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ครอบครัว

ถอยแถลงตอโลก
ฝายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองของศาสนาจักร

ของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย

àราฝายประธานสูงสุด และสภาอัครสาวกสิบสองของศาสนาจักร

ของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย ขอประกาศดวยความเคารพ

วา  การแตงงานระหวางชายและหญิงไดรับการแตงต้ังจากพระผูเปนเจา

และวาครอบครัวเปนศูนยกลางตอแผนของพระผูสราง เพื่อจุดหมาย

ปลายทางนิรันดรของลูก ๆ  ของพระองค

มนุษยท้ังหลาย!ชายและหญิง!ไดรับการสรางในพระฉายาของพระ

ผูเปนเจา   แตละคนเปนบุตรหรือธิดาทางวิญญาณท่ีรักของพระบิดาพระ

มารดาแหงสวรรค  และดวยเหตุนี้ แตละคนจึงมีคุณลักษณะและจุด

หมายปลายทางแหงสวรรค    เพศเปนลักษณะสําคัญย่ิงของแตละบุคคล

กอนชีวิตมตะ ขณะมีชีวติมตะ และเปนเคร่ืองบงบอกบุคลิกลักษณะและ

จุดประสงคนิรันดร

ในอาณาจักรกอนชีวิตมตะ  บุตรและธิดาที่เปนวิญญาณรูจักและ

นมัสการพระผูเปนเจาเปนพระบิดานิรันดรของพวกเขา และยอมรับแผน

ของพระองค ซ่ึงตามแผนน้ัน ลูก ๆ  ของพระองคจะไดรับรางกายอันเปน

เน้ือหนัง  และไดรับประสบการณทางโลกเพ่ือพัฒนาไปสูความดีพรอม

และในท่ีสุดจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแหงสวรรคของเขาหรือเธอ

เปนทายาทแหงชีวิตนิรันดร  แผนของพระผูเปนเจาอันเปนความสุขทํา

ใหความสัมพันธในครอบครัวดําเนินตอไปหลังความตาย   พธีิการและ

พันธสัญญาศักด์ิสิทธ์ิที่มีอยูในพระวิหารอันศักด์ิสิทธ์ิ ทําใหเกิดความ

เปนไปไดสําหรับแตละบุคคลท่ีจะกลับไปยังท่ีประทับของพระผูเปนเจา

และเพ่ือท่ีครอบครัวจะเปนหน่ึงเดียวช่ัวนิรันดร

พระบัญญัติขอแรกท่ีพระผูเปนเจาประทานใหแอดัมและอีฟเก่ียวของ

กับศักยภาพของพวกเขาในฐานะสามีภรรยาเพ่ือเปนบิดามารดา  เราประ

กาศวาพระบัญญัติของพระผูเปนเจาท่ีใหลูก ๆ  ของพระองคทวีข้ึนและ

เติมใหเต็มแผนดินโลก ยังมีผลบังคับ   เราขอประกาศตอไปวา  พระผู

เปนเจาทรงบัญชาวา อํานาจการสรางอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะตองใชในระ

หวางชายและหญิงผูซ่ึงแตงงานตามกฎหมายในฐานะสามีและภรรยาเทานัน้

เราขอประกาศวา  วิถีทางท่ีชีวิตมตะถูกสรางข้ึนน้ันเปนการแตงต้ัง

จากสวรรค   เรายืนยันถึงการชําระชีวิตใหบริสุทธ์ิ และความสําคัญของ

ส่ิงน้ีในแผนนิรันดรของพระผูเปนเจา

สามีและภรรยามคีวามรับผดิชอบอันทรงเกียรตท่ีิจะรักและดแูลกันเชน

เดียวกับท่ีจะรักและดูแลลูก ๆ   “บุตรท้ังหลายเปนมรดกจากพระเจา”

(สดุดี 127:3) บิดามารดามีหนาท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีจะเล้ียงดูลูก ๆ  ดวยความ

รักและความชอบธรรม จัดหาปจจัยสนองความตองการทางรางกาย

และทางวิญญาณ  สอนพวกเขาใหรักและรับใชกัน ใหเช่ือฟงพระบัญ-

ญัติของพระผูเปนเจาและเปนพลเมืองดี เชื่อฟงกฎหมายของประเทศ

ไมวาพวกเขาจะอาศัยอยู ณ ท่ีใด  สามีและภรรยา!บิดาและมารดา!
จะมีความรับผิดชอบตอพระผูเปนเจาในการทําใหความรับผิดชอบเหลา

