนากรกฎาคม 1999 หน้า 43^4 )

สำหรับแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมของการสื่อสารที่ดี ดู หน้า 24—28 ในบทที่ 5 

การทารุณกรรมเด็กทำให้พระผู้เป็นเจ้าขุ่นเคือง
อ่านมัทธิว 18:6 กับผู้เข้าร่วม อธิบายว่าบิดามารดาต้องไม,ทารุณลูกไม,ว่ากรณีใดก็ตาม
• การทารุณกรรมเด็กมีหลายรูปแบบได้แก่อะไรบ้าง?(อาจเขียนคำตอบของผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน 

คำตอบอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้)
ก. ความโกรธที่รุนแรง 
ข. การพูดด้วยเสียงตัง 
ค. การข่มขู่ 
ง. การทำร้ายร่างกาย
จ. ความสัมพันธ์ทางเพศหรือการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมอื่น  ๆ
ฉ. ความคิดเห็นเชิงดูหมิ่น 
ช. การไม่แสดงความรัก
ซ. เปิดรับภาพยนตร์ ตลก ภาษา นิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม 
ณ. การเปิดโปงเรื่องต่าง ๆ
ญ. ปล่อยปละละเลย รวมถึงขาดการดูแลสุขภาพ ดูแลไม,ดีพอ หรือขาดระเบียบวินัย
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• การกระทำเหล่านี้ทำร้ายเด็กในทางใด?
หลังจากสนทนาคำถามนี้ อธิบายว่า บางครั้งผู้ใหญ่ที่ได้รับการปฏิบัติแบบผิด  ๆ ในวัยเด็กจะปฏิบัติ 
ต่อลูกในทางลบด้วย โดยไม่คำนึงว่าพฤติกรรมนี้น  ๆ เป็นอันตรายแค่ไหน บางครั้ง เขาอาจจะรู้สึก 
ว่าไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองได้ เน้นว่าผู้ที่ชอบทำทารุณกรรมจะเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของตนได้เมื่อเขาแสวงหาความช่วยเหลือและการนำทางจากพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะเข้าใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทารุณกรรมของเขาอาจจะหัน 
ไปหาอธิการ ท่านจะสามารถให้คำแนะนำเขาได้ หรืออธิการอาจจะแนะนำให้ไปพบที่ปรึกษาใน LDS 
Family Services หรือแหล่งช่วยชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับมาตรฐานของศาสนาจักร
อ่าน คำสอนและพันธสัญญา 121:41^4 กับผู้เข้าร่วม
• ข้อความนี้เกี่ยวข้องในทางใดกับวิธีที่บิดามารดาสร้างวินัยให้กับลูก ๆ?

ขณะรับใช้ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานกอร์ดอน ปี. ฮงค์ลีย์สอนว่า
“เด็ก  ๆ ไม่จำเป็นต้องถูกตี พวกเขาต้องการความรักและกำลังใจ พวกเขาต้องการบิดาที่พวกเขา 
สามารถมองดูด้วยความรักมากกว่าด้วยความกลัว เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาต้องการการเป็นตัว 
อย่าง...
“คำวิงวอนของข้าพเจ้า...เป็นคำวิงวอนให้ท่านช่วยลูก  ๆ ให้รอด เด็กหลายต่อหลายคนมีชีวิตด้วย 
ความเจ็บปวดและความกลัว ในความว้าเหว่และสินหวัง เด็ก  ๆต้องการความสว่าง พวกเขาต้อง 
การความสุข พวกเขาต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่ พวกเขาต้องการความเมตตา ความ 
สดชื่น และความรักใคร่ ทุกบ้าน ไม,ว่าจะเป็นหลังใหญ่หรือเล็ก สามารถจัดเตรียมสภาพแวดล้อม 
ของความรักได้อันจะเป็นสภาพแวดล้อมแห่งความรอด” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 49,50)
ประธานบริคัม ยัง ประธานศาสนาจักรคนที่สอง สอนว่า
“อบรมลูก  ๆให้รักและเกรงกลัวพระเจ้า ศึกษาอุปนิสัยใจคอตลอดจนอารมณ์ของพวกเขา ปฏิบัติ 
ต่อพวกเขาตามนั้น อย่าลืมตัวและลงโทษพวกเขาเมื่อท่านกำลังโกรธ สอนเขาให้รักท่านแทนที่ 
จะกลัวท่าน” (คำสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง หน้า 195)

ลูกนำความปีติยินดีย่ิงมาสู่ชีวิตของบิดามารดา
ชี้ให้เห็นว่า เป็นสิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะจดจำความรับผิดชอบที่ศักดิสิทธิและจริงจังของตนเอง 
แต่เป็นสิ่งสำคัญด้วยที่เขาจะใคร,ครวญถึงความปีติยินดีที่ลูก  ๆ นำมาสู่ชีวิตของเขา ขณะรับใช้ใน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟาสท์ กล่าวว่า “ถึงแม้จะมีการท้าทายเพียงไม่กี่อย่างของ 
มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการท้าทายของการเป็นบิดามารดาที่ดีแต่มีบางอย่างเท่านั้นที่สามารถให้ความปีติ 
ยินดีทีใหญ่หลวงกว่าได้” (in Conference Report, Oct. 1990, 40; or Ensign, Nov. 1990, 32; ดู หน้า 
58 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม ด้วย)
ขอให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับมอบหมายพูดสั้น  ๆ เกี่ยวกับความปีติยินดีที่ลูก  ๆ นำมาสู่ชีวิตของเขา (ดู 
“การเตรียม” ข้อ 4) หากเวลาเอื้ออำนวย อาจจะบอกเล่าความรู้สึกของตัวท่านเองเกี่ยวกับความปีติ 
ยินดีที่ลูก  ๆนำมาสู่ชีวิตของท่าน
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เนื้อหาประกอบ 
เพิ่มเติม

สรุป
เน้นว่า ลูกเป็นของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์ ดังที่นักเขียนสดุดีกล่าวว่า “บุตรทั้งหลายเป็น 
มรดกจากพระเจ้า” (สดุดี 127:3) เมื่อบิดามารดาทางโลกต้อนรับลูกของพระบิดาบนสวรรค์เข้ามา 
ในบ้านของเขา ถือว่าเขามีความรับผิดชอบที่จะต้องรัก ทะนุถนอม สอน และนำพาลูกสู่ชีวิตนิรันดร์
พลิกดูหน้า 41^16 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้Iข้าร่วม 
สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิด 
สำหรับการประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “เด็ก  ๆ ที่ลำค่า ของประทานจาก 
พระผู้เป็นเจ้า” โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน ชีให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อ 
อ่านและสนทนาบทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน
ขอให้ผู้เข้าร่วมนำแนวทางศึกษามาด้วยในบทเรียนครั้งต่อไป

ก้อยแถลงที่พูดถึงความต้องการของผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในสภาพครอบครัวปกติ
เพื่อพูดถึงสภาวการณ์ของผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้อยู่ในสภาพครอบครัวปกติ อ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้หนึ่ง 
บทความหรือมากกว่านั้น
เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง อธิบายว่า “คนใดก็ตามที่ไม่ได้รับพรของ 
การแต่งงานและการเป็นบิดามารดาตามธรรมชาติหรือสภาวการณ์ หรือผู้ที่ต้องเลี้ยงดูและทำมาหา 
เลี้ยงลูกเพียงลำพัง จะไต้รับพรทุกประการในนิรันดร—หากเขารักษาพระบัญญัติ ดังที่ประธานลอเรน 
โซ สโนว์ [ประธานศาสนาจักรคนที่ 5] สัญญาว่า ‘สิ่งนั้นแน่นอนและเชื่อถือไต้’” (in Conference 
Report, Oct. 1993, 30; or Ensign, Nov. 1993, 23)
ประธานฮาโรลต์บี. ลี ประธานศาสนาจักรคนที่ 11 กล่าวว่า “[สตรี] ที่ไม่ไต้รับพรของการเป็นภรรยา 
หรือมารดาในชีวิตนี้-ผู้ที่กล่าวในใจตนว่า หากฉันทำไต้ ฉันจะทำ หรือฉันจะให้หากฉันมี แต่ฉันให้ 
ไม่ได้เพราะฉันไม,มี—•พระเจ้าจะประทานพรท่านราวกับว่าท่านได้ทำไปแล้ว และโลกหน้าจะชดเชย 
ให้กับผู้ที่ปรารถนาสิ่งชอบธรรมในใจซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้เพราะไม,ใช่ความผิดของเขา” 
(“Maintain Your Place As a Woman,” Ensign, Feb. 1972, 56)
เอ็ลเดอร์จีน อาร์. คุก แห่งสาวกเจ็ดสิบ อธิบายว่า “บางครั้งครอบครัวมีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว 
เนื่องจากความตายหรือการหย่าร้าง บางครั้งไม่บิดาก็มารดาเป็นสมาชิกของศาสนาจักร บางครั้งคน 
หนึ่งแข็งขันน้อยกว่าอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม บิดาหรือมารดาตัวคนเดียวที่มีจุดมุ่งหมาย 
ทางวิญญาณก็สามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อพระเจ้าได้ ชายและหญิงที่ดีที่ 
สุดบางคนที่'ข้าพเจ้ารู้จักมาจากครอบครัวเช่นนั้น ขอพระเจ้าประทานพรแก่มารดาและบิดาที่ดีเหล่า 
นั้นตลอดไป ผู้ท่ีคิดว่าเขาต้องทำ ‘ด้วยตัวเอง’ เพื่อเลี้ยงลูลูก  ๆ ภายใต้การนำทางของพระเจ้า” (Rais- 
ing Up a Family to the Lord [1993], xv)



บทบาทอันศกด๋ิสิทธิ 
ของบิดาและมารดา
m u  1: t w in M J H )

บทที่ 10
จุดประสงค ์

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าบิดาจะบรรลุบทบาทอันศักดิ๙สิทธิของเขาได้อย่างใรอีกทังบิดาและมารดา 
จะช่วยกันในฐานะ หุ้นส่วนที่เท่ากันได้อย่างไร

1. คิดหาวิธีที่ท่านจะประยุกต์ใช้หลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix- 
xi ในคู่มือเล่มน)

2. ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมที่สรุปไว้ในหัวเรื่องตัวหนาของบทเรียน คิดหาวิธีท่ีจะสอนคำ 
สอนและหลักธรรมเหล่านีตลอดสัปดาห์ แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจ 
ว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. ขอ'ให้ผู้เข้าร่วมนำหนังสือ การแต่งงานและฅวามส้มพั'นธํ'ในครอบครัวแนวทางศึกy า‘นองผู้เข้'ท่วม 
มาชั้นเรียนด้วย

บิดามารดาควรทำงานร่วมกันเพือจัดเตรียมโล่แห่งศรัทธาให้ลูกแต่ละกน
เขียนคำว่า โล่แห่งศรัทธา บนกระดาน อ่านคำสอนและพันธสัญญา 27:15, 17 กับผู้เข้าร่วม
• ศรัทธาเปรียบเหมือนโล่ในลักษณะใด?
อ่านถ้อยแถลงต่อไปนีของประธานบอยต์ เค. แพคเกอร์ รักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ขอให้ผู้เข้าร่วมตังใจฟ้งเพื่อดูว่าทำไมลูกจึงต้องได้รับ “โล่แห่งศรัทธา” ทีบ้าน
“แผนของพระบิดาต้องการให้เราทำโล่แห่งศรัทธาให้มีขนาดพอเหมาะกับคนในคร0บครัว เช่นเดียว 
กับการให้กำเนิดชีวิต จะไม่มีคนสองคนที่เหมือนกันอย่างแท้จริง โล่แต่ละอันจะต้องทำด้วยมอตาม 
ลักษณะของแต่ละบุคคล
“พระบิดาทรงวางแผนไว้ให้ชายและหญิง สามีและภรรยา ทำงานร่วมกัน จงสวมโล่แห่งศรัทธาให้ลูก 
แต่ละคน โดยติดให้แน่น เพื่อจะไม่หลุดออกและเพื่อที่ลูกดอกไฟจะไม่สามารถผ่านทะลุได้
“มันจำเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งที่มั่นคงของผู้เปีนพ่อ เพื่อที่จะตีโลหะทำเป็นโล่นัน และต้องใช้มือ 
ที่อ่อนโยนของผู้เป็นแม่ที่จะขัดโล่นั้น และทำให้มันมีความพอเหมาะพอดีที่จะสวมใส่ บางครั้งอาจ 
มีแต่ผู้เป็นพ่อหรือผู้เป็นแม่เพียงฝ่ายเดียวที่ต้องทำตามลำพัง มันยาก แต่สามารถทำได้
“ในศาสนาจักร เราสามารถสอนเกี่ยวกับวัสดุที่ต้องมีเพื่อใช้ในการทำโล่แห่งศรัทธา อันได้แก่ ความ 
คารวะ ความกล้าหาญ ความบริสุทธิ การกลับใจ การให้อภัย ความเมตตาสงสาร ในศาสนาจักรเรา 
สามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำสิ่งทังหมดนีมาประกอบกันเข้าและทำให้มันพ0 ดี แต่ในการทำโล่แห่ง 
ศรัทธาจริง  ๆ และในการที่จะต้องสวมใส่โล่แห่งศรัทธานี เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวทังหมด 
ไม่เช่นนั้นโล่อาจหลวมและหลุดออกมาได้เมื่อมีสถานการณ์วิกฤตเกิดขึน” (เลีบโรนา สิงหาคม 1995
หน้า 7)
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ขอใหผูเข้าร่วมพลิกดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” หน้า iv ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ไน 
ครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม (ดู หน้า viii ในคู่มือเล่มนี) อ่านหลักธรรมต่อไปนี้จากย่อหน้า 
ที่เจ็ดของถ้อยแถลง
“โดยแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นำครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความชอบธรรม และรับผิดชอบ 
ทีจะจัดหาสิงจำเปนต่าง  ๆ ของชีวิต และคุ้มครองครอบครัว มารดารับผิดชอบเบืองด้นในการเลียงดู 
ลูก  ๆ ในความรับผิดชอบอันศักดิสิทธิเหล่านี บิดาและมารดาจำต้องช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้น 
ส่วนเท่า  ๆ กัน ความพิการ ความตาย หรือสภาพแวดล้อมอื่น  ๆอาจทำให้แต่ละบุคคลจำต้องปรับตัว”
อธิบายว่าบทนีและบทที 11 เป็นเรืองของบทบาทอันศักดิสิทธิของบิดาและมารดา ถึงแม้บทหนึ่ง 
จะเน้นบทบาทของบิดาและอีกบทหนึ่งเน้นบทบาทของมารดา แต่ทั้งสองบทประยุกต์ใช้ไต้กับทั้ง 
บิดาและมารดา ผู้ “จำต้องช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่า  ๆ กัน” อีกทังเป็นประโยชน์สำ- 
หรับบิดามารดาตัวคนเดียวทีทำจนสุดความสามารถ ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เพื่อท่าให้ทังสอง 
บทบาทบรรลุผลสำเร็จ

บิดาต้องนำครอบครัวด้วยความรักและความชอบธรรม
อางขอความต่อไปนีในถ้อยแถลงเรืองครอบครัว “โดยแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นำครอบครัว 
ด้วยความรัก ด้วยความชอบธรรม” อธิบายว่า คำว่า เป็นผู้นำ หมายถึง นำพา นำทาง และรับผิดชอบ 
ความผาสุกของครอบครัว
เน้นว่าเมือชายปฏิบัติหน้าทีรับผิดชอบของเขาในฐานะผู้นำครอบครัวให้บรรลุผลสำเร็จ ถือว่าเขา ทำงาน 
ในการเป็นหุ้นส่วนกับภรรยา ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮ ันเตอร์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 14 
แนะนำว่า “ชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตยอมรับภรรยาในฐานะหุ้นส่วนในการเป็นผู้นํๅของบ้านและ 
ครอบครัว โดยการมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจทุท0 ย่าง 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนันด้วย...โดยการแต่งตั้งจากสวรรค์ ความรับผิดชอบที่จะปกครองในบ้านขึ้นอยู่ 
กับผูดำรงฐานะปุโรหิต (ดู โมเสส4:22) พระเจ้าทรงประสงค์ให้ภรรยาเป็นคู่ชีวิตของชาย (คู,หมายถึง 
เท่าเทียมกัน) นันคือ เขาทังสองจะเป็นคู,เท่าเทียมกันและจำเป็นในการเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์ 
การปกครองในความชอบธรรมจำเป็นต้องแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสามีและภรรยา ร่วมกัน 
ประกอบกิจธุระของครอบครัวทังหมดด้วยความรู้และความร่วมมือ ชายที่กระทำการใด  ๆ โดยไม่ 
คำนึงถึงความรู้สึกและข้อเสนอแนะของภรรยาในการปกครองครอบครัว ไต้ปฏิบัติการครอบครอง 
อันไม่ชอบธรรม” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 45)
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 12 สอนว่าบิดา “ต้องปกครองดังที่ 
พระเยชูคริสตทรงปกครองศาสนาจักรนี— ด้วยความรัก การรับใช้ความสุภาพอ่อนโยน และตัวอย่าง” 
(in Conference Report, Apr. 1976, 68; or Ensign, May 1976, 45)
• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บิดาจะเป็นผู้นำครอบครัวด้วยความรักและความชอบธรรม?

ขณะรับใช้ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประกาศ 
ต่อบิดาว่า “ความรับผิดชอบเบืองต้นที่เลี่ยงไม่ได้ของท่านคือ เป็นหัวหน้าครอบครัว โดยต้องไม่มี 
ระบบเผด็จการหรือการครอบครองที่ไม่ชอบธรรมติดมาด้วย แต่สิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่นี้คือ 
คำสั่งให้บิดาจัดหาให้ตามความต้องการของครอบครัว ความต้องการเหล่านั้นเป็นมากกว่าอาหาร

•  ถ้ อยแถลงนี สอนอะไรเกี ย่วกั บบทบาทของบิ ดาและมารดา?