น้ีบรรลุผล

ครอบครัวไดรับการแตงต้ังจากพระผูเปนเจา   การแตงงานระหวาง

ชายและหญิงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางย่ิงตอแผนนิรันดรของพระองค เด็ก ๆ

มสีิทธิ์ที่จะเกิดภายในพันธะของการสมรส และที่จะไดรับการเลี้ยงดู

โดยบิดาและมารดาท่ีเคารพคําสาบานของการแตงงานดวยความซ่ือสัตย

ภักดีอยางสมบูรณ   ความสุขในชีวิตครอบครัวสวนมากจะสําเร็จไดเม่ือ

มีพ้ืนฐานบนคําสอนของพระเจาพระเยซูคริสต  การแตงงานและครอบ

ครัวท่ีประสบความสําเร็จไดรับการสรางข้ึนและคงไวบนหลักธรรมแหง

ศรัทธา การสวดออนวอน การกลับใจ การใหอภัย ความเคารพ ความรัก

ความเห็นอกเห็นใจ การทํางาน และกิจกรรมสันทนาการท่ีดีงาม   โดย

แผนของพระผูเปนเจา บิดาเปนผูนําครอบครัวดวยความรัก ดวยความ

ชอบธรรม และรับผิดชอบท่ีจะจัดหาส่ิงจําเปนตาง ๆ  ของชีวิต และคุม

ครองครอบครัว    มารดารับผิดชอบเบ้ืองตนในการเล้ียงดลููก ๆ    ในความ

รับผิดชอบอันศักด์ิสิทธ์ิเหลาน้ี บิดาและมารดาจําตองชวยเหลือกันใน

ฐานะเปนหุนสวนเทา ๆ  กัน  ความพิการ ความตาย หรือสภาพแวดลอม

อ่ืน ๆ  อาจทําใหแตละบุคคลจําตองปรับตัว  ญาติพ่ีนองควรใหความชวย

เหลือเม่ือจําเปน

เราขอเตือนวาใครก็ตามที่ฝาฝนพันธสัญญาแหงพรหมจรรย ผูที่ทํา

รายคูครองหรือลูก ๆ  หรือคนท่ีลมเหลวในการทําใหความรับผิดชอบ

ในครอบครัวสําเร็จ  วนัหน่ึงเขาจะยืนช้ีแจงตอพระพักตรพระผูเปนเจา

ย่ิง กวานัน้ เราเตือนวา การแตกสลายของครอบครัวจะนาํภัยพิบัติมาสูคน

เหลาน้ัน สังคม และประชาชาติ ดงัท่ีศาสดาในสมัยโบราณและปจจุบัน

พยากรณไว

เราเรียกรองประชาชาติ และเจาหนาท่ีของรัฐบาลทุกแหงท่ีมีความ

รับผิดชอบใหสงเสริมการวางมาตรการเหลานั้นใหคงไว และทําให

ครอบครัวม่ันคงดังหนวยพ้ืนฐานของสังคม

ถอยแถลงนี้เปนสวนหนึ่งในขาวสารของประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย ท่ีปราศรัยในการประชุมสมาคมสงเคราะหสามัญ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 1995 ซอลทเลค ซิตี้ ยูทาห
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คํานํา

จุดประสงคของหลักสูตรนี้
หลักสูตรการแตงงานและความสัมพันธในครอบครัวจัดทํา

ขึน้เพ่ือชวยใหสมาชกิของศาสนาจักรเสริมสรางการแตงงานและ

ครอบครัว อีกท้ังพบความปติยินดีจากความสัมพันธในครอบ-

ครัว    หลักสูตรน้ีแบงออกเปนสองภาค  ภาค ก  “การเสริมสราง

การแตงงาน” เปนประโยชนอยางยิ่งตอคูแตงงานและสมาชิก

ท่ีเตรียมตัวแตงงาน  ภาค ข “ความรับผิดชอบของบิดามารดาใน

การเสริมสรางครอบครัว” ชวยบิดามารดาและปูยาตายายใน

ความเพียรพยายามที่จะ “อบรมบุตรดวยการสั่งสอน และการ

เตือนสติตามหลักขององคพระผูเปนเจา” (เอเฟซัส 6:4)