บทที่ 10: บทบาทอันศักดิสทธิ’,ไเองบิดาและมารดา (ตอน 1: บทบาทของบิดา)
เส้ือผ้า และที่พักอาศัย ความต้องการเหล่านันรวมถึงการชีนำที่ชอบธรรม และการสอน โดยตัว 

อย่างเช่นเดียวกับการสั่งสอน ถึงหลักธรรมเบืองต้นของความชื่อสัตย์ ความชื่อตรง การรับใช้ 
การเคารพสิทธิของผู้อื่น และความเข้าใจที่ว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำในชีวิตนี ไม่เพียง 
ต่อกันเท่านัน แต่ต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้ทรงเป็นพระบิดานิรันดรของเราด้วย” (in Con
ference Report, Oct. 1993, 78-79; or Ensign, Nov. 1993, 60)
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ กล่าวว่า “พี่น้องชาย เราขอให้ท่านจำไว้ว่า ฐานะปุโรหิตเป็น 
อำนาจที่ชอบธรรมเท่านั้น ท่านจะได้รับความเคารพและความเชื่อมั่นจากลูก  ๆ โดยทางสัมพันธ- 
ภาพแห่งความรักที่ท่านมีต่อพวกเขา” (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 45)

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงสิ่งที่บิดาต้องทำในการเป็นผู้นำทางวิญญาณของลูก  ๆ ให้เขาเปิดไปที 
หน้า 50—51 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม อ่านและ 
สนทนากับผู้เข้าร่วมถึงถ้อยแถลงของประธานเอสรา แทฟท์เบ็นสัน ประธานศาสนาจักรคนที 13 ดังนี
“ด้วยความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบิดาในอิสราเอล ข้าพเจ้าใคร่ขอแนะนำวิธีที่บิดาจะให้การเป็นผู้นำทาง 
วิญญาณแก่ลูก  ๆ ดังนี้
“ 1.ให้พรของบิดาแก่ลูกของท่าน ให้บัพติศมาและยืนยันลูกของท่าน วางมือแต่งตังลูกชายสู่ฐานะ 
ปุโรหิต สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณในชีวิตของลูก ๆ
“2 .นำการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน และการสังสรรค์ในครอบครัว 
ประจำสัปดาห์ด้วยตัวเอง การมีส่วนร่วมของท่านจะแสดงให้ลูก  ๆ เห็นว่าจริง  ๆแล้วกิจกรรมเหล่านี 
สำคัญเพียงใด
“3.เข้าร่วมการประชุมของศาสนาจักรด้วยกันเป็นครอบครัวทุกครั้งที่เป็นไปได้ การนมัสการเป็น 
ครอบครัวภายใต้การนำของท่านสำคัญยิ่งต่อความผาสุกทางวิญญาณของลูก ๆ
“4 .ไปกิจกรรมพ่อ-ลูกสาว และ พ่อ-ลูกชาย กับลูก  ๆ ของท่าน ไปปีกนิกและค่ายกลางแจ้ง งานเลียง 
และงานบรรเลงดนตรี งานโรงเรียน และอื่น  ๆ กับครอบครัว การมีพ่ออยู่ที่นั่นจะทำให้เกิดความ 
แตกต่างโดยสินเชิง
“5. สร้างประเพณีครอบครัวเช่น กิจกรรมวันหยุด การทัศนาจร และกิจกรรมนอกบ้าน ความทรงจำ 
เหล่านี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากลูก  ๆ ของท่าน
“6. พูดคุยกับลูกแต่ละคนเป็นประจำ ปล่อยให้เขาพูดสิ่งที่อยากพูด สอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่ 
เขา สอนค่านิยมที่ถูกต้องแก่เขา บอกเขาว่าท่านรักเขา การมีเวลากับลูกเป็นส่วนตัวจะทำให้เขาร้ว่า 
พ่อเห็นความสำคัญของอะไรมากที่สุด
“7 .สอนลูกให้ทำงาน และแสดงให้เขาเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อเป้าหมายที่ดี การจัดกองทุนเผย 
แผ่และทุนการศึกษาแก่ลูกจะทำให้เขาเห็นว่าพ่อคำนึงว่าเรื่องอะไรสำคัญ
“8. ส่งเสริมดนตรี ศิลป และวรรณกรรมที่ดีในบ้าน บ้านที่มีวิญญาณแห่งความพิถีพิถันและความสวย 
งามจะเป็นพรต่อชีวิตของลูกตลอดไป
“9. หากระยะทางเอื้ออำนวย ให้ไปพระวิหารกับภรรยาเป็นประจำ เมื่อนันลูก  ๆ ของท่านจะเข้าใจดี 
ขึ้นถึงความสำคัญของการแต่งงานในพระวิหาร คำสาบานในพระวิหาร และหน่วยครอบครัวนิรันดร์
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“10. ให้ลูก  ๆ เห็นว่าท่านมีความสุขและความพึงพอใจในการรับใช้ศาสนาจักร นี่จะทำให้เขาอยาก 
รับใช้ในศาสนาจักรและรักอาณาจักรเช่นเดียวกับท่าน,, (in Conference Report, Oct. 1987, 62-63; 
OX Ensign, Nov. 1987, 50-51)

บิดาต้องจัดหาส่ิงจำเป้นต่าง  ๆของชีวิตและคุ้มครองครอบครัว
เตือนผู้เข้าร่วมว่าถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวระบุว่า บิดา “รับผิดชอบที่จะจัดหาสิ่งจำเปีนต่าง  ๆ ของ 
ชีวิต...[ให้]ครอบครัว,,
• สิ่งจำเปีนต่าง  ๆ ทางโลกมีอะไรบ้าง? (คำตอบอาจได้แก่ อาหาร เงิน เสื้อผ้า และที่พักอาศัย) บิดา 

จะจัดหาสิ่งจำเปีนเหล่านี้อย่างไร?
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ กล่าวว่า “ท่านผู้ซึ่งดำรงฐานะปุโรหิตทุกคน ยกเว้นผู้ทุพพล- 
ภาพ มีความรับผิดชอบที่จะสนองความต้องการทางโลกให้ภรรยาและลูก  ๆ ของเขา ไม่มีชายใด 
จะสามารถผลักภาระความรับผิดชอบนี้ให้ผู้อื่นหรือแม้แต่ภรรยาของเขาเอง พระเจ้าทรงบัญชา 
ให้ผู้หญิงแล ะเด็ก  ๆ รับการเลียงดูจากสามีและจากพ่อเพื่อความอยู่รอด (ดู ค.พ. 83; 1 ทิโมธี 
5:8)...เราขอเร่งเร้าท่านให้ทำจนสุดความสามารถของท่านในการทำให้ภรรยาของท่านได้อยู่ที่บ้าน 
เลี้ยงดูลูก  ๆ ในขณะที่ท่านเองเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพ,, (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 45)

• สิ่งจำเป็นต่าง  ๆ ทางวิญญาณมีอะไรบ้าง? (คำตอบอาจได้แก่ประจักษ์พยาน ความรัก การสวด 
อ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน การสอนพระกิตติคุณ และพิธีการฐานะปุโรหิต) บิดาทำ 
อะไรได้บ้างเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นเหล่านี้?

• ภรรยาและลูก  ๆจะสนับสนุนความพยายามของสามีและบิดาในการจัดหาเพื่อพวกเขาได้อย่างไร? 
อ้างอิงคำแนะนำต่อไปนีในถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว“บิดา...รับผิดชอบที่จะ...คุ้มครองครอบครัว,,
• ครอบครัวต้องได้รับการคุ้มครองจากอะไร?
• สามีและบิดาจะให้การคุ้มครองครอบครัวในทางใดไต้บ้าง?

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ กล่าวว่า
“บิดาที่ชอบธรรมปก!)องลูก  ๆ ของเขาโดยการใช้เวลากับลูก  ๆ และเข้าร่วมในงานสังคม งานท่ี 
โรงเรียน กิจกรรมทางวิญญาณ รวมถึงความรับผิดชอบต่าง  ๆของพวกเขาด้วย...
“ชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะนำครอบครัวของเขาให้มีส่วนร่วมในศาสนาจักร เพื่อที่พวกเขาจะ 
เข้าใจพระกิตติคุณและอยู่ภายใต้การปก!)องของพันธสัญญาและพิธีการ หากท่านปรารถนาจะ 
ชื่นชมพรของพระผู้เป็นเจ้า ท่านต้องจัดบ้านของท่านให้เป็นระเบียบ ท่านพร้อมด้วยภรรยาของ 
ท่านเป็นผู้กำหนดบรรยากาศแห่งพระวิญญาณในบ้านของท่าน หน้าที่อันดับแรกของท่าน คือ 
บำรุงเลียงจิตวิญญาณของท่านเองก่อนโดยการศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำ และโดยการสวดอ้อน 
วอนทุกวัน จงรักษาและให้เกียรติฐานะปุโรหิตและพันธสัญญาพระวิหาร จงส่งเสริมให้ครอบครัว 
ของท่านทำเช่นเดียวกัน,, (เลียโฮนา กุมภาพันธ์ 1995 หน้า 45^16)

• ท่านเคยเห็นตัวอย่างอะไรบ้างของบิดาที่กำลังทำหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิสทธิให้บรรลุผลสำเร็จ?
ทมายเหตุ: ถ้าท่านกำลังสอนบทเรียนนี้ด้วยตัวเอง และไม่ได้วางแผนว่าจะสอนบทที่ 11 ท่านอาจจะ 
สนทนาข้อความจากถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวตังนี้ “ในความรับผิดชอบอันศักดิสทธ [ของเขา]



บทที่ 10: บทบาทอันศักดิสทธของบิดาและมารดา (ดอน 1: บทบาทของบิดา)

บิดาและมารดาจำต้องช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่า  ๆ กัน” บทท่ี 11 มีสิ่งช่วยสำหรับการ 
สนทนาความจริงนี้ (ดู หน้า 59)

สรุป
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า47-51ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “ถึงบิดาในอิสราเอล” โดยประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน เน้นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความในแนวทาง 
ศึกษาด้วยกัน
เตือนผู้เข้าร่วมให้นำแนวทางศึกษามาด้วยในบทเรียนครั้งต่อไป
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บทที ่11 บทบาทอันสักด่ิสิทธ่ิ 
ของบิดาและมารดา

ตอน 2: บทบาทของมารดา
จุดประสงค ์

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่ามารดาจะปฏิบัติบทบาทอันศักดิสิทธิของเธอให้บรรลุผลสำเร็จอย่างไร 
อีกทั้งมารดาและบิดาจะช่วยเหลือกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่ากันได้อย่างไร

1. ทบทวนหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี้) 
หาวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการเตรียมสอนของท่าน

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งสรุปคำสอนและหลักธรรมของบทเรียนเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ 
เตรียม ให้ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์ โดยแสวงหาการนำทางของพระ 
วิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. เตือนผู้เข้าร่วมให้นำ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม มา 
ชนเรียนด้วย

มารดามีส่วนร่วมในงานของพระผู้เ?เนเจ้า
เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนนี ให้อ่านบทความคัดลอกต่อไปนี้จากคำปราศรัยของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง (หน้า 53 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว 

แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม)
“คุณแม่วัยสาวท่านหนึ่งเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าเมื่อเร็ว  ๆ น้ีว่า ความกังวลใจของเธอมีสาเหตุอยู่ 
สามประการ ประการแรก เมื่อใดก็ตามที่เธอได้ยินคำพูดเรื่องการเป็นแม่ในศาสนาจักร เธอจะกลัด 
กลุ้มเพราะรู้สึกว่าตนไม,มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ ประการที่สอง เธอรู้สึก 
ประหนึ่งว่าโลกคาดหวังให้เธอสอนลูกเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การตกแต่งภายใน ภาษาละติน 
คณิตศาสตร์ชั้นสูง อินเทอร์ฒ็ต และทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่ลูกจะพูดได้เสียอีก ประการที่สาม เธอมัก 
จะรู้สึกว่าบางครั้งผู้คนทำทีว่ากรุณา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความช่นนั้น เพราะคำแนะนำ และแม้แต่ 
คำชมเชยที่เธอได้รับดูเหมือนจะไม,ได้สะท้อนให้เห็นถึงการช่วยบำบัดจิตใจ หรือการใช้ความพยายาม 
ทางวิญญาณและอารมณ์ไม่ได้มองเห็นถึงความพยายามอย่างสุดแรง ทั้งกลางวัน และ กลางคืนของเธอ 
เพื่อจะเป็นแม่ดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เธอเป็น
“เธอกล่าวว่า สิ่งที่ทำให้เธอเดินหน้าต่อไปคือ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการณ์ที่ลำบากเพียงไรก็ตาม และ 
แม้จะต้องร้องไห้บ้างในบางครั้งแต่ ดิฉันปีนส่วนลึกว่าดิฉันกำลังทำงานของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันทราบ 
ว่าในความเป็นแม่ของดิฉัน ดิฉันเป็นหุ้นส่วนนิรันดร์กับพระองค์ ดิฉันรู้สึกตื้นตันใจที่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงค้นพบชุดประสงค์และความหมายอันสูงสุดของพระองค์ในการเป็นบิดามารดา แม้ว่าลูกบางคน 
ของพระองค์จะทำให้พระองค์กันแสงก็ตาม



“โดยที่เข้าใจเช่นนี้ ดิฉันจึงพยายามหวนคิดถึงวันอันแสนยากลำบากที่ไม,อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อทุกสิ่ง 
ทุกอย่างดูจะท่วมท้นเกินความสามารถของดิฉัน อาจเป็นไปได้ว่า ความไม่สามารถและความกังวลใจ 
ของเรานี่เองที่กระตุ้นเราให้แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์และทูลขอพระปรีชาสามารถของ 
พระองค์มาช่วยเหลือเรา อาจเป็นได้ว่า พระองค์ทรงแอบหวังอยู่เงียบ  ๆ ให้เรากังวลใจ เธอกล่าว เพ่ือ 
เราจะได้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ดิฉันเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้น พระองค์จะทรงสามารถ 
สอนเด็ก  ๆ เหล่านี้โดยตรง โดยผ่านเรา โดยไม,มีการต่อต้านใด  ๆ ดิฉันชอบแนวความคิดดังกล่าว 
เธอสรุป มันให้ความหวังแก่ดิฉัน หากดิฉันสามารถทำสิ่งถูกต้องต่อพระพักตร์พระบิดาบนสวรรค์ 
บางทีการนำทางของพระองค์ต่อลูก  ๆของเราจะได้ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวาง ถ้าเช่นนั้น นี่อาจจะเป็นงาน 
ของพระองคแ์ละรัศมีภาพ ของพระองค์ ในความหมายที่แท้จริงตามตัวอักษรก็เป็นได้” (เลียโฮนา 
กรกฎาคม 1997 หน้า 43)
ขอให้คนที่ท่านสอนเล่าความรู้สึกว่ามารดามีส่วนร่วมในงานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร 

มารดามีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการเล้ียงดูลูก
ให้ผู้มีส่วนร่วมเปิดไปที่หน้า iv ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของ 
ผู้เข้าร่วม อ้างข้อความในย่อหน้าที่เจ็ดของถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว “มารดารับผิดชอบเบื้องต้นใน 

การเลี้ยงลูลูก ๆ”
• มารดาเลี้ยงดูลูก  ๆ ในทางใด? (ขอให้ผู้เข้าร่วมเล่าประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในทาง 

ดีของมารดา แล้วพูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนี้)
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า “ในฐานะมารดาที่ได้รับการนำ 
ทางจากพระเจ้า ท่านถักทอลักษณะนิสัยของลูกจากเสันด้ายแห่งความจริง โดยผ่านคำแนะนำอัน 
รอบคอบและตัวอย่างที่มีคุณค่า ท่านปลูกแงคุณสมบัติแห่งความซื่อสัตย์ ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 
หน้าที่ ความเคารพผู้อื่น ความเมตตา ความมั่นใจในตนเอง ความปรารถนาที่จะเสียสละ ที่จะเรียนรู้ 
และที่จะให้ไว้ในจิตใจและความนึกคิดของลูก  ๆที่น่าเชื่อถือของท่าน สถานรับเลี้ยงเด็กไม่สามารถ 
ทำสิ่งเหล่านี้ได้ นั่นคือหน้าที่และสิทธิพิเศษอันศักดิ'สิทธิของตัวท่านเอง” (เลียโฮนา มกราคม
1997 หน้า 86)
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ รักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า “ไม่มีการสอน 
ใดให้ผลตอบแทนทางวิญญาณเท่ากับหรือมากกว่า หรือน่ายกย่องมากกว่าการที่มารดาสอนลูก 
ของเธอ,’ (“Teach the Child,” Ensign, Feb. 2000, 16)

เพื่อแบ่งปีนแนวคิดเพิ่มเติมที่ว่ามารดาจะเลี้ยงดูลูกได้อย่างไร ให้ผู้เข้าร่วมเปิดไปที่หน้า 55-57 ใน 
การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม ขอให้เขาหาคำแนะนำ 10 
ประการของประธานเอสรา แทฟท์ ฒ็นสันที่ว่ามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อจะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิ 
ภาพกับลูก  ๆ ขณะที่ผู้เข้าร่วมหาคำแนะนำเหล่านี้ ให้เขียนทั้งสิบข้อไว้บนกระดานตามตัวอย่าง 
สนทนาถึงประโยชน์ของการทำตามคำแนะนำแต่ละข้อ
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ชี้ให้เห็นว่า ศาสดายุคสุดท้ายเน้นความสำคัญของการที่มารดาจะอยู่บ้านกับลูก  ๆ แทนที่จะออกไป 
ทำงานนอกบ้าน พูดถึงถ้อยแถลงของประธานกอร์ดอน บี. ฮงคัลีย์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 ดังนี้
“มีสตรีหลายคนที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว (สภาพที่แท้จริงมีเป็นจำนวนมาก) ข้าพเจ้าขอ 
กล่าวกับท่านทั้งหลายว่า ให้ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้าพเจ้าหวังว่าถ้าท่านทำงานเต็มเวลา นั่นก็Iปีน 
เพราะความจำเป็นที่จะหาปีจจัยเบื้องด้นให้ครอบครัว ไม่ใช่เพราะความปรารถนาที่จะมีบ้านหรูรถสวย 
และของฟ่มพืเอยอย่างอื่น งานที่ย่ิงใหญ่ที่สุดที่คุณแม่จะทำ คือ การทำนุบำรุง สั่งสอน สนับสนุน อุ้มชู 
และเลี้ยงดูลูก  ๆ ของเธอในความชอบธรรม และความจริง ไม่มีใครสามารถทำหน้าที่แทนเธอได้ 
อย่างดีพอ” ((ลี&ใฮนา มกราคม 1997 หน้า 79)
• ครอบครัวจะต้องเสียสละอะไรเพื่อทำตามคำแนะนำนี้?
ขณะสรุปส่วนนี้ของบทเรียน ท่านอาจจะพูดถึงถ้อยแถลงต่อไปนี้
ขณะ รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายปร ะธานสูงสุดประธานกอร์ดอนบี. ฮงค ์ล ีย ์กล ่าวว ่า“ข้าพเจ้า 
ขอให้มารดาทุกหนทุกแห่งตระหนักถึงความศักดิสทธิของการเรียกของท่าน ไม่มีใครสามารถทำ 
หน้าที่แทนท่านได้อย่างดีพอ ไม่มีความรับผิดชอบใดยิ่งใหญ่กว่า ไม่มีภาระหน้าที่ใดผูกมัดมากกว่า 
หน้าที่ในการเลี้ยงลูผู้ที่ท่านนำมาสู่โลกด้วยความรัก สันติ และความดีงาม” (in Conference Report, Oct. 
1993, 79; or Ensign, Nov. 1993, 60)
เมื่อพูดถึงมารดา เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ กล่าวว่า “ท่านได้รับการถ่ายทอดงานอันยิ่งใหญ่ 
จากอีฟ มารดาของครอบครัวมนุษยชาติทั้งปวง ผู้ที่เข้าใจว่าเธอคับแอดัมต้องตกเพื่อ ‘มนุษย์จะได้ 
เป็นอยู่, [2 นีไฟ 2:25] และเพื่อจะได้มีความสุข ท่านได้รับการถ่ายทอดงานอันยิ่งใหญ่จากซาราห์ 
เรฌคคา และราเชล ซึ่งหากปราศจากพวกเธอ จะไม่มีสัญญาปิตุอันสง่างามให้กับอับราฮัม อิสอัค 
และยาโคบ ซึ่งนำพรมาสู่เราทุกคน ท่านได้รับการถ่ายทอดงานอันยิ่งใหญ่จากโลอิส และยูนีส [ดู 2 
ทิโมธี 1:5] และมารดาของนักรบหนุ่ม 2,000 คน ท่านได้รับการถ่ายทอดงานอันยิ่งใหญ่จากมารีย์ 
สตรีที่ได้รับการเลือกสรรและแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนที่โลกนี้เป็นอยู่เพื่อตั้งครรภ์และให้กำเนิดพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า เราขอขอบคุณท่านทุกคน รวมทั้งมารดาของเราเอง และขอบอกกับท่านว่า 
ไม,มีสิ่งใดในโลกนี้จะสำคัญยิ่งกว่าการมีส่วนร่วมโดยตรงในงานและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า ใน 
การนำความเป็นมตะและชีวิตบนแผ่นดินโลกมาสู่บุตรและธิดาของพระองค์ เพื่อว่าความเป็นอมตะ 
และชีวิตนิรันดร์จะสามารถเกิดข้ึนได้ไนอาณาจักรช้ันสูงเบ้ืองบน,, (เลียโฮนา กรกฎาคม 1997 หน้า 44; 
ดู หน้า 54-55 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม ด้วย)



บทที่ 11: บทบาทอันศักดิสทธิของบิดาและมารดา (ตอน 2: บทบาทของมารดา)
บิดาและมารดาต ้องช่วยเหลือกันในฐานะหุ้นส่วนท่ีเท่ากัน
หมายเหตุ: ถ้าท่านกำลังสอนบทเรียนนี้ด้วยตัวเอง และไม่ได้สอนบทที่ 10 ท่านอาจจะเริ่มส่วนนี้ของ 
บทเรียนด้วยถ้อยแถลงของประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ หน้า 51 ในคู่มือเล่มนี้
อ้างข้อความต่อไปนีจากถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว “ในความรับผิดชอบอันศักดิสิทธิ [ของเขา] บิดา 
และมารดาจำต้องช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่า  ๆ กัน”
• สามีและภรรยาเป็นหุ้นส่วนเท่า  ๆ กันในความรับผิดชอบของเขา หมายความว่าอะไร?
ชีให้เห็นว่าสามีและภรรยาที่ทำงานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนเท่า  ๆ กันจะมีความพยายามร่วมกัน เขา 
จะสนับสนุนกันและดึงพลังและพรสวรรค์ของกันและกันออกมา คู่แต่งงานVIกคู่จะได้รับการนำทาง 
จากพระเจ้าในการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนกันในความรับผิดชอบของเขาได้อย่างไร เขาจะตัดสินใจ 
โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักธรรมที่เปิดเผยจากพระเจ้า พร้อมด้วยพลัง และความสามารถพิเศษของ 
แต่ละฝ่าย
• สามีทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนภรรยาในความรับผิดชอบของเธอที่จะเลี้ยงดูลูก?
• ภรรยาทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนสามีในความรับผิดชอบของเขาที่จะเป็นผู้นำและหาเลี้ยง 

ครอบครัว?
• ท่านเคยเห็นตัวอย่างอะไรบ้างของสามีและภรรยาที่ประสบความสำเร็จเรื่องการสนับสนุนกันใน 

การดูแลและสอนลูก?

สรุป
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 64:33-34 กับผู้เข้าร่วม
• พระคัมภีร์ข้อนีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของการเป็นบิดาและมารดาอย่างไร?

เน้นว่า มารดาและบิดากำลัง “วางรากฐานของงานใหญ่ยิ่ง” อย่างแท้จริง งานประจำวันในการเลี้ยงดู 
ลูกบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กและไม่สลักสำคัญอะไร แต่ “จากสิ่งเล็ก  ๆ สิ่งซึ่งใหญ่ยิ่งออก 
มา” เมื่อบิดามารดาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ความรับผิดชอบอันศักดิสทธิของเขาบรรลุผลสำเร็จ 
ครอบครัวจะได้รับพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้า

เมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือนให้พูดถึงความเชื่อมั่นของท่านต่อความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่าง 
บทเรียน
พลิกดูหน้า 52-57 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนีโดย(1)ทำตามข้อแนะนำใน“แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “เพราะเธอเป็นแม่” ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์ และ “ถึงมารดาในไซอัน” ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงาน 
จะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน
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สอนลูกโดยการเปีนตัวอย่าง 
และการอบรมส่ังสอน

บทที่ 12
จุดประสงค ์

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าบิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนลูกโดยการเป็นตัวอย่างและ 
การอบรมสั่งสอน ตลอดจนแสวงหาการดลใจจากสวรรค์ในความพยายามทั้งหมดของเขาที่จะสอน

1. ขณะเตรียมตัวสอน ให้หาวิธีที่จะทำตามหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” 
(หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มน)

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งจะให้สาระโดยสังเขปของคำสอนและหลักธรรมในบทเรียน เพื่อเป็นส่วน 
หนึ่งของการเตรียม ให้ไตร่ตรองวิธีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้คำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ 
แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของ 
ผู้เข้าร่วม

3. ถ้ามีหนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว (31106425) ให้ศึกษา “การสอนโดยการเป็นตัวอย่าง” หน้า 
248-250 และ “การให้เหตุผลกับเด็ก ๆ” หน้า 250-251 ท่านอาจจะอ้างบทความเหล่านี้ในระ 
หว่างบทเรียน

บิดามารดามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอนลูก
เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 15
“หลังจากแต่งงานได้ไม,นาน เราก็สร้างบ้านหลังแรก เรามีเงินน้อยมาก ข้าพเจ้าจึงต้องทำอะไรต่อ 
มิอะไรเอง...การจัดแต่งสวนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ต้นไม้ต้นแรกในหลาย  ๆ
ต้นที่ข้าพเจ้าปลูกเป็นสายพันธุกุหลาบไร้หนาม...มันเป็นเพียงต้นไม้ต้นเล็ก  ๆ ที่มีเสันผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณสามส่วนสี่นิ้ว ต้นมันอ่อนจนสามารถดัดให้งอไปทิศไหนก็ไต้ ข้าพเจ้าไม,ไต้ใส่ใจมันเท่าใด 
นักจนหลายปีผ่านไป
“แล้วต่อมาวันหนึ่งในฤดูหนาว เมื่อไม้ต้นนั้นผลัดใบหมดแล้ว ข้าพเจ้ามองออกไปทางหน้าต่างโดย 
บังเอิญ และสังเกตเห็นว่ามันโน้มไปทางตะวันตก รูปร่างพิลึก ดูแล้วไม่ไต้สัดส่วน แทบไม่น่าเชื่อเลย 
ข้าพเจ้าออกไปนอกบ้าน และเอาตัวเองตันต้นนั้นให้ตงตรง แต่ตอนนี้ลำต้นของมันมีเสันผ่าศูนย์ 
กลางประมาณหนึ่งฟุตแล้ว ข้าพเจ้าไม่มีแรงพอที่จะตันมันกลับมาได้...
“เมื่อปลูกมันครั้งแรก เชือกเสันเล็ก  ๆ เพียงเสันเดียวก็น่าจะยึดมันให้อยู่กับที่เพื่อต้านแรงลมได้ ข้าพ- 
เจ้าสามารถทำได้และควรจะใช้เชือกเสันนั้นโดยอาศัยความพยายามอีกเพียงเล็กน้อย แต่กลับไม่ยอม 
ทำ มันจึงโค้งงอตามแรงลมทีพัดมา” (Teachings o f Gordon B. Hinckley [1997], 419-20)

• ประสบการณ์ของประธานฮิงค์ลีย์ประยุกต์ใช้ได้กับความรับผิดชอบของบิดามารดาในการสอน 
ลูกอย่างไร? (ขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้ ให้อ่านสุภาษิต 22:6 กับเขา)



เมื่อพูดถึงประสบการณ์ที่ท่านมีกับต้นไม้ ประธานฮงค์ลีย์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นเรื่องทำนองนีมา 
นักต่อนักในบรรดาเด็ก  ๆ ที่ข้าพเจ้าเฝึาสังเกตชีวิตของเขา บิดามารดาผู้นำเขามาสู่โลกดูเหมือน 
จะถอนตัวจากความรับผิดชอบของตนเอง ผลอันน่าโศกสลดจึงเกิดขึ้น มีสิ่งคำจุนเพียงไม,กี่อย่าง 
ที่ให้พลังเขาเพื่อต้านทานแรงที่ทำให้ชีวิตของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา” (Teachings o f Gordon B. 
Hinckley [1997], 420)

อธิบายว่าพระเจ้าทรงมอบหน้าที่อันศักดิสทธในการสอนลูกให้แก่บิดามารดา เราต้องไม่มองข้าม 
ความรับผิดชอบนี้หรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่น เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองเน้นว่า
“เรา จะ ไมป่ล่อยและ ต้อง ไมป่ล่อยให้โรงเรียน ชุมชน โทรทัศน์หรือแม้แต่องค์การต่าง  ๆของศาสนา 
จักรสร้างค่านิยมให้กับลูกของเรา พระเจ้าทรงมอบหน้าที่นี้ให้กับมารดาและบิดา เป็นหน้าที่ที่เรา 
หลีกเลี่ยงไม่ไต้และจะมอบให้คนอื่นทำแทนก็ไม่ได้ คนอื่นอาจจะช่วยได้ แต่บิดามารดายังต้องรับ 
ผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพิทักษ์ความศักดิสทธิของบ้านของเราเพราะนั่นเป็นที่ที่ลูกจะสร้างค่า 
นิยม ทัศนคติ และนิสัยของเขาในการดำเนินชีวิตประจำวัน” (in Conference Report, Apr. 1991, 106; 
or Ensign, May 1991, 79-80)
• ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บิดามารดาจะสอนลูกของตนเอง แทนที่จะปล่อยความรับผิดชอบนีไว้ 

กับผู้อื่น? เมื่อบิดามารดาไม่ได้ทำหน้าที่นี้จะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?
• สมาชิกคนอื่น  ๆ ในครอบครัว เช่น ป่ย่าตายาย และลุงป้าน้าอา จะสนับสนุนความพยายามของ 

บิดามารดาในการสอนลูกได้อย่างไร?

บิดามารดาจะได้รับการดลใจในการสอนลูก
ให้ผู้เข้าร่วมเปิดไปที่คำสอนและพันธสัญญา 42:14 อธิบายว่าข้อนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับบิดา 
มารดาขณะสอนลูกของเขา จากนั้นให้อ่านข้อดังกล่าวกับผู้เข้าร่วม
• พบกุญแจอะไรในข้อนี้? (เราต้องสอนด้วยพระวิญญาณ) สอนด้วยพระวิญญาณหมายความว่าอะไร?

อ่าน 2 นีไฟ 32:5 และ 33:1 กับผู้เข้าร่วม ชี้ให้เห็นว่า พระวิญญาณ หรือพระวิญญาณบริสุทธิจะ 
ช่วยให้เราทราบว่าเราควรทำและพูดอะไร เมื่อบิดามารดาสอนตามการกระตุ้นเตือนของพระ 
วิญญาณบริสุทธิ พระวิญญาณบริสุทธิจะนำข่าวสารไปสู่ใจของลูก ๆ

พูดถึงคำแนะนำของประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ดังนี้
“ท่านผู้เป็นบิดามารดา จงรักลูก  ๆ ของท่าน จงทะนุถนอมพวกเขา พวกเขามีค่ายิ่ง พวกเขามีความ 
สำคัญมากเหลือเกิน พวกเขาคืออนาคต ท่านจำเป็นต้องได้รับสติ!เญญาที่มากกว่าสติป้ญญาของ 
ท่านเองในการเลียงดูพวกเขา ท่านจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า จงสวดอ้อนวอนขอ 
ความช่วยเหลือ และทำตามการดลใจที่ท่านได้รับ” (เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 99)
• ทำไมบิดามารดาจึงต้องได้รับการดลใจในความพยายามของเขาที่จะสอนลูก? บิดามารดาทำอะไร 

ได้บ้างเพื่ออัญเชิญอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิขณะสอนลูก?
เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอร์เอฟ. เอนชิโอ บูเช แห่งสาวกเจ็ดสิบ
“วันหนึ่ง เมื่อสภาวการณ์ทำให้ข้าพเจ้าต้องอยู่บ้านในเวลาที่ไม่เคยอยู่ ข้าพเจ้าเห็นกับตาจากอีกห้อง 
หนึ่งถึงวิธีที่ลูกชายวัยสิบเอ็ดขวบ ซึ่งเพิ่งกลับจากโรงเรียน กำลังกล่าวคำผรุสวาทกับน้องสาวของเขา
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เป็นคำที่ทำให้ข้าพเจ้าไม'พอใจมาก คำที่ข้าพเจ้าไม,เคยคิดมาก่อนว่าลูกชายของเราจะใช้ การตอบ 
สนองตามธรรมชาติอันดับแรกของข้าพเจ้าในความโกรธคือ ลุกขึ้นไปหาเขา แต่บังเอิญว่าข้าพเจ้า 
ต้องเดินข้ามห้องและเปิดประตูก่อนจะถึงตัวเขา ข้าพเจ้าจำไต้ว่า ในช่วงสองสามวินาทีนั้น ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจต่อพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยข้าพเจ้าจัดการกับสถานการณ์นั้น สันติ 
เข้าครอบงำข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม'โกรธอีกเลย
“ลูกชายของเรา โดยที่ตกใจมากเมื่อเห็นข้าพเจ้าอยู่บ้าน เต็มไปด้วยความกลัวเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปหาเขา 
ข้าพเจ้าเสึกแปลกใจที่ตนเองพูดว่า ‘กลับมาแล้วหรือลูก’ พร้อมทั้งยื่นมือออกไปทักทายเขา จากน้ัน 
ตามรูปแบบปกติที่เราทำ ข้าพเจ้าเชิญเขามานั่งใกล้  ๆ ในห้องนั่งเล่นเพื่อพูดคุยเป็นส่วนตัว และได้ยิน 
ตัวเองกล่าวแสดงความรักต่อเขา ข้าพเจ้าพูดคุยกับเขาเรื่องสงครามที่เราทุกคนต้องต่อสัทุกวันภาย 
ในตัวเราเอง
“ขณะที่ข้าพเจ้าแสดงความเชื่อมั่นในตัวเขา เขานั้าตาไหล สารภาพความไม่มีค่าควรและประณาม 
ตัวเองอย่างมาก ตอนนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะทำให้เขามีทัศนะที่ถูกต้องต่อการล่วงละเมิดของ 
ตนเองและปลอบโยนเขา วิญญาณที่ดีครอบงำเรา เราร้องไห้ด้วยกัน สวมกอดกันด้วยความรักและ 
ความปีติยินดีในที่สุด ไม่น่าเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือจากอำนาจเบื้องบน การเผชิญหน้าที่ร้ายแรงระ 
หว่างพ่อกับลูกชายกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ที่เราต่างก็ไม่มีวันลืม” 
(in Conference Report, Apr. 1982, 98-99; or Ensign, May 1982, 70)
• อาจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบิดาผู้นี้ทำตามแรงโทสะ?
ขอให้ผู้เข้าร่วมเล่าประสบการณ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธินำเขาให้สอนและช่วยลูกด้วยวิธีบางอย่าง—  
อาจจะด้วยวิธีที่เขาไม'เคยวางแผนมาก่อน
• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมรับการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ? (ขณะที่ผู้เ'ข้าร่วม 

สนทนาคำถามนี้ขอให้เขาอ่านพระคัมภีร์บางข้อต่อไปนี้หรือทั้งหมด:แอลมา17:2-3;ค .พ .11:21; 
20:77; 121:45-46; 136:33)

บิดามารดาสอนโดยการเป็นตัวอย่างและการอบรมสั่งสอน
อธิบายว่าโดยทั่วไปบิดามารดาสอนลูกสองวิธี คือ โดยการเป็นตัวอย่างและโดยคำพูดของเขา
• ตัวอย่างของบิดามารดาทำให้คำพูดของเขาในการสอนลูกมีความหมายมากขึ้นในทางใด?