หลักสูตรนี้ยึดตามคําสอนและหลักธรรมที่สอนไวในพระ

คัมภีร ทั้งโดยอัครสาวกและศาสดายุคสุดทาย  ซึ่งจะเนนเปน

พิเศษท่ี “ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก” ในหนา iv ของแนวทาง

ศึกษาเลมนี้

สําหรับสาระโดยสังเขปของหลักสูตร ดูหนา vii!!viii

พลิกกลับไปดูสาระโดยสังเขปบอย ๆ  เพ่ือทบทวนคําสอนและ

หลักธรรมที่ทานเรียนรูไปแลวและเตรียมตัวสําหรับบทเรียน

ครั้งตอไป

เขาเรียนหลักสูตรตามความตองการของทาน
ทานเลือกเรียนไดตามความตองการสวนตัว  อยางเชน หาก

ทานแตงงานแลวแตยังไมมีบุตร ทานอาจจะเลือกเรียนแปด

บทแรก แตไมเรียนแปดบทหลัง  หากทานเปนบิดาหรือมารดา

ตัวคนเดียว ทานก็อาจจะเรียนเฉพาะบทเรียนในภาค ข

การมีสวนรวมในหลักสูตร
การท่ีทานเลือกเขารวมในหลักสูตรน้ี แสดงใหเห็นวาทาน

มีความปรารถนาท่ีจะเสริมสรางครอบครัวของตนเอง  เพ่ือให

ไดประโยชนสูงสุดจากหลักสูตร ทานจําเปนตองมีสวนชวย

การสนทนาในช้ันเรียน ใชแนวทางศึกษาเลมน้ี ตลอดจนพยา-

ยามประยุกตใชคําสอนและหลักธรรมที่เรียนรู

มีสวนชวยการสนทนาในช้ันเรียน

ขณะที่ทานและผูเขารวมคนอื่น ๆ มีสวนชวยการสนทนา

ในชั้นเรียน ทานจะสามารถอัญเชิญอิทธิพลของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ สอน และสรางสรรคกันได  พระเจาตรัสวา “กําหนด

ผูสอนในบรรดาพวกเจา และอยาใหทุกคนเปนคนพูดพรอมกัน

แตใหพูดทีละคน และใหทุกคนฟงขอความของเขา คือ เมื่อ

ทุกคนพูด เพ่ือทุกคนจะรับการสรางสรรคจากทุกคน และเพ่ือ

ทุกคนจะมีสิทธ์ิเทากัน” (ค.พ. 88:122)

ทุกคนท่ีเขารวมหลักสูตรจะไดเรียนรูจากกัน ไมวาประสบ

การณในการแตงงานและการเลี้ยงลูกของเขาจะเปนอยางไร

ก็ตาม   ประสบการณของทานในหองเรียนจะคุมคาที่สุดเมื่อ

ทานเลาประสบการณที่เกี่ยวของกับบทเรียนและฟงดวยความ

เคารพเมื่อผูอื่นทําเชนนั้น   เม่ือทานเปนพยานถึงความจริงที่

สนทนากัน ทานก็มีสวนทําใหประจักษพยานของตนเองและ

ของผูอ่ืนเขมแข็งข้ึน  อยางไรก็ดี ทานตองระวังท่ีจะไมสนทนา

ถึงประสบการณที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปนสวนตัวเกินกวาจะนํามา

พูดในหองเรียน   ควรทราบดวยวาเวลาในช้ันเรียนมีจํากัด ทาน

ตองคํานึงถึงผูสอนและผูเขารวมคนอ่ืน ๆ ดวย

การใชแนวทางศึกษาเลมนี้

ในสัปดาหตอจากบทเรียนแตละบท ทานจะใชแนวทาง

ศึกษาเลมน้ีเพื่อทบทวนสิ่งที่ เรียนรูไปแลว  แนวทางศึกษา

ประกอบดวย “แนวคิดสําหรับการประยุกตใช”  ซึ่งเปนขอ

แนะนําที่จะชวยใหทานดําเนินชีวิตตามคําสอนและหลักธรรม

ท่ีเรียนรูในแตละบท  นอกจากน้ี ยังมีบทความหน่ึงหรือสองบท

จากเจาหนาที่ชั้นผูใหญของศาสนาจักรใหมาดวย  หากทาน

แตงงานแลว ทานจะไดประโยชนสูงสุดเมื่ออานและสนทนา

บทความเหลานี้กับคูชีวิตของทาน

บทความบางบทเปนคําปราศรัยท่ีใหไวในการประชุมใหญ

สามัญและในโอกาสอื่น บางก็เขียนไวในนิตยสารศาสนาจักร

เนื่องดวยบทความเหลานี้มาจากสิ่งพิมพตางกัน จึงจําเปนตอง
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มีการเปล่ียนแปลงแกไขเล็กนอยเพื่อใหรูปแบบในแนวทาง

ศึกษาเลมนี้สอดคลองกัน  อยางเชน ขอคิดเห็นที่นําเขาสูบท

เรียนบางบทดึงมาจากคําปราศรัยการประชุมใหญสามัญ  หัวขอ

และขอความบางตอนที่ยกมาอางเปลี่ยนไป  แตคําสอนยังคง

เหมือนเดิม

การประยุกตใชคําสอนและหลักธรรมที่ทานเรียนรู

การเพียงแตเรียนพระกิตติคุณเทาน้ันยังไมพอ  เพ่ือใหพระ

กิตติคุณเกิดผลในชีวิต ทานตองดําเนินชีวิตตามสิ่งที่ เรียนรู

ประธานฮาโรลด บี. ลี ประธานศาสนาจักรคนท่ี 11 แนะนาํวา

“หลักธรรมและพิธีการท้ังหมดของพระกิตติคุณ ถาจะกลาว

ในอีกความหมายหน่ึง ก็คือ การเช้ือเชิญใหเรียนรูพระกิตติคุณ

โดยการปฏิบัติตามคําสอนในน้ัน   ไมมีบุคคลใดรูจักหลักธรรม

ของสวนสิบจนกวาเขาจะจายสวนสิบ   ไมมีใครรูจักหลักธรรม

ของพระวาจาแหงปญญาจนกวาเขาจะรักษาพระวาจาแหงปญญา

ไมวาเด็กหรือผูใหญ จะไมจายสวนสิบ รักษาพระวาจาแหง

ปญญา รักษาวันแซบัธใหศักดิ์สิทธิ์ หรือสวดออนวอน เพียง

เพราะไดยินคนพูดเก่ียวกับหลักธรรมเหลาน้ี  แตเราเรียนรู

พระกิตติคุณโดยการดําเนินชีวิตตามนั้น…

“…เราจะไมรูอะไรเลยเก่ียวกับคําสอนของพระกิตติคุณ

จนกวาเราจะไดรับพรที่มาจากการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม

น้ัน” (Stand Ye in Holy Places [1974], 215)

แหลงชวยเพ่ิมเติม
แหลงชวยที่ศาสนาจักรจัดทําขึ้นตอไปนี้จะใหขอมูลเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับเรื่องที่สนทนาในหลักสูตร โดยขอทราบรายละ-

เอียดไดจากศูนยบริการของศาสนาจักร  ทานอาจจะสนับสนุน

ใหผูเขารวมใชสิ่งพิมพเหลาน้ีในครอบครัวของเขา

� คูมือแนะแนวครอบครัว (31180 425)  คูมือแนะแนวเลมน้ี

พูดถึงองคประกอบของครอบครัว ใหขอมูลเก่ียวกับการ

สอนพระกิตติคุณในบาน พรอมท้ังข้ันตอนโดยสรุปสําหรับ

พิธีการและการใหพรฐานะปุโรหิต

� บทความเก่ียวกับการแตงงานและครอบครัวในนิตยสาร

ศาสนาจักร

� การสังสรรคในครอบครัว (31106 425)  หนังสือเลมนี้จะ

ชวยบิดามารดาและลูก ๆ  เตรียมบทเรียนสําหรับการสังสรรค

ในครอบครัว (หนา 1!!160, 173!238)  ซึ่งประกอบดวย

แนวคิดสําหรับการสังสรรคในครอบครัวที่ประสบความ

สําเร็จ (หนา 161!171) รวมทั้งขอแนะนําในการสอนหลัก

ธรรมและความรับผิ ดชอบเฉพาะอย างแก ลู ก (หน า

240!271) ตลอดจนแนวคิดสําหรับกิจกรรมครอบครัว

(หนา 274!344)

� ไมมีการเรียกใดย่ิงใหญกวาการสอน (36123 425)  หนงัสือ

เลมน้ีประกอบดวยหลักธรรมและขอแนะนําเชิงปฏิบัติท่ี

ชวยใหสมาชิกในศาสนาจักรปรับปรุงตนเองในฐานะครู

สอนพระกิตติคุณ   ภาค ง. “การสอนในบาน” (หนา 125!

148) เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับบิดามารดา

� คูมือแนะแนวการสอน (34595 425)  หนังสือเลมนี้ใหขอ

แนะนําสําหรับการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูพระ

กิตติคุณ

� เพื่อความเขมแข็งของเยาวชน (34285 425)  จุลสารเลมนี้

สรุปมาตรฐานของศาสนาจักรในการนัดเที่ยว การแตงกาย

และลักษณะทาทาง การผูกมิตร ความซ่ือสัตย ภาษา ส่ือ สุข

ภาพทางใจและทางกาย ดนตรีและการเตนรํา ความบริสุทธ์ิ

ทางเพศ การประพฤติในวันแซบัธ การกลับใจ ความมีคาควร

และการรับใช

� หนังสือแนะแนวสําหรับบิดามารดา (31125 425)  คูมือเลม

น้ีประกอบดวยขอแนะนําที่จะชวยบิดามารดาสอนลูกเรื่อง

ความสนิทสนมทางกายภาพ

� Cornerstones of a Happy Home (33108)  จุลสารเลมนี้

ประกอบดวยคําปราศรัยของประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย

ขณะท่ีทานรับใชเปนท่ีปรึกษาท่ีสองในฝายประธานสูงสุด

� One for the Money: Guide to Family Finance (33293) จลุ

สารเลมน้ี โดยเอ็ลเดอรมารวิน เจ. แอชตัน แหงโควรัมอัคร

สาวกสิบสอง ใหขอแนะนําเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร

เงินในครอบครัว
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สาระโดยสังเขปของหลักสูตรการแตงงาน
และความสัมพันธในครอบครัว
ภาค ก: การเสริมสรางการแตงงาน
บทท่ี 1: ครอบครัวเปนศูนยกลางตอแผนของพระ
ผูสราง”
ศาสดายุคสุดทายประกาศความสําคัญนิรันดรของการแตงงาน

และครอบครัว

การแตงงานนิรันดรนํามาซ่ึงความปติยินดีและพรย่ิงใหญในชีวิต

นี้และตลอดนิรันดร

หลักสูตรการแตงงานและความสัมพันธในครอบครัวจัดทําข้ึน

เพ่ือชวยใหเราพบความปติยินดีจากความสัมพันธในครอบครัว

บานของเราจะเปน “สวรรคนอย ๆ” ไดเมื่อเราสราง “บนศิลา

ของพระผูไถของเรา”

บทท่ี 2: การสงเสริมความเปนหนึ่งในการแตงงาน
พระเจาทรงบัญชาใหสามีภรรยาเปนหน่ึง

สามีภรรยาตองเห็นคุณคาของกันและกันในฐานะหุนสวนที่

เทากัน

สามีภรรยาควรยอมใหคุณลักษณะและความสามารถเฉพาะตัว

ของแตละฝายเสริมสรางกันและกัน

สามีภรรยาจะตองจงรักภักดีตอกัน

บทท่ี 3: การหลอเล้ียงความรักและมิตรภาพในการ
แตงงาน
สามีภรรยาจําเปนตองหลอเล้ียงความรักท่ีมีใหกัน

การแสดงความรกัและความออนโยนจะทําใหความรกัและมิตรภาพ

คงความหวานช่ืนในการแตงงาน

ความสนิทสนมท่ีเหมาะสมในการแตงงานคือการแสดงความรัก

คูแตงงานควรพยายามมีความใจบุญ ซ่ึงคือความรักอันบริสุทธ์ิ

ของพระคริสต

บทท่ี 4: การตอบสนองการทาทายในการแตงงาน
สามีภรรยาทุกคูจะประสบกับการทาทาย

สามีภรรยาจะผานพนการทาทายไปไดถาทั้งสองฝายมองการ

แตงงานเปนความสัมพันธตามพันธสัญญา

เมื่อการทาทายเกิดขึ้น เราจะเลือกตอบสนองดวยความอดทน

และความรัก ไมใชความขุนของหมองใจหรือความโกรธ

บทท่ี 5: การตอบสนองการทาทายโดยผานการสื่อสาร
ที่สรางสรรค
สามีภรรยาทุกคูยอมมีความคิดเห็นบางอยางแตกตางกัน