ให้ผู้เข้าร่วมอ่านถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์เจมส์อี. เฟาสท์ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ดังนี้ 
(หน้า 59 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม)
“เมื่อบิดามารดาพยายามสอนลูก  ๆให้หลีกเลี่ยงอันตราย ไม่สมควรที่บิดามารดาจะพูดว่า ‘พ่อแม่ 
มีประสบการณ์และรู้วิถีของโลกเป็นอย่างดีและเราเข้าใกล้ขอบหน้าผาได้มากกว่าลูก’ ความหน้า 
ซื่อใจคดของบิดามารดาทำให้ลูก  ๆ ดูหมิ่นและไม่เชื่อสิ่งที่พ่อแม่สอนในบ้าน ตัวอย่างเช่น เม่ือ 
บิดามารดาดูภาพยนตร์ที่เขาห้ามไม่ให้ลูกลูความเชื่อถือในตัวบิดามารดาก็ลดน้อยลง ถ้าคาดหวัง 
ให้ลูกซื่อสัตย์ พ่อแม่ต้องชื่อสัตย์ ถ้าคาดหวังให้ลูกมีคุณธรรม พ่อแม่ต้องมีคุณธรรม ถ้าคาดหวัง 
ให้ลูกเป็นคนรักศักดิศรี ท่านต้องรักศักดิศรี” (in Conference Report, Oct. 1990, 41; or Ensign, 
Nov. 1990, 33-34)
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บทที่ 12: สอนลูกโดยการเป็นตัวอย่างและการอบรมสั่งสอน

• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อสอนหลักธรรมพระกิตติคุณด้วยการเป็นตัวอย่าง?
ขณะรับใช้เป็นอธิการควบคุม อธิการโรฒิร์ต ดี. เฮลส์ กล่าวว่า “ขณะที่ข้าพเจ้านึกถึง...ส้มพันธ- 
ภาพกับครอบครัวของตนเอง ทำให้ข้าพเจ้าต้องย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่ได้รับจากบิดามารดาของ 
ข้าพเจ้าเอง” (in Conference Report, Oct. 1993, 8; or Ensign, Nov. 1993, 8) ความทรงจำต่อไปน 
แสดงให้เห็นว่าอธิการเฮลส์เรียนรู้จากบิดามารดาของท่านอย่างไร
“คุณพ่อสอนข้าพเจ้าให้เคารพฐานะปุโรหิต ขณะรับใช้ในฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน เราส่งผ่านศีล 
ระลึกโดยใช้ถาดศีลระลึกที่ทำจากสแตนเลสซึ่งมักจะหมองเป็นรอยกระดำกระด่างอันเนื่องจาก 
นำที่ล้นออกมา ในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน ข้าพเจ้ามีหน้าที่ช่วยเตรียมศีลระลึก คุณ 
พ่อขอให้ข้าพเจ้านำถาดกลับบ้าน เราช่วยกันทำความสะอาดถาดศีลระลึกด้วยใยเหล็กจนทุกถาด 
เป็นเงาวาว เมื่อข้าพเจ้าส่งผ่านศีลระลึก ข้าพเจ้าทราบว่าเรามีส่วนทำให้พิธีการศีลระลึกศักดิสทธิ 
มากขึน” (in Conference Report, Oct. 1993, 8; or Ensign, Nov. 1993, 8)
“ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มในมารดาผู้อุทิศตนต่อสามีและลูก ๆ — มารดาผู้สอนด้วยการเป็นตัวอย่าง 
ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มในการรับใช้ที่อุทิศตนของท่านในสมาคมสงเคราะห์เป็นเวลากว่าสามสิบปี 
เมื่ออายุสิบหกปี และได้รับใบขับขี่ ข้าพเจ้ามีโอกาสเรียนรู้จากท่านขณะที่ท่านพาข้าพเจ้าไปด้วย 
เพือช่วยอธิการดูแลคนยากจนและคนขัดสน” (in Conference Report, Apr. 1992, 90; or Ensign, 
May 1992, 65)

• บิดามารดามีโอกาสอะไรบ้างในการสอนลูก  ๆ ด้วยคำพูดของเขา?
ขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้ อธิบายว่าเราจะพูดถึงการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษา 
พระคัมภีร์เป็นครอบครัว และการสังสรรค์ครอบครัวในบทที่ 16 นอกเหนือจากโอกาสที่กำหนด 
ไว้เพื่อสอน โอกาสการสอนมากมายเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ได้วางแผนไว้ระหว่างชีวิตประจำวัน 
โอกาสเหล่าน้ีจะเป็นช่วงการสอนที่ทรงพลังยิ่งเพราะเป็นประสบการณ์ใกล้ตัวลูก เนื่องด้วยโอกาส 
ดังกล่าวอาจจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว บิดามารดาจึงต้องเห็นคุณค่าและเตรียมสอนหลัก 
ธรรมที่ลูกพร้อมจะเรียนรู้

• มีช่วงการสอนที่ไม่ได้วางแผนไว้อะไรบ้างที่บิดามารดาต้องคอยมองหา? (ถ้าผู้เข้าร่วมตอบคำถาม 
นี้ไม่ได้ อาจจะพูดถึงข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อกระตุ้นการสนทนา)
บิดามารดาจะพบช่วงการสอนเมื่อลูก  ๆ มีข้อสังสัยหรือข้อกังวล มีป็ญหาเมื่ออยู่กับพี่  ๆ น้อง  ๆ
หรือเพื่อน มีโอกาสตัดสินใจ หรือสนใจแนวคิดที่นำเสนอผ่านสื่อ โอกาสการสอนอื่น  ๆ เกิดขึ้น 
เมื่อลูกต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขา เมื่อเขาให้การรับใช้ เมื่อเขาจำเป็นต้องควบคุม 
ความโกรธ หรือเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้รู้ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ

• ชีวิตประจำวันของครอบครัว เช่น เวลารับประทานอาหารและก่อนเข้านอนเปิดโอกาสให้สอนใน 
ลักษณะใด?

• การมีเวลาอยู่กับลูกสองต่อสองเปิดโอกาสให้บิดามารดาสอนในลักษณะใด? บิดามารดาทำอะไร 
ไต้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าเขามีเวลาอยู่กับลูกแต่ละคนเพียงลำพัง?

• ท่านสามารถสอนอะไรลูกได้บ้างระหว่างช่วงการสอนที่ไม่ได้วางแผนไว้?
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อธิบายว่า บทเรียนสี่บทต่อจากนีในหลักสูตรจะพูดถึงหลักธรรมที่บิดามารดาควรสอนลูก  ๆ และ 
โอกาสการสอนที่บิดามารดาม ี

สรุป
เน้นว่าเมื่อบิดามารดาแสวงหาการนำทางจากพระเจ้า พระองค์จะทรงนำทางเขาในความพยายามที่จะ 
สอนลูก  ๆ บิดามารดาต้องพากเพียรและพยายามอย่างเสมอต้นเสมอปลายที่จะสอนโดยการเป็นตัว 
อย่างและโดยคำพูดของเขา
เป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า 58-64 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย(1)ทำตามข้อแนะนำใน“แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “การท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือการ 
เป็นบิดามารดาที่ดี” โดยเอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟาสท์ และ “โต๊ะที่แวดล้อมไปด้วยความรัก” โดยเอ็ลเดอร์ 
เลอแกรนต์ อาร์. เคอร์ติส ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบท 
ความในแนวทางศึกษาด้วยกัน



การสอนหลักธรรม 
พระกิตติคุณแก1ลูก

บ ท ท ี่13
พบน 1
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความปรารถนาและความสามารถมากขึ้นที่จะสอนลูก  ๆ เกี่ยวกับพิธีการและ 
หลักธรรมพระกิตติคุณเบื้องต้น

1. คิดหาวิธีที่ท่านจะประยุกต์ใช้หลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix- 
xi ในคู่มือเล่มนี้)

2. ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมที่สรุปไว้ในหัวเรื่องตัวหนาของบทเรียน คิดหาวิธีที่จะสอนคำสอน 
และหลักธรรมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์ แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าท่าน 
ควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

การสอนของบิดามารดาจะช่วยใหลู้กยึดมั่นในศรัทธา
วาดรูปต่อไปนี้บนกระดาน

• สองรูปนี้หมายถึงอะไร? รูปตังกล่าวสอนอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก?
ถ้าผู้เข้าร่วมตอบคำถามนี้ไม,ไต้ เตือนเขาให้คิดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ของประธานฮงค์ลีย์ จากบท 
ท่ี 12 (ถ้าท่านกำลังสอนบทเรียนนี้ด้วยตัวเอง และไม่ได้สอนบทที่ 12 ให้เล่าเรื่องในหน้า 60-61 
ก่อนจะพูดถึงรูปบนกระดาน)
ต้นไม้ทางซ้ายมือหมายถึงเด็กที่ออกห่างจากพระกิตติคุณเพราะบิดามารดาไม่ได้สอนและดำเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณในบ้าน ต้นไม้ทางขวามือหมายถึงเด็กที่กำลังเรียนรู้พระกิตติคุณจากคำพูด 
และตัวอย่างของบิดามารดา เมื่อลมแรงพัดมา ต้นอ่อนที่มีเชือกดึงรั้งไว้จะยังคงตั้งตรง ทำนอง 
เดียวกัน เด็กมีแนวโน้มว่าจะยึดมั่นในศรัทธาเมื่อบิดามารดาสอนหลักธรรมพระกิตติคุณที่เรียบ
.จ่า?IIเท่เจท
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อ่านคำสอนและพันธสัญญา 68:25-28 กับผู้เข้าร่วม
• จากพระคัมภีร์ข้อนี้ พระเจ้าทรงประสงค์ให้บิดามารดาสอนอะไรแก่ลูก? (เขียนคำตอบของผู้เข้า 

ร่วมไว้บนกระดานตามตัวอย่างข้างล่าง)

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะสอนหลักธรรมและพิธีการเหล่านี้แก่ลูกขณะยังเยาว์วัย?
ขณะรับใช้เป็นอธิการควบคุม อธิการโรเบิร์ต ดี. เฮลส์ อธิบายว่า “เด็กที่ได้รับการสอนให้สวด 
อ้อนวอน และผู้ที่สวดอ้อนวอนกับบิดามารดาเมื่อยังเยาว์วัยมีแนวโน้มว่าจะสวดอ้อนวอนเมื่อเขา 
โตขึ้น คนที่ได้รับการสอนเมื่อยังเยาว์วัยให้รักพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนม์ 
มักจะมีการพัฒนาทางวิญญาณอย่างต่อเนื่องและความรู้สึกรักของเขาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ 
ใหญ่” (in Conference Report, Oct. 1993, 10; or Ensign, Nov. 1993, 10)

บิดามารดาต้องสอนหลักธรรมและพิธีการเบื้องต้นแห่งพระกิตติคุณแก'ลูก
ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อสนทนาถึงวิธีที่บิดามารดาจะช่วยให้ลูก  ๆ ประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งศรัทธา 
และการกลับ ใจ อีกทั้งเตรียมรับบัพติศมาและรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ ขณะที่ท่าน 
นำการสนทนา ขอให้ผู้เข้าร่วมยกตัวอย่างจากชีวิตของเขาเอง
• เพื่อจะแสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะ 

ของพระองค์ บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ลูก  ๆเข้าใจคุณสมบัติและคุณลักษณะของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด?

• ทบทวนโดยย่อถึงเรื่องที่พระเยซูทรงรักษาบุตรสาวของไยรัส (มาระโก 5:21-24, 35^13) และ 
นีไฟตอบรับบัญชาให้ไปเอาแผ่นจารึกทองเหลือง (1 นีไฟ 3:1-7) เรื่องเหล่านี้ในพระคัมภีร์ช่วย 
ให้ลูก  ๆ แสดงศรัทธาในพระเยซูคริสต์อย่างไร?

• การบอกเล่าประสบการณ์จากชีวิตของเราจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาของลูกได้อย่างไร?
ชี้ให้เห็นว่าบิดามารดาจำเป็นต้องมองหาโอกาสที่จะสอนลูกๆว่าศรัทธาช่วยให้เราผ่านพ้นการท้าทาย 
และความยากลำบากของชีวิตไปได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกมี!เญหาที่โรงเรียนหรือกับเพื่อน บิดามารดา 
อาจจะอ่านพระคัมภีร์กับลูกคนนั้น ช่วยให้เขาหรือเธอสวดอ้อนวอนเพื่อทูลขอการนำทางและการ 
ปลอบโยน แล้วช่วยให้ลูกเข้าใจว่าพระเจ้าทรงให้ความช่วยเหลืออย่างไร
• เมื่อบิดามารดาพยายามจะสอนลูกเรื่องการกลับใจ ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะคอยมองหา 

โอกาสการสอนในชีวิตประจำวัน?



บทที่ 13: การสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่ลูก (ตอน 1)

อธิบายว่า เมื่อบิดามารดาเห็นว่าลูกทำการตัดสินใจอย่างไม่ฉลาด เขาจะถามว่าลูกรู้สึกอย่างไรต่อ 
การตัดสินใจนั้น และจะทำอะไรนอกเหนือจากนี้ได้บ้าง เขาจะปล่อยให้ลูกแก้ไขความผิดพลาด 
ของตนเองและหากจำเป็นให้แสดงความเสียใจต่อพระเจ้าและต่อผู้ที่ลูกทำร้ายหรือทำให้ขุ่นเคือง 
บิดามารดาจะช่วยให้ลูกรับรู้ถึงความสุขและสันติอันเกิดจากการกลับใจที่แท้จริงด้วย

• ทบทวนโดยย่อถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาผู้บุตร (โมไชยา 27; แอลมา 36) และชาวแอน 
ไท-นีไฟ-ลีไฮ (แอลมา 23) เรื่องราวเหล่านี้ในพระคัมภีร์จะช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าของพรจากการ 
กลับใจและการให้อภัยอย่างไร?

• ทบทวนพันธสัญญาบัพติศมาโดยอ่านโมไซยา 18:8-10 และคำสอนและพันธสัญญา 20:37 กับ 
ผู้เข้าร่วม บิดามารดาจะช่วยให้ลูกเตรียมทำและรักษาพันธสัญญาบัพติศมาได้อย่างไร?

• บิดามารดาจะช่วยให้ลูกอยากรับบัพติศมาและรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิได้อย่าง 
ไร?

บิดามารดาควร “ สอนลูก  ๆของเขาให้สวดอ้อนวอนด้วย และให้เดินอย่างภาคภูมิต่อพระพักตร์ 
พระเจ้า,,
• ทำไมตัวอย่างของบิดามารดาจึงเป็นครูที่ดีที่สุดในการช่วยลูกทำให้การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนหนึ่ง 

ในชีวิตประจำวันของเขา?
• นอกจากจะเป็นตัวอย่างในการสวดอ้อนวอนแล้ว หลักธรรมใดบ้างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนที่ 

บิดามารดาสอนลูก  ๆ ได้? (ขณะที่ผู้เข้าร่วมตอบคำถามนี้ ให้อ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์และ 
ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับคำสอนเหล่านี้)
ก. ยากอบ 1:5-6 (พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสติป็ญญาแก่เราหากเราทูลขอพระองค์ด้วยศรัทธา) 
ข. 2 นีไฟ 32:9 (เราควรสวดอ้อนวอนเสมอ เราสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาในพระนามของพระเย- 

ซูคริสต์)
ค. แอลมา 37:37 (เมื่อเราปรึกษาพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำ พระองค์จะทรงชี้ทางเราเพื่อความดี)
ง. 3 นีไฟ 18:19-21 (เมื่อเราสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์ เรา จะได้ 

รับสิ่งที่เราทูลขอหากสิ่งนั้นถูกต้อง เราควรสวดอ้อนวอนในครอบครัวของเรา)
จ. คำสอนและพันธสัญญา 112:10 (เมื่อเราถ่อมใจ พระเจ้าจะทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเรา)
เอ็ลเดอร์,คัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง พูดถึงความสำคัญของการใช้“ภาษาของ 
การสวดอ้อนวอน” ท่านกล่าวว่าลูกจะเรียนรู้ภาษานี้จากบิดามารดาของเขา
“เราเรียนรู้ภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราจากการหัเงคนที่พูดภาษานั้น เป็นเช่นนี้ด้วยกับภาษา 
ที่เราจะทูลต่อพระบิดาบนสวรรค์ ภาษาของการสวดอ้อนวอนง่ายและน่าเรียนรู้มากกว่าภาษาอื่น 
เราควรเปิดโอกาสให้ลูก  ๆ เรียนรู้ภาษานี้จากการฟิงบิดามารดาของเขาใช้ภาษานี้ในการสวด 
อ้อนวอนประจำวันทบ้าน” (in Conference Report, Apr. 1993, 20; or Ensign, May 1993, 18)

• บิดามารดาจะใช้การสวดอ้อนวอนในครอบครัวเป็นเวลาที่จะสอนลูกได้อย่างไร?
• บิดามารดาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนลูกให้สวดอ้อนวอนส่วนตัว?
• พระเจ้าตรัสไว้ว่า บิดามารดาต้องสอนลูก  ๆ ให้ “เดินอย่างภาคภูมิ” ต่อพระพักตร์พระองค์ (ค.พ. 

68:28) บิดามารดาจะใช้สภาพแวดล้อมของบ้านและครอบครัวเพื่อสนับสนุนลูกให้“เดินอย่างภาค
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ภ ูม ิต่อพระพักตร์พระเจ้า” ได้อย่างไร? (คำตอบอาจได้แก่ บิดามารดาจะสอนลูก  ๆ ให้เชื่อฟิงกฎ 
และพิธีการแห่งพระกิตติคุณ และยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกแห่ง)

• ปูย่าตายายและสมาชิกคนอื่น  ๆ ในครอบครัวจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยบิดามารดาในการสอน 
หลักธรรมพระกิตติคุณแก่เด็ก? ท่านเห็นว่าตัวอย่างที่ดีของสมาชิกคนอื่น  ๆ ในครอบครัวช่วย 
เด็ก  ๆ ในทางใดบ้าง?

สรุป
เน้นว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานความรับผิดชอบในการสอนลูกถึงหลักธรรมแห่งความชอบธรรมให้แก่ 
บิดามารดา สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมพยายามดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่สอนในบทนี้ และหาวิธีที่จะ 
ทำให้เขาสามารถสอนหลักธรรมเหล่านี้แก่ลูก  ๆ ได้ดีข้ึน
พูดถึงความเชื่อมั่นของท่านในความจริงที่สนทนาไปแล้วระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้น 
เตือน
พลิกดูหน้า 65-69 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อและ(2)อ่านบทความ“การเสริมสร้างครอบครัว:หน้าที่อันศักดิสิทธ 
ของเรา” โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและ 
สนทนาบทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน



การสอนหลักธรรม 
พระกิตติคุณแก่ลูก
ดอน 2

บท ท ี่14
จุดประสงค์ 

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความปรารถนาและความสามารถมากขึ้นที่จะสอนลูกถึงความเมตตาและการ 
รับใช้ ความซื่อสัตย์และการเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น ความปีติยินดีจากการทำงานที่ซื่อสัตย์และ 
ความบริสุทธิทางศีลธรรม

1. ทบทวนหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี) 
หาวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการเตรียมสอนของท่าน

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งสรุปคำสอนและหลักธรรมของบทเรียนเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ 
เตรียม ให้ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์ โดยแสวงหาการนำทางของพระ 
วิญญาณในการตัดสินใจว่าท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม หากจำเป็น 
ให้แบ่งการสอนหลักธรรมนี้ออกเป็นสองครั้ง

3. ถ้ามีหนังสือต่อไปนี้ให้ทบทวนและนำมาที่ชั้นเรียนด้วย
ก. เพื่อความเข้มแข็งของพาวชน (34285 425)
ข. หนังสือแนะแนวสำหรับบิดามารดา (31125 425)
ค. การสังสรรค์ในครอบครัว(31106425) ขณะที่ท่านทบทวนหนังสือประกอบเล่มนี้ ให้สนใจ 

เป็นพิเศษในหัวข้อ “ความรับผิดชอบในการสอน” หน้า 252-253 และ “การสอนเกี่ยวกับพลัง 
การสร้างและพรหมจรรย์” หน้า 259-266 ท่านอาจจะใช้บทความเหล่านี้ในระหว่างบทเรียน
๘1ๅ เๆ)ก เด

บิดามารดาแสดงความรักต1อลูกเม่ือสอนลูก
เล่าประสบการณ์ต่อไปนี้ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอร์ลอเร็น ชี. ดันน้ แห่งสาวกเจ็ดสิบ
“ถึงแม้เราจะเติบโตในชุมชนเล็ก  ๆ แต่คุณพ่อของข้าพเจ้ามองเห็นว่าข้าพเจ้ากับพี่ชายต้องเรียนเหลัก 
ธรรมของการทำงาน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้เราทำงานในฟาร์มเล็กๆแถบชานเมืองที่เราเติบโตมา ท่าน 
ดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเรานอกจากตอนเช้าตรู่และตอนกลางคืน 
การทำฟาร์มจึงอยู่ในความรับผิดชอบของวัยรุ่นสองคน และบางครั้งเราก็ทำผิดพลาด
“ฟาร์มเล็ก  ๆ ของเราแวดล้อมไปด้วยฟาร์มต่าง  ๆ วันหนึ่ง เจ้าของฟาร์มคนหนึ่งมาพบคุณพ่อเพื่อ 
เล่าให้ท่านฟิงถึงสิ่งที่เขาคิดว่าเรากำลังทำผิด คุณพ่อตั้งใจฟง จากนั้นก็พูดว่า ‘จิม คุณยังไม่เข้าใจ คุณก็ 
เห็นว่าผมเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงวัว, หลังจากคุณพ่อเสียชีวิต จิมเล่าเรื่องของท่านให้เราฟง ข้าพเจ้ารู้สึก 
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อคุณพ่อผู้ตัดสินใจเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงวัว ถึงแม้เราจะทำผิดพลาด แต่เราก็เรียน 
รู้วิธีที่จะดำเนินงานในฟาร์มเล็ก  ๆ แห่งนั้น และข้าพเจ้าเดาว่า ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะไม่พูดอะไรมาก 
นัก แต่เราก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราสำคัญต่อท่านมากกว่าวัว หรือสิ่งอื่นทั้งหมด” (m Conference Report, 
Oct. 1974, 12: or Ensign, Nov. 1974, 11)
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• ท่านประทับใจอะไรในเรื่องนี้?
เน้นว่า เอ็ลเดอร์ดันน์กับพี่ชายของท่านเอยู่ตลอดเวลาว่าบิดามารดารักท่าน วิธีหนึ่งที่บิดาแสดง 
ความรักต่อลูก คือ มีเวลาช่วยให้ลูกเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ บทเรียนนี้พูดถึง 
การสอนลูกเกี่ยวกับหลักธรรมเบื้องต้นห้าประการของการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ได้แก่ ความ 
เมตตาและการรับใช้ ความซึ่อสัตย์ การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น ความปีติยินดีจากการทำงานที่ซื่อ- 
สัตย์และความบริสุทธิทางศีลธรรม

บิดามารดาต้องสอนลูกเรื่องความเมตตาและการรับใช้
อธิบายว่า ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนถึงความสำคัญของการ 
รักและรับใช้ผู้อื่น พระองค์ทรงสอนหลักธรรมนี้ด้วยพระคำและตัวอย่าง
• ลูกที่เรียนรู้เรื่องความรักและการรับใช้ผู้อื่นจากบิดามารดาจะได้รับประโยชน์อะไร? (นอกจาก 

จะขอคำตอบจากผู้เข้าร่วมแล้ว ให้เล่าตัวอย่างต่อไปนี้)
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ รักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า
“เป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าเฝึาดูสตรีที่น่ารักคนหนึ่งรับใช้เกินกว่าการเรียกใด  ๆ ที่ให้สอนหรือ 
นำในศาสนาจักร เมื่อเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เธอจะรับใช้ ไม่ต้อง ‘โทรหาดิฉันล้าคุณ 
ต้องการความช่วยเหลือ, แต่ ‘ดิฉันอยู่ที่นี่แล้ว ดิฉันจะช่วยทำอะไรไต้บ้าง, เธอทำในสิ่งเล็ก  ๆ
น้อย  ๆ มากมาย เช่น ช่วยจูงเด็ก  ๆ ในการประชุม หรือพาลูก  ๆ ของเพื่อนบ้านที่ไปไม่ทันรถโรง 
เรียนไปส่ง เธอมองหาคนใหม่ๆ ในโบสถ์และเข้าไปหาเพื่อให้เขารู้สึกถึงการต้อนรับ...
“เธอเรียนรู้วิญญาณแห่งการรับใช้จากคุณแม่ของเธอ วิญญาณแห่งการรับใช้สอนไต้ดีที่สุดที่บ้าน 
เราต้องสอนลูก  ๆ ของเราโดยการเป็นตัวอย่าง และบอกพวกเขาว่าวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่ง 
ที่จำเป็นอันจะนำไปสู่ความสุข,, (เลียโฮนา มกราคม 1998 หน้า 6)
ในครอบครัวหนึ่ง ลูกคนหนึ่งกำลังมีป็ญหา เพื่อช่วยให้เขาเผชิญการท้าทายนี้บิดามารดาจึงสนับ 
สนุนเขาให้รับใช้สมาชิกอีกคนหนึ่งในครอบครัวทุกวันอย่างลับ  ๆ พอใกล้จะสิ้นสัปดาห์ เขาคิด 
ถึงความเดือดร้อนของตนเองน้อยลง เขาเริ่มได้รับพรและสันติที่มาจากการดูแลผู้อื่น

• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากที่บ้านเกี่ยวกับการรับใช้ ซึ่งเราเรียนรู้ไม่ได้จากที่อื่น?
• ท่านจะให้คำแนะนำอะไรที่สามารถช่วยบิดามารดาสอนลูก  ๆ ให้รับใช้ผู้อื่น?

อาจจะเขียนคำตอบของผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเล่าตัวอย่างจากชีวิตของ 
ตนเอง พร้อมทั้งแบ่งปีนแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการรับใช้ในครอบครัว ขณะที่ท่านนำการสนทนา 
ให้อธิบายแนวคิดต่อไปนี้
ก. บิดามารดาเป็นตัวอย่างได้โดยรับใช้สมาชิกในครอบครัว ทำงานมอบหมายของศาสนาจักร 

ให้บรรลุผลสำเร็จ และยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนรอบข้าง 
ข. หาโอกาสให้ลูก  ๆ ได้รับใช้สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง แม้แต่ลูกเล็ก  ๆ ก็สามารถ 

รู้สึกได้ถึงความปีติยินดีของการรับใช้
บิดามารดาต้องสอนลูกเรื่องความซื่อสัตย์และการเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น
พูดถึงคำแนะนำของประธานเอ็น. แอลตัน แทนเนอร์ซึ่งเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝายประธาน 
สูงสุดดังนี้
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บทที่14:การสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่ลูก(ตอน2)
“การอบรมเรื่องความซื่อสัตย์เริ่มต้นที่บ้าน เราต่างก็มีข้าวของส่วนตัวที่เป็นของเราแต่ผู้เดียว เรา 
สามารถแบ่ง!]นและควรแบ่งปีนสิ่งต่าง  ๆ เช่น ของเล่น เกม และรับใช้กัน แต่เรามีเงิน หรือทรัพย์- 
สินมีค่าหรือเสือผ้าที่เป็นสมบัติส่วนตัวของแต่ละคน และไม่ควรหยิบฉวยไปโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม 
เด็กที่มีความเคารพเช่นนั้นในบ้าน มีแนวโน้มว่าจะไม่ละเมิดหลักธรรมนอกบ้าน อีกนัยหนึ่ง การไม่ 
อบรมเรื่องดังกล่าวจะหล่อหลอมความไม,เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น” (in Conference 
Report, Apr. 1978, 64; or Ensign, May 1978, 44)
• อะไรจะเกิดขึนเมื่อลูกไม่ได้รับการสอนให้เคารพทรัพย์สินของผู้อื่น?
• เด็กเรียนรู้ในบ้านที่จะเป็นคนซื่อสัตย์และเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นได้อย่างไร? เมื่อใดที่บิดามารดา 

ควรเริ่มสอนหลักธรรมเหล่านี้กับลูก  ๆ ของเขา?

บิดามารดาต้องสอนลูกเรื่องรางวัลของการทำงานอย่างซื่อสัตย์
อธิบายว่า ผู้นำในศาสนาจักรให้คำแนะนำแก่บิดามารดาบ่อย  ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของการสอนลูก 
ให้ทำงาน ถึงแม้บางครังเป็นเรื่องยากที่จะสอนลูกให้ทำงาน แต่บิดามารดาต้องพยายามต่อไป เอ็ล- 
เดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำว่า “การสอนลูกถึงความปีติยินดีของ 
การทำงานที่ซื่อสัตย์เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดชิ้นหนึ่งที่ท่านจะมอบให้กับเขาไต้” (in Conference 
Report, Oct. 1986, 78; or Ensign, Nov. 1986, 62)
• อะไรคือคุณประโยชน์ของการสอนลูกถึงหลักธรรมของการทำงานและความอุตสาหะเมื่อเขายัง 

เล็กอยู่? บิดามารดาจะช่วยให้ลูกเรียนรู้การทำงานได้อย่าง? (ขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้ 
สนับสนุนเขาให้ยกตัวอย่างจากชีวิตของตนเอง ท่านอาจจะกล่าวถึงแนวคิดต่อไปนี้เพื่อกระตุ้น 
การสนทนา)
ก. เป็นแบบอย่างต่อลูกโดยช่วยงานเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ในบ้านด้วยความยินดี 
ข. ให้ความรับผิดชอบที่เหมาะกับความสามารถของลูก 
ค. ใช้เวลาสอนลูกถึงวิธีที่จะทำให้ความรับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จ 
ง. แสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของลูก

อ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้หนึ่งเรื่องหรือทั้งสองเรื่อง
ประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ ประธานศาสนาจักรคนที่ 15 แนะนำว่า “เด็ก  ๆ จำเป็นต้องทำงานกับ 
บิดามารดา ไม่ว่าจะเป็นการล้างจาน ถูพืน ตัดหญ้า ตัดเล็มกิ่งไม้พุ่มไม้ ทาสี ซ่อมแซม ทำความสะอาด 
และสิ่งอื่น  ๆ นับร้อยอย่าง ซึ่งในการทำสิ่งเหล่าทั้น พวกเขาจะเรียนรู้ว่าการทำงานคือราคาที่ต้องจ่าย 
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความก้าวหน้า และความรุ่งเรือง” (เลียโฮนา มิถุนายน 1996 หน้า 8)
ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟาสท์ สอนว่า “สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการ 
สอนลูกให้มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบ คือ ต้องให้เขาเรียนรู้ที่จะทำงาน...ครูที่สอนหลักธรรมการ 
ทำงานได้ดีที่สุด คือ บิดามารดานั่นเอง สำหรับข้าพเจ้า งานกลายเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อข้าพเจ้าทำงาน 
เคียงข้างคุณพ่อ คุณป่ คุณลุง และพี่ชายเป็นครังแรก ข้าพเจ้าแน่ใจว่า ตนมักจะเป็นตัวถ่วงมากกว่า 
แต่ความทรงจำเหล่านั้นหอมหวานและบทเรียนที่เรียนรู้มานั้นมีค่ายิ่ง เด็ก  ๆ ต้องเรียนรู้เรื่องความ 
รับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง บิดามารดาใช้เวลาส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็น ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง 
และอธิบายให้ลูกฟิงดังที่ลีไฮสอนไว้ไหมเพื่อเขาจะ‘กระทำด้วยตนเองและท่ีจะไม่ถูกกระทำ’? (2นีไฟ 
2:26)” (in Conference Report, Oct. 1990, 42; or Ensign, Nov. 1990, 34; ดู หน้า 60 ใน การแต่งงาน 
และความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกมาของผู้เข้าร่วม ด้วย)
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• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เด็ก  ๆ จะทำงานเคียงข้างบิดามารดาและสมาชิกคนอื่น  ๆ ในครอบครัว? 
จะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์เมื่อสมาชิกในครอบครัวทำงานร่วมกัน?

• การทำงานอย่างซื่อสัตย์ให้รางวัลอะไรบ้าง? (คำตอบอาจรวมถึงรายการต่อไปนี)
ก. ความพึงพอใจและความปีติยินดีในงานที่ทำสำเร็จด้วยดี 
ข. รู้สึกถึงความสำเร็จ 
ค. รอบรู้ในทักษะปฏิบัติที่จำเป็น 
ง. รู้ถึงคุณค่าของตนเอง
จ. รางวัลทางโลก เช่น เกียรตินิยมทางการศึกษา และผลประโยชน์ทางการเงิน

• งานเป็นพรทางวิญญาณเช่นเดียวกับพรทางโลกในทางใด?
• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ลูก  ๆ หาเงินและใช้เงินอย่างฉลาด? บิดามารดาจะช่วยลูกสร้าง 

ความสมดุลในการทำงานทุกรูปแบบได้อย่างไร เช่น งานศาสนาจักร งานที่โรงเรียน และงาน 
เล็ก  ๆ น้อย  ๆ ในบ้าน?

• อะไรคืออันตรายบางอย่างของบิดามารดาที่ยอมให้ลูกหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะทำงาน? 
เอ็ลเดอร์นีด เอ. แม็กซ์เวลล์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า
“พระกิตติคุณแห่งการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ, งานสอนศาสนา 
คืองานที่มีความสุข งานพระวิหารคืองานที่มีความสุข โอ้ เด็กหนุ่มของเราบางคนที่เอาแต่งอมือ 
งอเท้าจะไม่มีความสุขเพราะงานส่วนใหญ่ที่เขาทำก็เพื่อสร้างความพอใจให้กับตนเองเท่านน...
“จงระวัง เมื่อท่านปรารถนาให้สิ่งที่ดีเกิดขึนกับลูก  ๆ ของท่านมากกว่าตัวท่านเอง อย่าจงใจทำ 
สิ่งเลวร้ายโดยไม,ยอมให้เขาทำงานที่เหมาะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ตังน้ัน อย่ากีด 
กันลูก  ๆ จากสิ่งที่ช่วย'ให้'ท่านเป็นดังที่ท่านเป็นอยู่” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 44)

บิดามารดาต้องสอนลูณรื่องความบริสุทธิทางศีลธรรม
เน้นว่า บิดามารดามีหน้าที่ต้องสอนลูกถึงมาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับความบริสุทธิทางศีลธรรม 
เพื่อจะช่วยให้ลูกต่อต้านการล่อลวง
• ทำไมบิดามารดาจึงควรเริ่มต้นสนทนาเรื่องความบริสุทธิทางศีลธรรมและเรื่องเพศกับลูก? จะต้อง 

เสี่ยงกับอะไรบ้างเมื่อบิดามารดาไม,ทำสิ่งน?
ชี้ให้เห็นว่า ในโลกทุกวันนี้ เด็ก  ๆ จะต้องได้ยินเรื่องเพศ อย่างไรก็ดี สิ่งที่เขาได้ยินส่วนใหญ่จะ 
ส่งเสริมการล่วงเกินอำนาจอันศักดิสิทธิของการสร้าง เด็ก  ๆ โดยเฉพาะวัยร่น ต้องได้รับข้อมูลที่ 
ถูกต้องและคำสอนที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ บิดามารดาต้องช่วยให้ลูกมีพลังต่อต้านคำสอน 
ผิดในโลก เขาต้องสอนลูกถึงแผนของพระเจ้าในการใช้อำนาจแห่งการสร้าง

ขอให้ผู้เข้าร่วมที่เป็นบิดามารดาเล่าประสบการณ์ที่เขาเคยประสบความสำเร็จในการสอนลูกถึงเรื่อง 
เหล่านี้ นอกจากจะขอข้อคิดจากผู้เข้าร่วมแล้ว ให้พูดถึงหลักธรรมต่อไปนี
ลูกเล็ก  ๆ ควรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเรียบง่ายเกี่ยวกับธรรมชาติอันศักดิสทธิของร่างกายของเขา 
ความเข้าใจนี้จะช่วยปก!]องเขาจากคนที่อาจจะพยายามหลอกลวงเขา เมื่อลูกเข้าสู่วัยหนุ่มสาว บิดา 
มารดาควรอธิบายให้เขาทัเงอย่างละเอียดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึนในร่างกาย และควรอธิบาย 
ว่าการเติบโตทางร่างกายเป็นเรื่องปรกติและเป็นแผนส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า



บทที่ 14: การสอนหลักธรรมพระกิตติคุ{นแก่ลูก (ตอน 2)

บิดามารดาควรช่วยให้ลูกเข้าใจว่าความสัมพันธ์,ทางเพศเป็นเรืองดีเมือใ1ช้ภๅย!น พันธะที่พระเจ้าทรง 
กำหนดไว้ แต่จะเป็นบาปร้ายแรงเมื่อใช้ในการละเมิดบัญชาของพระเจ้า วัยรุ่นต้องการแนวทางที่ 
ชัดเจนจากบิดามารดาเกี่ยวกับมาตรฐานของพระเจ้า
ให้ดูจุลสาร เพือความเข้มแข็งของเยาวชน อธิบายว่าจุลสารเล่มนีมีความช่วยเหลือพิเศษสำหรับเยาว- 
ชนและบิดามารดา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานของศาสนาจักรในการนัดเที่ยว การแต่งงาน ภาษา 
ส่ือ ดนตรีและการเต้นรำ สนับสนุนให้บิดามารดาอ่านและพูดคุยถึงสิ่งที่อยู่ในจุลสารเล่มนี้กับลูกแต่ 
ละคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น การทำเช่นนีจะเปิดช่องให้บิดามารดาสามารถพูดถึงเรื่องต่าง  ๆท่ียาก 
จะเอ่ยไต้ง ่ายขึน ท ังยังเป ิดโอกาสให้เยาวชนไต้ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงเก ี่ยวก ับมาตรฐาน 
ทางศีลธรรมด้วย พูดถึงบทความต่อไปนี้ที่คัดลอกมาจากหน้า 15-16 ในจุลสารเล่มนี้
“พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงแนะนำว่า การมีความสนิทสนมกันทางเพศสำหรับลูก  ๆ ของพระองค์ 
ควรถูกสงวนไว้ภายในพันธะแห่งการแต่งงานเท่านัน ความสัมพันธ์ทางร่างกายระหว่างสามีกับภรรยา 
สามารถเป็นเรืองทีงดงามและศักดิสิทธิได้ มันได้รับการประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการก่อ 
กำเนิดของลูก  ๆ และเพือการแสดงออกของความรักภายใต้การแต่งงาน ‘เพราะเหตุนัน ผู้ชายจึงจาก 
บิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน, (ปฐมกาล 2:24)
“เนืองจากความสนิทสนมทางเพศเป็นเรื่องศักดิสิทธิ๙ พระเจ้าทรงกำหนดให้มีการควบคุมตนเองและ 
ความบริสุทธิก่อนการแต่งงาน รวมทั้งการมีความซื่อตรงต่อกันอย่างสมบูรณ์ภายหลังการแต่งงาน 
ในการนัดเที่ยว จงปฏิบัติต่อคู่นัดของท่านด้วยความเคารพ และต้องหวังว่าคู่นัดของท่านจะให้การ 
เคารพต่อท่านเช่นเดียวกัน ท่านจะไม,ปฏิบัติต่อคู่นัดของท่านเสมือนเป็นวัตถุสิ่งของสำหรับสนอง 
ความปรารถนาแห่งราคะของท่านหรือตัวท่านเอง การสัมผัสร่างกายที่ไม,เหมาะสมสามารถเป็นเหตุ 
ให้เสียการควบคุมตนเอง ท่านต้องควบคุมตนเองและความรู้สึกทางกายของท่านไต้เสมอ
“พระเจ้าทรงเจาะจงที่จะห้ามพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการมีความสัมพันธ์ทางเพศทุกชนิดก่อน 
การแต่งงาน การกอดจูบลูบคลำ การเบี่ยงเบนทางเพศ (เช่น ชายมีสัมพันธ์ทางเพศกับชาย การข่มขืน 
การมีสัมพันธ์ทางเพศในหมู,ญาติสนิท) การสำเร็จความใคร่ หรือการคิดหมกมุ่นแต่เรื่องเพศทังใน 
ความคิด คำพูดและการกระทำ...
“กิจกรรมทางเพศระหว่างชายกับชาย และหญิงกับหญิง เป็นเรื่องผิดบาปและน่าชิงชังสำหรับพระเจ้า 
(ดู โรม 1:26-27,31) ความเสน่หาแบบผิดธรรมชาติรวมถึงบรรดาผู้ซึ่งโน้มเอียงไปสู่คนเพศเดียวกัน 
เป็นการต่อต้านแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูก  ๆ ของพระองค์ ท่านมีความรับผิดชอบที่ 
จะทำการเลือกที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะถูกนำพาไปสู่บุคคลเพศเดียวกันหรือแตกต่างจากท่าน ความรู้สึก 
และความปรารถนาแห่งราคะอาจนำไปสู่บาปร้ายแรงยิ่งขึ้น สิทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะ 
ควบคุมและ!เกวินัยให้แก่ตัวเอง”
ดู หนังสือแนะแนวสำหรับบิดามารดา และ การสังสรรค์ในครอบครัว อธิบายว่าหนังสือสองเล่มนี้มี 
ความช่วยเหลือให้แก่บิดามารดาที่กำลังพยายามสอนลูกเรื่องความบริสุทธิ๙ หนังสือแนะแนวสำหรับ 
บิดามารดา จัดทำขึนเพื่อเรื่องนีโดยเฉพาะ หนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว กล่าวถึงเรื่องนี้ในหน้า 
259-266
เน้นว่าเมื่อบิดามารดาพูดกับลูกเรื่องเพศเขาจะต้องเป็นพยานว่าความบริสุทธิทางเพศนำไปสู่ความปีติ 
ยินดีและสันติ
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ยินดีและสันติ
• ทำไมจึงเป็นสิ่งจำเปีนสำหรับบิดามารดาที่จะเป็นตัวอย่างของความบริสุทธิทางศีลธรรมนอกเหนือ 