สามีภรรยาควรมองหาคุณสมบัติอันนาช่ืนชมในกันและกัน

การส่ือสารท่ีสรางสรรคชวยปองกันและแกไขปญหา

บทท่ี 6: การเสริมสรางการแตงงานโดยผานศรัทธา
และการสวดออนวอน
สามีภรรยาควรทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในพระเยซู-

คริสต

สามีภรรยาไดรับพรเม่ือสวดออนวอนดวยกัน

บทท่ี 7: อํานาจการรักษาของการใหอภัย
วิญญาณแหงการใหอภัยระหวางสามีภรรยาชวยทําใหเกิดสันติ

ความรูสึกไววางใจ และความม่ันคง

สามีภรรยาควรขออภัยกันในขอบกพรองของแตละฝายและ

พยายามอยางจริงจังท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึน

สามีภรรยาควรพยายามใหอภัยกัน

บทท่ี 8: การจัดสรรเงินในครอบครัว
การจัดสรรเงินอยางเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญของการแตงงาน

ท่ีมีความสุข

สามีภรรยาควรพรอมใจกันทําตามหลักธรรมเบื้องตนของการ

จัดสรรเงิน
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ภาค ข: ความรับผิดชอบของบิดามารดาในการเสริมสรางครอบครัว
บิดามารดาควร “สอนลูก ๆ ของเขาใหสวดออนวอนดวย และ

ใหเดินอยางภาคภูมิตอพระพักตรพระเจา”

บทท่ี 14: การสอนหลักธรรมพระกิ ตติ คุณแก ลูก
(ตอน 2)
บิดามารดาแสดงความรักตอลูกเมื่อสอนลูก

บิดามารดาตองสอนลูกเรื่องความเมตตาและการรับใช

บิดามารดาตองสอนลูกเร่ืองความซ่ือสัตยและการเคารพทรัพย-

สินของผูอ่ืน

บิดามารดาตองสอนลูกเร่ืองรางวัลของการทํางานอยางซ่ือสัตย

บิดามารดาตองสอนลูกเร่ืองความบริสุทธ์ิทางศีลธรรม

บทท่ี 15: นําทางลูกขณะที่เขาทําการตัดสินใจ
ลูกตองการการนําทางขณะทําการตัดสินใจ

บิดามารดาจะตองชวยลูกใหใชอําเภอใจอยางชอบธรรม

บิดามารดาควรปลอยใหลูกเรียนรูจากผลของการตัดสินใจที่

ไมฉลาด

บิดามารดาควรแสดงความรักอยางสม่ําเสมอตอลูกที่ออกนอก

ลูนอกทาง

บทท่ี 16: การสวดออนวอนเปนครอบครัว การศึกษา
พระคัมภีรเปนครอบครัว และการสังสรรคในครอบ-
ครัว
การสวดออนวอนเปนครอบครัว การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบ

ครัว และการสังสรรคในครอบครัวตองมีความสําคัญเปนอัน

ดับแรกสําหรับสิทธิชนยุคสุดทายทุกครอบครัว

ครอบครัวไดรับพรใหญยิ่งเม่ือเขาสวดออนวอนดวยกัน

การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบครัวชวยใหครอบครัวใกลชิด

พระผูเปนเจามากขึ้น

การสังสรรคในครอบครัวชวยใหครอบครัวมีพลังพอที่จะตาน

ทานอิทธิพลทางโลก

บทท่ี 9: “บุตรทั้งหลายเปนมรดกจากพระเจา”
พระบิดาบนสวรรคทรงมอบลูกทางวิญญาณของพระองคให