จากการสอนเรื่องนี้? บิดามารดาจะเป็นตัวอย่างของความบริสุทธิทางศีลธรรมได้อย่างไร?
ชี้ให้เห็นว่าเด็กจะเรียนรู้หลักธรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความบริสุทธิทางศีลธรรมจากการที่บิดามารดา 
ของเขาปฏิบัติต่อกัน จากรูปแบบวรรณกรรมและสื่ออื่น  ๆ ที่บิดามารดายอมให้มีอยู่ในบ้าน และ 
จากการที่บิดามารดาพูดถึงอำนาจอันศักดิสทธิของการสร้าง

สรุป
เน้นว่าบิดามารดามีความรับผิดชอบที่จะสอนลูกถึงหลักธรรมแห่งความชอบธรรม สนับสนุนให้ผู้ 
เข้าร่วมพยายามดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่สอนไว้ในบทนีและคิดหาวิธีทีเขาจะสามารถสอนหลัก 
ธรรมเหล่านี้แก่ลูก  ๆ ไต้ดีขึ้น
แสดงความเชื่อมั่นของท่านถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้น 
เตือน
พลิกดูหน้า 70-76 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนีโดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “สอนเด็ก” โดยประธานบอยต์เค. แพคเกอร์ 
ชี้ให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความในแนวทางศึกษาด้วยกัน
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น ำ ทางลูกขณะท่ีเขา 
ทำการตัดสินใจ

บ ท ท ี่15
จุดประสงค ์

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อสอนหลักธรรมที่จะช่วยให้บิดามารดานำทางลูก  ๆ ในการตัดสินใจ

1. ขณะเตรียมตัวสอน ให้หาวิธีที่จะทำตามหลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” 
(หน้า ix-xi ในคู่มือเล่มนี้)

2. อ่านหัวเรื่องตัวหนาซึ่งจะให้สาระโดยสังเขปของคำสอนและหลักธรรมของบทเรียน เพื่อเป็น 
ส่วนหนึ่งของการเตรียม ให้ไตร่ตรองวิธีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประยุกต์ใช้คำสอนและหลักธรรม 
เหล่านี แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่าควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้อง 
การของผู้เข้าร่วม

3. ถ้ามีหนังสือ สังสรรค์ในครอบครัว(31106425)ให้ศึกษาเรื่อง“อำเภอใจเสรี-กุญแจสู่ความเติบโต” 
หน้า 243-244 และ “การรับเด็กที่จากไปกลับมา” หน้า 258-259 ท่านอาจจะพูดถึงบทความ 
เหล่านี้ในระหว่างบทเรียน

4. นำก้อนกรวดมาที่ชันเรียน เพื่อใช้ในระหว่างช่วงสุดท้ายของบทเรียน 

ลูกต ้องการการนำทางขณะทำการตัดสินใจ
อ่านบทกวีต่อไปนีที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน แห่งฝ่ายประธานสูงสุดปราศรัยในการประชุมใหญ่ 
สามัญ

เขายืนเดียวดายอยู่ตรงทางแยก 
แสงแดดสาดส่องใบหน้า 
ไม่รู้อะไรในโลกา —
รู้แต่ว่าพร้อมจะแข่งขัน
ถนนทอดยาวไปทางตะวันออก ถนนทอดยาวไปทางตะวันตก
เด็กหนุ่มหารู้ไม่ว่าเสันไหนดีที่สุด
เขาจึงเลือกถนนที่พาลงตํ่า
ทำให้แพ้พ่ายพลาดได้มงกุฎชัย
ติดอยู่ในบ่วงแร้วของความโกรธ
เพราะไม่มีใครอยู่ตรงทางแยก
คอยบอกเสันทางที่ควรไป

อีกวันหนึ่ง ณ ที่แห่งเดิม 
เด็กหนุ่มเปียมล้นความหวังยืนอยู่
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ผู้พร้อมที่จะแข่งขัน 
ทั้งกำลังสืบเสาะหาสิ่งดี

I A  a/ d  SJtQ Iแต่ทนนมผูเยนอยู่
ชี้บอกทางเขาควรไป
เขาจึงหันจากถนนที่พาลงตํ่า
ไม,พ่ายการแข่งขันและได้มงกุฎชัย
เขาเดินไปตามทางดีทุกวัน
เพราะมีคนอยู่ตรงทางแยก
คอยบอกทางดีให้เดิน
[quoted from Central Christian Monitor, in Conference 
Report, Oct. 1993, 66-67; or Ensign, Nov. 1993, 48]

อธิบายว่าเด็กและเยาวชนมักจะยืนอยู่ตรงทางแยก—ช่วงที่เขาเผชิญการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลระยะยาว 
ต่อชีวิตของเขา บิดามารดา ผู้รู้จักถนนหนทางควรอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยให้ลูกทำการตัดสินใจที่ชอบธรรม 
แม้ว่าบิดามารดาจะไม,ได้อยู่กับลูกในช่วงที่ทำการตัดสินใจ แต่ลูกก็ควรจะรับการนำทางและพึ่งพา 
การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธึ๋ไต้เมื่อเขาระลึกถึงคำสอนของบิดามารดา

บิดามารดาจะต้องช่วยลูกให้ใช้อำเภอใจอย่างชอบธรรม
อธิบายว่าอำเภอใจเปีนของประทานใหญ่ยิ่งที่สุดอย่างหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้แก่เรา อำเภอ 
ใจคืออำนาจที่จะเลือกและกระทำเพื่อตัว โดยอำเภอใจนี่เองที่เราเลือกทำตามพระผู้ช่วยให้รอดและ 
ได้รับพรแห่งชีวิตนิรันดร์ (ดู 2 นีไฟ 2:25-28)
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 58:27-28 กับผู้เข้าร่วม
• ข้อความนี้ประยุกต์ใช้กับบิดามารดาในลักษณะใดขณะที่เขาช่วยลูก  ๆ ทำการตัดสินใจ?
• การปล่อยให้ลูกทำการตัดสินใจมีผลดีอย่างไรบ้าง?
เน้ือหาต่อไปนี้สรุปหลักธรรมที่บิดามารดาสามารถทำตามได้เพื่อช่วยให้ลูกใช้อำเภอใจอย่างชอบธรรม 
สนทนาหลักธรรมเหล่านี้กับผู้เข้าร่วม

สอนลูกเรื่องแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่งของพระบิดาบนสวรรค์
อ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากแอลมา 12:32 กับผู้เข้าร่วม ตังนี
“ฉะนั้น พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานบัญญัติให้เขา หลังจากที่ทรงทำให้เขารู้แผนการไถ่”
• ทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงประทานพระบัญญัติ หลังจาก ทำให้เขารู้แผนการไถ่แล้ว? หลักธรรมนี 

ประยุกต์ใช้กับความพยายามของบิดามารดาในการส่งเสริมลูกให้เชื่อฟงพระบัญญัติได้อย่างไร?
เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า
“เยาวชนสงสัยว่า ‘ทำไม’— 'ทำไมเรา,ได้รับบัญชา'ให้ ทำบางสิ่ง? และทำไมเราได้รับบัญชา ไม่ให้'ทำ 
อีกสิ่งหนึ่ง? ความรู้เรื่องแผนแห่งความสุข...จะทำให้เยาวชนเข้าใจว่า ‘ทำไม’. . .
“ท่านจะไม่ได้อยู่กับลูก [ของท่าน] ในเวลาที่เขาถูกล่อลวง ช่วงเวลาที่อันตรายเหล่านัน เขาต้อง 
พึ่งพาแหล่งช่วยของตนเอง ถ้าเขาสามารถทำให้ตนเองอยู่ภายในกรอบของแผนพระกิตติคุณ 
เขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก



บ ท ท ี่15: นำทางลูกขณะพี่,บาทำการตัดสินใจ

“แผนดังกล่าวมีค่าควรแก่การกล่าวถึงซํ้าแล้วซํ้าอีก ต่อจากนั้น จุดประสงค์ของชีวิต การดำรงอยู่ 
ของพระผู้ไถ่ และเหตุผลที่มีพระบัญญัติ จะอยู่กับเขา
“การศึกษาพระกิตติคุณของเขา ประสบการณ์ชีวิตของเขา จะเสริมพยานที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง 
ถึงพระคริสต์ การชดใช้ และการฟืนฟูพระกิตติคุณ” (The Great Plan o f Happiness [address to 
religious educators, 10 Aug. 1993], 3)

ให้แนวทางที่ชัดเจนแก่ลูกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมพระกิตติคุฌ
อธิบายว่าบิดามารดาควรให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ลูกในการตัดสินใจ ความพยายามนี้รวมถึงการ 
สอนพระกิตติคุณและกำหนดมาตรฐานความประพฤติในบ้าน เอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเตนเซ็น แห่งสาวก 
เจ็ดสิบสอนว่า
“อย่ากลัวที่จะกำหนดมาตรฐานและแนวทางท่ีชัดเจนทางศีลธรรม จงพูดว่า ไม่ เมื่อจำเป็น...ให้ [ลูก 
ของท่าน] รู้ว่ามีบางสิ่งที่ ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ท่านจะไม่ทำเป็นอันขาด ดูเหมือนว่าบิดา 
มารดาบางคนเป็นห่วงจนผิดวิสัยเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศของลูก และการยอมรับทางสังคม อีกทั้ง 
ยอมคล้อยตามหลายสิ่งที่ขัดแย้งกับวิจารณญาณที่ดีกว่าของตัวเขาเอง เช่น ความหรูหราฟ้งเฟ้อตาม 
สมัยนิยม เสือผ้าที่ไม่สุภาพ กลับบ้านดึกดื่น การนัดเที่ยวก่อนอายุสิบหกปี ภาพยนตร์ระดับอาร์ และ 
อ่ืน  ๆ สำหรับเด็กและบิดามารดาทังหลาย การยืนหยัดเพื่อสิ่งถูกต้องอาจจะต้องโดดเดี่ยวในบางครั้ง 
อาจจะต้องอยู่เพียงลำพังยามคํ่าคืน พลาดงานเลี้ยง และมีภาพยนตร์ที่ลูไม่ไต้ การทำเช่นนี้อาจจะไม่ 
สนุกเสมอไป แต่การเป็นบิดามารดาไม่ใช่การประชันขันแข่งเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ” (in Conference 
Report, Oct. 1993, 13; or Ensign, Nov. 1993, 11)
• บิดามารดาทำอะไรไต้บ้างเพื่อจะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนทางศีลธรรมสำหรับครอบครัว? (ขณะ 

ที่ผู้เข้าร่วมสนทนาคำถามนี้กระตุ้นเขาให้เล่าตัวอย่างจากชีวิตของตนเอง)
อ่านโมโรไน 7:15-19 กับผู้เข้าร่วม
• ข้อความนีให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับวิธีที่จะรู้ความดีจากความชั่ว? บิดามารดาจะประยุกต์ใช้คำ 

แนะนำนี้ได้อย่างไรขณะที่เขากำหนดแนวทางสำหรับลูก ๆ?
• ชีวิตด้านใดบ้างที่บางครังเด็กและเยาวชนต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินระหว่างดีและชั่ว? 

บิดามารดาจะใช้คำแนะนำในโมโรไน 7:15-19 เพื่อช่วยให้ลูกทำการตัดสินใจที่ชอบธรรมได้ 
อย่างไร?

ข่วนให้$กรู้จักอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธในชีวิตของเขา
อธิบายว่าโมโรไน 7:15-19 พูดถึงความสว่างของพระคริสต์ ซึ่งช่วยให้เรารู้ความดีจากความชั่ว นอก 
จากจะทำตามความสว่างของพระคริสต์แล้ว เราสามารถรับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธได้ 
ด้วย พระองค์ “จะทรงแสดงทุกสิ่งที่ [เรา] ควรทำให้แก่ [เรา]” (2 นีไฟ 32:5) และจะทรงช่วยให้เรา 
“รู้ ความจริงของทุกเรื่อง” (โมโรไน 10:5) ขณะที่ลูกเรียนรู้ที่จะรู้จักและทำตามการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ เขาจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตัดสินใจ หลังจากลูกได้รับของประ 
ทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธบิดามารดาก็จะช่วยให้ลูกมีความปรารถนามากขึ้นที่จะทำตัวให้มีค่าควร 
ต่อการเป็นเพื่อนตลอดเวลาของพระวิญญาณ
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเล่าว่ามารดาช่วยให้ท่านรู้จักอิทธิพลของพระ 
วิญญาณบริสุทธิอย่างไร ดังน ี้
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“หลังจากข้าพเจ้ารับบัพติศมาและการยืนยัน คุณแม่ดึงข้าพเจ้ามาใกล้และถามว่า ‘ลูกรู้สึกคย่างไรจ๊ะ, 
ข้าพเจ้าอธิบายความรู้สึกที่มีอยู่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นคือ ความสงบ การปลอบประโลม และ 
ความสุข คุณแม่อธิบายว่า สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นของประทานที่ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับ ซึ่งคือของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธ เธอบอกว่าถ้าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อสิ่งนั้น ข้าพเจ้าจะมีของ 
ประทานนั้นอยู่ด้วยตลอดเวลา นั่นเป็นช่วงการสอนที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดชีวิต” 
(เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 46)
• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ลูกรู้สึกและรู้จักอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ? (คำตอบ 

อาจได้แก่ บิดามารดาจะสนับสนุนลูกให้ศึกษาพระคัมภีร์ ฟิงเพลงที่ศักดิ”สิ่ทธ รักษาพระบัญญัติ 
และ สวดอ้อนวอนด้วยเจตนาแท้จริง ตลอดจนเล่าประสบการณ์ทางวิญญาณให้ลูก  ๆ ฟิงและ 
แสดงความรักต่อเขา)
เน้นว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่บิดามารดาจะส่งเสริมพฤติกรรมทางศาสนาของลูกเช่นการศึกษาพระคัมภีร์ 
เป็นส่วนตัว การสวดอ้อนวอน และการอดอาหาร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของครอบ 
ครัวเป็นสิ่งสำคัญ แต่แค'น้ันยังไม่พอ

เปีดโอกาสให้ลูกเล็ก  ๆ ได้ทำการตัดสินใจท่ีเรียบง่าย
ชี้ให้เห็นว่าบิดามารดาจะต้องเปิดโอกาสให้ลูกเล็ก  ๆ ได้ทำการตัดสินใจ เขาจะต้องทำให้การตัดสิน 
ใจไม,ยากเกินไปนัก โดยเสนอทางเลือกให้เพียงสองทางและต้องแน่ใจว่าการเลือกทั้งสองอย่างนั้น 
เป็นที่ยอมรับได้ อย่างเช่น มารดาบอกว่า “วันนี้หนูอยากจะใส่เสื้อเชิ้ตสีนั้าเงินหรือสีแดงละจ๊ะ” หรือ 
“หนูอยากจะฟิงนิทานหรือเล่นไปเรื่อย  ๆจนถึงเวลานอนละจ๊ะ” เมื่อบิดามารดาเสนอการเลือกดังกล่าว 
เขาต้องยอมรับการตัดสินใจของลูกด้วย
• การตัดสินใจที่เรียบง่ายเช่นนั้นจะช่วยให้ลูกพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่ยากและลึกซึงในวันข้าง 

หน้าได้อย่างไร?
ช่วยให ลู้กเข้าใจว่าการตัดสินใจบางอย่างมีผลนิรันดร

อธิบายว่า เมื่อลูกเผชิญการตัดสินใจที่ยาก เช่น การเลือกกิจกรรมในวันแซบัธ การเลือกเพื่อน การ 
วางแผนศึกษา หรือตั้งเป้าหมายสำหรับงานอาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะรู้วิธีตัดสินใจโดยมีพื้นฐาน 
บนความจริงพระกิตติคุณ ลูกจำเป็นต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจของเขาจะมีผลนิรันดร์ บิดามารดาต้อง 
ใช้เวลาตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่เพื่อพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านี้
• บิดามารดาสามารถนำทางลูก  ๆในทางใดบ้างขณะที่ลูกปรึกษาเขา? (คำตอบอาจได้แก่ บิดามารดา 

จะเล่าประสบการณ์ของตนเอง เตือนลูกให้นึกถึงบัญญัติของพระเจ้า และช่วยให้ลูกพิจารณาถึง 
ผลนิรันดร์ของการเลือกที่ต่างออกไป)