กับบิดามารดาทางโลก

บิดามารดาควรพยายามสนองความตองการของลูกแตละคน

ลูกตองมีสัมพันธภาพท่ีเปยมดวยความรักกับบิดามารดา

การทารุณกรรมเด็กทําใหพระผูเปนเจาขุนเคือง

ลูกนําความปติยินดีย่ิงมาสูชีวิตของบิดามารดา

บทท่ี 10: บทบาทอันศักด์ิสิทธิ์ของบิดาและมารดา
(ตอน1: บทบาทของบิดา)
บิดามารดาควรทํางานรวมกันเพื่อจัดเตรียมโลแหงศรัทธาให

ลูกแตละคน

บิดาตองนําครอบครัวดวยความรักและความชอบธรรม

บิดาตองจัดหาส่ิงจําเปนตาง ๆ  ของชีวิตและคุมครองครอบครัว

บทท่ี 11: บทบาทอันศักด์ิสิทธ์ิของบิดาและมารดา
(ตอน 2: บทบาทของมารดา)
มารดามีสวนรวมในงานของพระผูเปนเจา

มารดามีความรับผิดชอบเบื้องตนในการเลี้ยงดูลูก

บิดาและมารดาตองชวยเหลือกันในฐานะหุนสวนที่เทากัน

บทท่ี 12: สอนลูกโดยการเปนตัวอยางและการอบรม
สั่งสอน
บิดามารดามีหนาที่รับผิดชอบในการสอนลูก

บิดามารดาจะไดรับการดลใจในการสอนลูก

บิดามารดาสอนโดยการเปนตัวอยางและการอบรมสั่งสอน

บทท่ี 13: การสอนหลักธรรมพระกิ ตติ คุณแก ลูก
(ตอน 1)
การสอนของบิดามารดาจะชวยใหลูกยึดม่ันในศรัทธา

บิดามารดาตองสอนหลักธรรมและพิธีการเบื้องตนแหงพระ

กิตติคุณแกลูก



ภาค ก
การเสริมสรางการแตงงาน



2



3

“ครอบครัวเปนศูนยกลาง
ตอแผนของพระผูสราง”
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

1

� ทบทวน “ครอบครวั: ถอยแถลงตอโลก” (หนา iv)  คิดหาวิธี

ท่ีจะชวยใหทานทําตามคําแนะนําของศาสดาในถอยแถลง

น้ีไดดีข้ึน

� ซื้อโปสเตอร “ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก” (35602 425

หรือ 35538 425) จากศูนยบริการของศาสนาจักร แลวนําไป

ติดไวที่บานของทาน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี   หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

สําหรับกาลเวลาและตลอดนิรันดร
เอ็ลเดอรบอยด เค. แพคเกอร

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

แผนแหงความสุขอันใหญย่ิง
พี่นองที่รัก พระคัมภีรรวมทั้งคําสอนของอัครสาวกและ

ศาสดาพูดวา ในชีวิตกอนเกิดเราเปนบุตรและธิดา หรือลูกทาง

วิญญาณของพระผูเปนเจา1  เพศมีอยูกอนแลว และไมไดเร่ิมตน

ที่การเกิดในชีวิตมตะ2

ท่ีสภาใหญในสวรรค3  มีการนําเสนอแผนของพระผูเปนเจา4

อันไดแก แผนแหงความรอด5 แผนการไถ6 แผนแหงความสุข

อันใหญย่ิง7  แผนมีไวเพ่ือพิสูจน ทุกคนตองเลือกระหวางความดี

และความช่ัว8  แผนของพระองคเตรียมไวสําหรับพระผูไถ การ

ชดใช การฟนคืนพระชนม และเพื่อกลับไปยังที่ประทับของ

พระผูเปนเจาหากเราเชื่อฟง

ปรปกษกบฏและนําแผนของตนเองมาใช9   ผูที่ติดตามเขา

ไมมีสิทธ์ิไดรับรางกายในชีวิตมตะ10   การท่ีเรามาอยูท่ีน่ียนืยันวา

เรายอมรับแผนของพระบิดา11

จุดประสงคเพียงประการเดียวของลูซิเฟอร คือ เพ่ือตอตาน

แผนแหงความสุขอันใหญย่ิง เพ่ือกัดกรอนประสบการณท่ีซาบ-

ซึ้งใจที่สุด งดงามที่สุด และบริสุทธิ์ท่ีสุดของชีวิต อันไดแก

ความหวานช่ืน ความรัก การแตงงาน และการเปนบิดามารดา12

วิญญาณลึกลับแหงความปวดราวใจและความสํานึกผิด13  ติด

สอยหอยตามเขา  มีเพียงการกลับใจเทานั้นท่ีสามารถเยียวยา

สิ่งที่เขาทําใหเจ็บปวดรวดราวใจ

แผนของพระผูเปนเจาจะตองมีการแตงงานและครอบครัว
แผนแหงความสุขจะตองมีความปรองดองท่ีชอบธรรมของ