• สถานการณ์ใดที่บิดามารดาจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเมื่อลูกกำลังทำการตัดสินใจที่ไม่ชอบ 
ธรรม?
ขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านคำแนะนำจากเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง ดังนี้ (หน้า 79 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางของผู้เข้าร่วม)
“เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่จะแทรกเข้ามาเมื่อเห็นว่าลูกกำลังเลือกผิด นั่นไม่ได้หมายความว่า 
บิดามารดานำของประทานอันมีค่า ซึ่งคือ อำเภอใจ ไปจากลูก  ๆ เพราะอำเภอใจเป็นของประทาน



บทที่ 15: นำทางลูกขฉเะพี่ไททำการตัดสินใจ

จากพระผู้เป็นเจ้า การเลือกส่ิงท่ีพวกเขาจะทำ วิธีที่พวกเขาจะแสดงออก และสิ่งที่พวกเขาจะเชื่อ 
จะเป็นของพวกเขาตลอดไป แต่ในฐานะที่เป็นบิดามารดา เราต้องแน่ใจว่าลูก  ๆ เข้าใจพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมและผลที่ตามมาหากพวกเขาทำส่ิงผิด จำไว้ว่า ต้องไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในบ้าน ภาพยนตร์ 
นิตยสาร โทรทัศน์ วิดีโอ อินเทอร์ฌ็ต และสื่ออ่ืน  ๆ อยู่ที่นั่นในฐานะแขกผู้มาเยือน และควรได้ 
รับการต้อนรับก็ต่อเมื่อเหมาะสมกับความเพลิดเพลินของครอบครัวเท่านั้น จงทำให้บ้านของ 
ท่านเป็นที่กำบังแห่งสันติและความชอบธรรม อย่าปล่อยให้อิทธิพลชั่วร้ายทำให้สภาพแวดล้อม 
ที่พิเศษทางวิญญาณของท่านแปดเปีอน จงอ่อนโยน เจักคิด สุภาพ และใคร่ครวญในสิ่งที่ท่านพูด 
และวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อกัน เมื่อนั้นเป้าหมายของครอบครัวที่มีพื้นฐานบนพระกิตติคุณจะช่วยให้ 
ทำการตัดสินใจที่ดี  ๆ ได้ง่ายขึ้น” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 124)

บิดามารดาควรปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากผลของการตัดสินใจที่ไม่ฉลาด
ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้บางครั้งบิดามารดาจะแทรกเข้ามาเพื่อช่วยให้ลูกทำการตัดสินใจที่ชอบธรรม แต่เขา 
ไม่ควรแทรกแซงเพื่อป้องกันผลของการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดของลูก
• จะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างเมื่อบิดามารดาปกป้องลูกจากผลการตัดสินใจของลูก? จะเกิดผลดีอะไร 

เมื่อปล่อยให้ลูกประสบกับผลอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการตัดสินใจของตน? (สนับสนุนให้ผู้เข้า 
ร่วมเล่าตัวอย่างจากชีวิตของตนเอง แล้วอ่านถ้อยแถลงต่อไปนี้)
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า “บิดามารดาทังหลาย อย่าทำผิด 
พลาดโดยหมายจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือกำจัดผลอันหลีกเลี่ยงไม,ได้ของ 
การตัดสินใจโดยเจตนาของลูกที่จะละเมิดพระบัญญัติ การกระทำตังกล่าวส่งเสริมหลักธรรมที่ 
ผิด เปิดประตูให้กับบาปที่ร้ายแรงมากขึน และทำให้ความเป็นไปได้ที่จะกลับใจลดน้อยลง” (in 
Conference Report, Apr. 1993, 43; or Ensign, May 1993, 34)

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ สอนว่า “น่าหวั่นวิตกที่ปล่อยให้ลูก  ๆ ของเราเรียนรู้จากความผิดพลาด 
ท่ีเขาทำ แต่ความเต็มใจที่จะเลือกทางของพระเจ้าและคุณธรรมของครอบครัวเมื่อการเลือกมา 
จากตัวเขาย่อมดีกว่าเมื่อเราพยายามบังคับให้เขาทำคุณธรรมเหล่านั้น หนทางแห่งความรักและ 
การยอมรับของพระเจ้าย่อมดีกว่าหนทางแห่งการบีบบังคับและบีบคนของซาตาน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเมื่อเลี้ยงดูลูก  ๆ วัยร่น” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หน้า 47)

บิดามารดาควรแสดงความรักอย่างสมํ่าเสมอต่อลูกท่ีออกนอกลู่นอกทาง
ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าบิดามารดาจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ลูกบางคนก็อาจจะทำการตัดสินใจที่นำ 
ความเศร้าโศกใหญ่หลวงมาสู่ตนเองและผู้อื่น บิดามารดาต้องไม่หยุดแสดงความรักต่อลูกที่ออกนอก 
ลู่นอกทาง เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ กล่าวว่า
“บางท่านมีลูกที่ไม่ได้ดังใจ ลูกที่เลือกเสันทางซึ่งต่างออกไปโดยสิ้นเชิง พระบิดาบนสวรรค์ทรงมี 
ประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงแม้ลูกบางคนจะใช้ของประทานแห่งอำเภอใจเพื่อ 
ทำการเลือกที่ตรงข้ามกับคำแนะนำของพระองค์แต่พระองค์ยังทรงรักเขาต่อไป ข้าพเจ้าแน่ใจด้วยว่า 
พระองค์ไม่เคยตำหนิพระองค์เองสำหรับการเลือกที่ไม,ฉลาดของเขา” (in Conference Report, Apr. 
1993, 43; or Ensign, Nov. 1993, 34)
ขณะรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.ฮันเตอร์ให้คำแนะนำแก่บิดามารดา 
ที่ได้ทำอย่างดีที่สุดแต่ต้องเศร้าเสียใจเพราะความผิดของลูก ดังนี้
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“บิดามารดาที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่รัก ผู้ที่เสียสละ ผู้ที่ดูแล สอน และจัดหาให้ตามความต้องการ 
ของลูก ถ้าท่านทำทั้งหมดนี้แล้ว และลูกของท่านยังคงดือรั้น ทำให้กลัดกลุ้ม หรือไปตามทางของโลก 
แม้กระนน ท่านก็ยังเป็นบิดามารดาที่ประสบความสำเร็จอยู่ดี อาจมีลูกที่เข้ามาในโลกเพื่อจะท้าทาย 
บิดามารดาบางคนภายใต้สภาวการณ์บางอย่าง ทำนองเดียวกัน อาจจะมีลูกอีกหลายคนที่เป็นพรและ 
นำความปีติยินดีมาสู่บิดาหรือมารดา” (in Conference Report, Oct. 1983,94; or Ensign, Nov. 1983,65)
เอาก้อนกรวดที่ท่านนำมาด้วยให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง (ดู “การเตรียม” ข้อ 4) ขอให้เขาถือก้อนกรวดไว้ 
ตรงตาพอดี แล้วบรรยายว่าเขามองเห็นอะไรบ้าง อ่านเรื่องเปรียบเทียบต่อไปนี้ ซึ่งเล่าโดยเอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ ขณะรับใช้ในสาวกเจ็ดสิบ
“เมื่อข้าพเจ้าถือกรวดก้อนเล็กไว้ตรงตาพอดี มันลูเหมือนมีก้อนหินขนาดใหญ่บังตาอยู่ และนั่นคือ 
ทังหมดที่ข้าพเจ้าเห็น สิ่งนีเทียบได้กับป้ญหาของคนที่เรารักซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเราทุกชั่วขณะที่ 
ต่ืนอยู่ เมื่อท่านทำทุกสิ่งที่ช่วยได้ไปหมดแล้ว ขอให้ปล่อยส่วนที่เหลือไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 
และไม่ต้องกังวลอีก อย่ารู้สึกผิดเพราะท่านทำไม่ไต้มากไปกว่านี้ อย่าเสียพลังงานไปกับความวิตก 
กังวลที่ไร้ประโยชน์ พระเจ้าจะทรงนำก้อนกรวดที่บดบังการมองเห็นของท่านออกไปและโยนมัน 
ลงไปในบรรดาการท้าทายที่ท่านจะเผชิญในความก้าวหน้านิรันดร์ของท่าน ต่อจากนั้นท่านจะมีทัศนะ 
ที่ถูกต้อง ในท่ีสุด ท่านจะรู้สึกถึงการดลใจและรู้ว่าจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไร ท่านจะพบ 
สันติและความสุขมากขึน จะไม่ดูดายผู้ที่ต้องการท่าน และจะสามารถให้ความช่วยเหลือไต้มากขึ้น 
อันเนื่องจากทัศนะนิรันดร์นั้น” (in Conference Report, Apr. 1988, 70; or Ensign, May 1988, 60)
• บิดามารดาจะแสดงความรักอย่างสมํ่าเสมอต่อบุตรหรือธิดาที่ออกนอกลู่นอกทางได้ในทางใด? 

เขาจะแสดงความรักเช่นนันโดยไม่ถือโทษการกระทำของบุตรหรือธิดาได้อย่างไร?
อ่านลูกา 15:11-32 กับผู้เข้าร่วม อธิบายว่าเรามักจะเรียกข้อความนีว่า คำอุปมาเรื่องบุตรที่หายไป 
แต่จะเรียกว่าคำอุปมาเรื่องบิดาผู้เปียมด้วยความรักด้วยก็ได้
• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากคำอุปมาเรื่องนีเกี่ยวกับอิทธิพลความรักของบิดามารดาที่ส่งผลต่อลูกที่ 

เอาแต่ใจ?
ขณะรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์สอนว่า
“ตลอดประวัติศาสตร์ในชั่วอายุมนุษย์ การกระทำของลูกที่กบฎเต็มไปด้วยความโทมนัสและ 
ความชอกชำใจ แต่ถึงแม้จะมีการกบฏ เชือกที่เหนียวแน่นของชีวิตครอบครัวก็ยืดออกไปล้อมคน 
กบฏคนนั้น
“ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีเรื่องใดในวรรณกรรมทั้งหมดจะซาบซึ้งกินใจมากไปกว่าเรื่องที่เล่าโดยพระ 
อาจารย์ตามที่บันทึกไว้ในลูกาบทที่สิบห้า เรื่องของบุตรที่ละโมบและเอาแต่ใจตัวผู้เรียกร้อง 
มรดกของตนเอง ซึ่งในที่สุดเขาก็ผลาญจนไม่เหลืออะไรเลย ด้วยความสำนึก เขากลับมาหาบิดา 
เมื่อบิดาเห็นเขาแต่ไกลก็วิ่งเข้าไปกอดเขาและจุบเขา” (in Conference Report, Apr. 1991, 95; or 
Ensign, May 1991, 72)



บ ท ท ี่15: นำทางลูกขณะที่เขาทำการตัดสินใจ

สรุป
เน้นความสำคัญของการนำทางลูกขณะที่เขาทำการตัดสินใจ แล้วปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลจากการกระ 
ทำของตน เตือนผู้เข้าร่วมว่าพระเจ้าจะประทานพรบิดามารดาเมื่อเขายังคงรักและทำงานกับลูก  ๆ
ต่อไป จากนั้น อ่านถ้อยแถลงของอธิการโรเบิร์ต ดี. เฮลส์ ขณะรับใช้เป็นอธิการควบคุม ดังน ี้

“แน่นอนว่าบิดามารดาอาจจะทำผิดพลาดในกระบวนการของการเป็นพ่อแม่ แต่โดยความถ่อมใจ 
ศรัทธา การสวดอ้อนวอน และการศึกษา แต่ละคนจะเรียนรู้วิธีที่ดีกว่าเดิม และการทำเช่นนั้นจะเป็น 
พรแก่ชีวิตของคนในครอบครัวเวลานี้ และสอนประเพณีที่ถูกต้องให้แก่คนรุ่นหลัง” (in Conference 
Report, Oct. 1993, 10-11; or Ensign, Nov. 1993, 10)
เป็นพยานถึงหลักธรรมที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียนเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า 77-80 ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย (1) ทำตามข้อแนะนำใน “แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “ดุจดังเปลวเพลิงที่ไม่รู้ดับ” โดยเอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ด ชีให้เห็นว่าคู่แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความใน 
แนวทางศึกษาด้วยกัน
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การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
การศึกษาพระคัมภีร์เป้นครอบครัว 

และการสังสรรค์!นครอบครัว

บทที ่16
จุดประสงค ์

การเตรียม

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน

เพื่อกระตุ้นครอบครัวให้สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวและจัดสังสรรค์ 
ในครอบครัวเป็นประจำ และเพื่อสอนพระกิตติคุณในสภาพแวดล้อมเหล่าน ี้

1. คิดหาวิธีที่ท่านจะประยุกต์ใช้หลักธรรมใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบของท่านในฐานะครู” (หน้า 
ix-xi ในคู่มือเล่มนี้)

2. ไตร่ตรองคำสอนและหลักธรรมที่สรุปไว้ในหัวเรื่องตัวหนาของบทเรียน คิดหาวิธีที่จะสอนคำ 
สอนและหลักธรรมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์ แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณในการตัดสินใจว่า 
ท่านควรเน้นอะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม

3. ถ้ามีอุปกรณ์ต่อไปนี ให้นำบางอย่างหรือทังหมดมาชั้นเรียนด้วย และให้ผู้เข้าร่วมดูขณะที่ท่าน 
สนทนาเรื่องการสังสรรค์ในครอบครัว
ก. พระคัมภีร์
ข. หนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว (31106 425)
ค. หนังสือแนะแนวครอบครัว(31180 425)
ง. การสังสรรค์ในครอบครัว วิดีโอเสริม (5x276 425)
จ. หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110 425)
ฉ. นิตยสารศาสนาจักร
ช. มรดกของเรา: ประวัติบ่อของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย (35448 425) 
ซ. คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คและสมาคมสงเคราะห์ 
ณ. แนวทางศึกษาสำหรับสมาชิกชั้นเรียนในหลักสูตรคำสอนพระกิตติคุณ 
ญ. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (34285 425)
ฎ. หนังสือเร่ืองราวพระคัมภีร์ท่ีศาสนาจักรจัดทำ เช่น เร่ืองราวจากพระคัมภีร์มอรมอน (35666425) 
ฐ. ชุดภาพพระกิตติคุณ (34730 425)

4. ถ้าท่านใช้แบบ!เกหัดทบทวนหน้า 87 เตรียมกระดาษ และปากกาหรือดินสอให้กับผู้เข้าร่วม 
แต่ละคนด้วย

การสวดอ้อนวอนเปีนครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว และการสังสรรค์ในครอบ- 
ครัวต้องมีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับสิทธิชนยุคสุดท้ายทุกครอบครัว
อธิบายว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1999 ฝายประธานสูงสุดได้ส่งจดหมายมายังสมาชิกของศาสนาจักร 
ทั่วโลก จดหมายมีคำแนะนำดังนี้



“ขอให้บิดามารดาและลูก  ๆ ให้ความสำคัญของการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การสังสรรค์ใน 
ครอบครัว การศึกษาและการสอนพระกิตติคุณ และกิจกรรมที่ดีงามของครอบครัวมาก่อนสิ่งอื่นใด 
แม้ว่า ความต้องการหรือกิจกรรมอื่น  ๆอาจจะมีประโยชน์และเหมาะสมก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ต้องไม่มา 
แทนที่งานมอบหมายของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งบิดามารดาและครอบครัวเท่านั้นที่ทำได้” (จดหมายจากฝ่าย 
ประธานสูงสุด 11 กุมภาพันธ์ 1999)
• ทำไมคำแนะนำดังกล่าวจึงสำคัญอย่างยิ่งในทุกวันนี้?
อธิบายว่าบทเรียนนีพูดถึงสิ่งที่บิดามารดาทำได้เพื่อจัดให้มีการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์ 
เป็นครอบครัวทุกวัน รวมทั้งการสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ด้วย

ครอบครัวได้รับพรใหญ่ยิ่งเมื่อเขาสวดอ้อนวอนด้วยกัน
อ่าน 3 น ีไฟ 18:21กับผู้เข้าร่วม แล้วพูดถึงคำแนะนำจากประธานกอร์ดอน บี.ฮงค์ลีย์ประธานศาสนา 
จักรคนท่ี 15 ดังนี้
“ขอให้ทุกครอบครัวในศาสนาจักรนี้สวดอ้อนวอนด้วยกัน เวลานี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีการสวดอ้อน- 
วอนส่วนตัว แต่เป็นเรื่องดียิ่งที่จะมีการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว จงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบน 
สวรรค์ด้วยศรัทธา จงสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ท่านไม,สามารถทำสิ่งใด 
เพ่ือลูก  ๆ ได้ดีไปกว่าการให้เขาผลัดกันสวดอ้อนวอนในครอบครัว โดยแสดงความกตัญญต่อพรที่ได้ 
รับ ถ้าเขาทำเช่นนี้ขณะยังเยาว์วัย เขาจะเจริญวัยพร้อมกับวิญญาณแห่งความกตัญญในใจเขา” (“In- 
spirational Thoughts,” EnsignAug. 1997, 5)
• ครอบครัวทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างนิสัยของการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกวัน? ท่านเผชิญ 

การท้าทายอะไรในการจัดให้มีการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกวัน? และท่านทำอย่างไรเพื่อ 
แก้ไขปีญหาดังกล่าว?

• ครอบครัวทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้การสวดอ้อนวอนในครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย 
สำหรับพวกเขา? (นอกจากคำตอบของผู้เข้าร่วมแล้ว ให้พูดถึงคำแนะนำต่อไปนี้บางข้อหรือทั้ง 
หมด)
ก. บิดามารดาจะใช้เวลาก่อนสวดอ้อนวอนเพื่อถามว่ามีสิ่งพิเศษอะไรไหมที่ครอบครัวอยากจะ 

ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ หรือมีข้อกังวลอะไรไหมที่เขาอยากจะกล่าวในคำสวดอ้อน- 
วอน

ข. บิดามารดาต้องแน่ใจว่าไต้เปิดโอกาสให้ลูก  ๆ กล่าวคำสวดอ้อนวอนในครอบครัวเป็นประจำ 
ค. ครอบครัวจะสวดอ้อนวอนให้กับผู้นำในศาสนาจักร ผู้สอนศาสนา และสมาชิกในครอบครัว 

ที่ต้องการพรพิเศษ
ง. บิดามารดาจะใช้การสวดอ้อนวอนของเขาเป็นเวลาที่จะสอน ตัวอย่างเช่นคำกล่าวแสดงความ 

กตัญญของเขาจะหล่อหลอมความรู้สึกที่คล้ายกันนี้ให้กับลูก  ๆ
จ. บิดามารดาจะเอ่ยชื่อลูกแต่ละคนในการสวดอ้อนวอนของเขา เพื่อช่วยให้ลูกรู้สึกถึงความรัก 

ที่พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์และบิดามารดาทางโลกมีต่อเขา
• ท่านและครอบครัวได้รับพรใดอันเนื่องจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว?
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การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวช่วยให้ครอบครัวใกล้ชิดพระผู้เปีนเจ้ามากขึ้น
เขียนคำต่อไปนี้บนกระดานหรืออ่านออกเสียง
ความคารวะเพ่ิมข้ึน 

ความเห็นอกเห็นใจและความเคารพเพ่ิมข้ึน 
ความขัดแย้งน้อยลง

ความสามารถท่ีจะแนะนำลูก  ๆ ด้วยความรักและป็ญญาท่ีมากขึ้น 
ตอบรับคำแนะนำของบิดามารดามากขึ้น 
ความชอบธรรมเพ่ิมข้ึน

ศรัทธา ความหวัง และความใจบุญท่วมท้น 
สันติ ความปีติยินดี และความสุข
ขอให้ผู้เข้าร่วมไตร'ตรองคำถามต่อไปนีโดยไม่ต้องตอบออกเสียง
• ท่านทำอะไรไต้บ้างเพื่อนำพรเหล่านีมาสู่บ้านของท่านให้มากมายยิ่งขึน?
อธิบายว่าประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเป็นพยานว่า พรเหล่านีจะมีมากมายยิ่ง 
ขึ้นในบ้านของเราเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน
“ข้าพเจ้ามั่นใจว่าล้าในบ้านของเราบิดามารดาจะอ่านจากพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
เป็นประจำ ทั้งโดยส่วนตัวและกับลูก  ๆ วิญญาณของหนังสือที่ใหญ่ยิ่งนีจะซึมซาบเข้ามาในบ้านของ 
เขาและทุกคนที่อยู่ในนั้น วิญญาณแห่งความคารวะจะเพิ่มฃึน ความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ 
กันจะมีมากข้ึน วิญญาณแห่งความขัดแย้งจะจากไป บิดามารดาจะแนะนำลูกๆด้วยความรักและ!]ญญา 
ที่มากขึ้น ลูก  ๆ จะตอบรับและยอมฟงคำแนะนำของบิดามารดามากขึ้น ความชอบธรรมจะเพิ่มขึ้น 
ศรัทธาความหวังและความใจบุญ— ความรักอันบริสุทธิของพระคริสต์—จะมีอย่างมากมายในบ้านและ 
ชีวิตของเรา ทำให้เกิดสันติ ความปีติยินดี และความสุขที่มีชีวิตชีวา” (in Conference Report, Apr. 1980, 
90; or Ensign, May 1980, 67)
เมื่อพูดถึงคำสัญญาของประธานรอมนีย์ ประธานเอสรา แทฟท์ ฒ็นสัน ประธานศาสนาจักรคนที่ 13 
กล่าวว่า“คำสัญญาเหล่านี่—ความรักและความปรองดองที่เพ่ิมข้ึนในบ้าน ความเคารพท่ีมากข้ึนระหว่าง 
บิดามารดาและลูกความเข้มแข็งทางวิญญาณและความชอบธรรมที่เพิ่มขึน— ไม่ใช่เป็นคำสัญญาลมๆ 
แล้ง  ๆ แต่ตรงกับที่ศาสดาโจเซฟ สมิธ หมายถึงเมื่อท่านกล่าวว่า พระคัมภีร์มอรมอนจะช่วยให้เรา 
ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น” (in Conference Report, Oct. 1986, 6; or Ensign, Nov. 1986, 7)
ขอให้ผู้เข้าร่วมเล่าถึงพรที่มาสู่ครอบครัวของเขาโดยผ่านการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว
• ท่านทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อทำให้การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวประสบผลสำเร็จ? ท่าน 

เผชิญการท้าทายอะไร? และท่านทำอย่างไรเพื่อแก้ไขการท้าทายนั้น? (นอกจากคำตอบของผู้ 
เข้าร่วมแล้วให้พูดถึงคำแนะนำต่อไปนี้บางข้อหรือทั้งหมด)
ก. วางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดเวลาที่จะศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวทุกวัน สิ่งนีมักจะเป็น 

ส่วนที่ยากที่สุดของการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว อย่างไรก็ดี ครอบครัวจะแสวงหาการ 
นำทางของพระวิญญาณเมื่อเขาพิจารณาว่าอะไรดีที่สุดในสภาวการณ์ของเขา 

ข. อาจจะกำหนดเวลาที่แน่นอน หรือจำนวนข้อ บท หรือหน้า เพ่ืออ่านในแด'ละวัน
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บทที่16: การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกบาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวและการสังสรรค์ในครอบครัว

ค. ถ้าเป็นไปได้ จะต้องให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีพระคัมภีร์ครบชุด แม้แต่ลูกที่ยังอ่าน 
หนังสือไม่ออก ก็จะได้รับประโยชน์จากการมีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง บิดามารดาจะให้ 
พระคัมภีร์แก่ลูกในวันบัพติศมา วันเกิด หรือโอกาสพิเศษอื่น  ๆ หรือไม่ก็ให้ลูกหาเงินซื้อ 
พระคัมภีร์ของตนเอง

ง. ผลัดกันอ่าน โดยช่วยลูกเล็ก  ๆ ตามความจำเป็น หลังจากอ่านข้อความ ให้ทบทวนเนื้อหาที่ 
กล่าวไว้ในข้อนั้น  ๆ ด้วยวิธีที่ลูกเล็ก  ๆ จะเข้าใจได้ 

จ. ให้ลูกเล็ก  ๆ วาดภาพเรื่องราวพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวอาจจะสร้างภาพฝาผนังเพื่อ 
บรรยายภาพที่มาให้เห็นของลีไฮเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิต 

ฉ. ท่องจำข้อที่ชอบด้วยกัน
ช. อ่านพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสพิเศษ เช่น อีสเตอร์คริสต์มาส บัพติศมา การวางมือแต่งตั้ง 

ฐานะปุโรหิต หรือการอุทิศพระวิหาร 
ซ. ค้นคว้าหัวข้อพระกิตติคุณข้อใดข้อหนึ่งด้วยกัน โดยใช้ Guide to the Scriptures 
ณ. มีสมุดจดของครอบครัวไว้เขียนคำถาม เป้าหมาย หรือเรื่องประทับใจที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

พระคัมภีร์
ชี้ให้เห็นว่า หากเป็นเรื่องยากที่จะรวมครอบครัวในการศึกษาพระคัมภีร์ บิดามารดาควรจดจำว่าความ 
พยายามของเขาจะมีผลยืนยาวกว่าที่คิด ซิสเตอร์ชูซาน แอล. วอร์เนอร์ ซึ่งเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่ 
สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ กล่าวว่า
“ในครอบครัวของเรา เราพยายามให้มีการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในตอนเช้า แต่เรามักจะหงุดหงิด 
เสมอ  ๆ เมื่อลูกชายคนหนึ่งบ่น เพราะเขาถูกปลุกให้ตื่นนอน ในท่ีสุด เมื่อเขามาร่วมศึกษา เขาก็มักจะ 
เอาหน้าฟุบบนโต๊ะ หลายปีต่อมา ขณะที่เขากำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่ เขาได้เขียนจดหมายถึงครอบ 
ครัวว่า ‘ขอบคุณที่ได้สอนพระคัมภีร์ให้ผม ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่า ตอนนั้นผมทำท่าทาง 
เหมือนกำลังนอนหลับ แต่จริง  ๆ แล้วผมฟิงอยู่แม้'ว่าจะหลับตา” (เลียโฮนา กรกฎาคม 1996 หน้า 98)

การลังสรรฟ้นครอบครัวช่วยให้ครอบครัวมีพลังพอท่ีจะต้านทานอิทธิพลทางโลก
อธิบายว่าในปี 1915 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ และที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุดแนะนำ 
บิดามารดาให้เริ่มจัด “สังสรรค์ในครอบครัว” เป็นประจำ นี่เป็นเวลาที่บิดามารดาจะสอนหลักธรรม 
ของพระกิตติคุณแก่ครอบครัว ฝ่ายประธานสูงสุดเขียนว่า “ล้าสิทธิชนทำตามคำแนะนำนี้ เราสัญญา 
ว่าพรยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น ความรักที่บ้านและการเชื่อฟงบิดามารดาจะเพิ่มขึ้น ศรัทธาจะค่อย  ๆ เติบโต 
ในหัวใจของเยาวชนแห่งอิสราเอล และพวกเขาจะมีพลังต่อสัอิทธิพลอันชั่วร้ายและการล่อลวงที่รุม 
เร้าพวกเขาอยู่” (คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ หน้า 383)
ประธานกอร์ดอน บี. ฮงค์ลีย์ กล่าวถึงวิธีที่บิดามารดาของท่านทำตามคำแนะนำของประธานสมิธ
“ในปี 1915 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ขอให้ผู้คนของศาสนาจักรจัดสังสรรค์ในครอบครัว คุณพ่อของ 
ข้าพเจ้ากล่าวว่าเราจะทำเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงตระเตรียมห้องรับแขกที่มีเปียโนตัวใหญ่ตั้งอยู่ และ 
ทำสิ่งที่ประธานศาสนาจักรขอร้อง
“เราเป็นนักปฏิบัติที่แย่มากตามประสาเด็ก เราทำทุกอย่างร่วมกันได้ขณะเล่น แต่การจะให้เราคนใด 
คนหนึ่งพยายามร้องเพลงเดี่ยวต่อหน้าคนอื่นๆเป็นเหมือนกับการขอให้ไอศกรีมไม,ละลายบนเตาไพ่ 
ในตอนแรก เราจะหัวเราะและกล่าวคำพูดที่เก๋ไก๋เกี่ยวกับการแสดงของอีกคนหนึ่ง แต่คุณพ่อคุณ
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แม่ยืนกรานให้ทำต่อไป เราร้องเพลงด้วยกัน เรานิ่งฟงขณะที่คุณแม่อ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล 
และพระคัมภีร์มอรมอน คุณพ่อเล่าเรื่องจากความทรงจำของท่าน...
“จากการประชุมเล็ก  ๆ และเรียบง่ายเหล่านี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องรับแขกในบ้านเก่าแก่ของเรา มีบางสิ่งที่ 
ยอดเยี่ยมและยากจะบรรยายเกิดขึ้น ความรักที่เรามีต่อคุณพ่อคุณแม่แน่นแฟ้นมากขึ้น ความรักที่ 
เรามีต่อพี่ชายน้องสาวทวีขึ้น ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเพิ่มขึ้น ความซาบซึ้งต่อความดีงามที่เรียบ 
ง่ายเติบโตขึ้นในใจเรา สิ่งอัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำตามคำแนะนำของประธาน 
ศาสนาจักร ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่งที่มีความหมายยิ่งจากการทำเช่นนั้น” (Teachings o f Gordon B. Hinckley 
[1997], 211-12)
อธิบายว่าประธานศาสนาจักรทุกท่านตังแต่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เป็นต้นมา ได้เน้นถึงความสำ 
คัญของการสังสรรค์ในครอบครัว ป้จจุบัน ฝายประธานสูงสุดแนะนำให้ครอบครัวจัดสังสรรค์ใน 
ครอบครัวทุกคืนวันจันทร์
ชี้ให้เห็นว่า การสังสรรค์ในครอบครัวจะต้องมีการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและบทเรียนด้วยเสมอ 
ซึ่งจะนำเสนอโดยบิดามารดาหรือลูกคนใดคนหนึ่ง บิดามารดาจะช่วยลูกเล็ก  ๆ เตรียมและนำเสนอ 
บทเรียน
อธิบายว่าศาสนาจักรได้จัดทำอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ครอบครัวดำเนินการสังสรรค์ในครอบครัวได้อย่าง 
ประสบความสำเร็จ ให้ดูอุปกรณ์ที่ศาสนาจักรจัดทำซึ่งท่านนำมาที่ชี้นเรียนด้วย (ดู “การเตรียม” ข้อ 
3) เน้นเป็นพิเศษถึง หนังสือ การสังสรรค์ในครอบครัว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีค่ายิ่งสำหรับบิดามารดา 
หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งช่วยหลักของศาสนาจักรในการช่วยครอบครัววางแผนและดำเนินการสังสรรค์ 
ในครอบครัว ทั้งยังมีบทเรียนและแนวคิดสำหรับกิจกรรมรวมอยู่ในนั้นด้วย
• นอกจากการสวดอ้อนวอนและบทเรียนแล้ว ครอบครัวจะมีกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างในการสัง- 

สรรค์ในครอบครัว? (คำตอบอาจได้แก่ เล่นเกม อ่านพระคัมภีร์ ร้องเพลงสวดหรือเพลงทั่วไป จัด 
สภาครอบครัว และรับประทานอาหาร)

• บิดามารดาจะใช้การสังสรรค์ในครอบครัวเพื่อช่วยสนองความต้องการของครอบครัวได้อย่างไร? 
(นอกจากจะขอความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมแล้ว ให้เล่าตัวอย่างต่อไปนี้)
คุณพ่อคนหนึ่งปรับปรุงบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวโดยพูดคุยกับลูกเป็นส่วนตัว ขณะคุย 
กับลูก เขามักจะถามคำถามเกี่ยวคับข้อกังวลบางอย่าง เช่น “เด็กผู้ชายที่โรงเรียนพูดถึงเด็กผู้หญิง 
ว่าอย่างไรบ้างล่ะลูก” หรือ “มีใครเคยพูดเรื่องยาเสพย์ติดบ้างรึเปล่า” คำตอบของลูกช่วยให้เขา 
รู้ว่าลูกจะต้องเรียนรู้และสนทนาเรื่องอะไร จากนั้นเขากับภรรยาจะนั่งวางแผนบทเรียนด้วยกัน 
โดยมีพื้นฐานบนความต้องการเหล่านี้ ลูกชอบแสดงความคิดเห็นและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ 
สถานการณ์ในชีวิตจริง

• บิดามารดาทำอะไรได้บ้างเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการสังสรรค์ใน 
ครอบครัว?

• พรใดเข้ามาสู่ครอบครัวของท่านอันเนื่องจากการสังสรรค์ในครอบครัว?



บทที่ 16: การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษาสระคัมภีร์เป็นครอบครัวและการสังสรรค์ในครอบครัว

เนื้อหาประกอบ 
เพิ่มเติม

สรุป
เน้นว่า การสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวทุกวัน และการสังสรรค์ในครอบ- 
ครัวทุกสัปดาห์จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้ประจักษ์พยานของสมาชิกในครอบครัว 
เข้มแข็ง และเตรียมสมาชิกในครอบครัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับการท้าทายของชีวิต
แสดงความรักต่อครอบครัวของท่านและเป็นพยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้วในระหว่างบทเรียน 
และตลอดหลักสูตรเมื่อพระวิญญาณกระตุ้นเตือน
พลิกดูหน้า81-86ใ น การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม สนับ 
สนุนให้ผู้เข้าร่วมทบทวนคำสอนและหลักธรรมในบทนี้โดย(1)ทำตามข้อแนะนำใน“แนวคิดสำหรับ 
การประยุกต์ใช้” อย่างน้อยหนึ่งข้อ และ (2) อ่านบทความ “พรของการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว” 
โดยประธานกอร์ดอน ปี. ฮงค์ลีย์ และ “ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับการสอน” โดยเอ็ลเดอร์แอล. ทอม 
เพอร์รีย์ ชีให้เห็นว่า คู,แต่งงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านและสนทนาบทความในแนวทาง 
ศึกษาด้วยกัน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการท่ีดีงามเป็นครอบครัว
อธิบายว่านอกจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว และการ 
สังสรรค์ในครอบครัวแล้วกิจกรรมสันทนาการที่ดีงามจะช่วยให้ครอบครัวมีความรักและความสา- 
มัคคีที่แนบแน่นมากขึ้น
บิดามารดาควรวางแผนเวลาที่ครอบครัวจะร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยกัน ประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสัน แนะนำว่า “จงสร้างประเพณีครอบครัวเช่น กิจกรรมวันหยุด การทัศนาจร และกิจกรรมนอก 
บ้าน ความทรงจำเหล่านี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากลูก  ๆ ของท่าน” (in Conference Report, Oct. 1987, 
63; or Ensign, Nov. 1987, 51)
• การร่วมกิจกรรมสันทนาการเป็นครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร?

ท่านอาจจะพูดถึงข้อแนะนำต่อไปนีหรือข้อแนะนำของท่านเองเพื่อกระตุ้นการสนทนา
ก. สมาชิกในครอบครัวที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันจะมีความรักและความปรองดองมากขึ้น
ข. เขาจะสนุกสนานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวตลอดชีวิตของเขา
ค. ลูกจะชอบอยู่กับบิดามารดาอีกทังยินดีรับฟิงและทำตามคำแนะนำของบิดามารดามากขึ้น

• ท่านจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับกิจกรรมครอบครัวเมื่อท่านเป็นเด็ก? กิจกรรมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ 
ชีวิตของท่านในทางใด?

ขอให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับกิจกรรมครอบครัวที่สนุกสนาน น่าสนใจ และน่าจดจำซึ่ง 
ไม่สิ้นเปลืองมากนักหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทบทวนบทเรียนในภาค ข ของหลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว
บทเรียนนีสรุปภาค ข ของหลักสูตรการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว ถ้าท่านสอนหลักสูตร 
นั้งหมด ท่านอาจจะใช้แบบแกหัดต่อไปนี้
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แจกกระดาษและปากกาหรือดินสอแก่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ให้เวลาสามนาทีเพื่อเขียนรายการคำสอน 
และหลักธรรมที่เขาจำได้จากบทที่9 ถึงบทท่ี 16ในหลักสูตรนี้ให้เขาขีดเสันใต้คำสอนหรือหลักธรรม 
ที่มีความหมายต่อเขามากที่สุด สนับสนุนเขาให้เตรียมพูดบางหัวข้อที่ขีดเสันใต้ หากเขาต้องการ 
ความช่วยเหลือให้ใช้ตารางสารบัญหน้า v-vii ในคู่มือเล่มนีหรือสาระโดยสังเขปของหลักสูตรหน้า 
vii-viii ใน การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางศึกบาของผู้เข้าร่วม
หลังจากสามนาทีผ่านไป ขอให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนอ่านหนึ่งหัวข้อจากรายการที่เขาเขียนไว้และอธิบาย 
ว่าทำไมสิ่งนั้นจึงมีความหมายเปีนพิเศษ สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมไว้บนกระดาน และยอมรับว่า 
ความเห็นของแต่ละคนสำคัญ จากนั้นก็พูดถึงความคิดเห็นของท่านเอง หากเวลาเอื้ออำนวย ให้ทบ 
ทวนแบบ!เกหัดนี้อีกครั้ง
ขอบคุณผู้เรียนสำหรับการมีส่วนร่วมในหลักสูตรนี้ พร้อมทังกระตุ้นเขาให้ดำเนินชีวิตตามคำสอน 
และหลักธรรมที่สนทนามาตลอดหลักสูตร กระตุ้นเขาให้อ่าน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” กับ 
ครอบครัวบ่อย  ๆ และทำตามคำแนะนำเหล่านันในบ้านของเขา





ศาสนาจักรซอง ๕พระเยซูคริสต
แห่งสิทธิซนยคสดท้าย