ชายและหญิง บุรษุและสตร ีสามีและภรรยา14  คาํสอนตาง ๆ  สอน

เราถึงวิธีท่ีจะตอบสนองแรงกระตุนตามธรรมชาติซึง่มักจะมีอํานาจ

เหนือพฤติกรรมของเราบอยเหลือเกิน

แอดัมมีรางกายท่ีสรางตามพระฉายาของพระผูเปนเจา15 เขา

ถูกนํามาไวในสวน16  ตอนแรก แอดัมอยูคนเดียว  เขาดํารงฐานะ

ปุโรหิต17 แตลําพังตัวเขาคงจะทําใหจุดประสงคของการสราง

บรรลุผลไมได18

ไมมีชายใดชวยได   ลําพังตัวเขาหรือกับชายอ่ืนก็ทําใหแอดัม

เจริญกาวหนาไมได  ท้ังอีฟกับผูหญิงอ่ืนก็ทําไมได   กอนน้ันเปน

เชนไร ตอนน้ีก็เปนเชนน้ัน

อีฟ คูชวิีต จึงถูกสราง  การแตงงานมีข้ึนเปนคร้ังแรก19 แอดัม

ไดรับบัญชาใหแนบสนิทกับ ภรรยา ของเขา (ไมเพียงแคกับ

ผูหญิง) และ “ไมมีใครอีก”20

กลาวไดวา อีฟอยูในภาวะท่ีตองเลือก21  เธอควรไดรับการ

สรรเสริญท่ีตัดสินใจทําเชนน้ัน  ดวยเหตุน้ี “แอดัม [จึง] ตกเพ่ือ

มนุษยจะไดเปนอยู”22
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เอ็ลเดอรออรสัน เอฟ. วิทนีย บรรยายวาการตกมี “สอง

ดาน!ลงต่ํา แตทวาไปขางหนา  การตกนํามนุษยมาสูโลกนี้

และวางเทาของเขาไวบนถนนแหงความเจริญกาวหนา”23

พระผูเปนเจาประทานพรแอดัมและอีฟ “และกลาวกับเขา:

จงเกิดผลและทวีขึน้”24  ดวยเหตุน้ีครอบครัวจึงไดรบัการสถาปนา

พระผูเปนเจาทรงเห็นวาชายและหญิงมีคาเทากัน
ไมมีส่ิงใดในการเปดเผยท่ีบงบอกวาผูชายเปนท่ีโปรดปราน

ในสายพระเนตรของพระผูเปนเจามากกวาผูหญิง หรือพระองค

ทรงเห็นบุตรมีคามากกวาธิดา

คุณธรรมท้ังหมดท่ีเขียนไวในพระคัมภีร อันไดแก ความรัก

ความปติยินดี สันติ ศรัทธา ความเปนเหมือนพระผูเปนเจา และ

ความใจบุญ มีอยูในชายเทา ๆ  กับหญิง 25  แตจะมอบพิธีการสูง

สุดของฐานะปุโรหิตในชีวิตมตะใหชายและหญิงพรอมกัน26

หลังจากการตก กฎธรรมชาติมีอํานาจอยางลึกซ้ึงเหนือการ

เกิดในชีวิตมตะ  มีส่ิงท่ีประธานเจ. รูเบ็น คลารก จูเนียรเรียกวา

“การเลนตลก” ของธรรมชาติ27  ซึง่เปนเหตุใหเกิดความผิดปกติ

ความไมสมบูรณ และความพิกลพิการตาง ๆ     แมดูเหมือนจะไม

เปนธรรมนักเม่ือใครครวญตามหลักเหตุผลของมนุษย แตก็เหมาะ

สมกับจุดประสงคของพระเจาในการพิสูจนมวลมนุษย

การทําตามสัญชาตญาณท่ีดทุีกอยาง การตอบสนองแรงกระ-

ตุนท่ีชอบธรรมทุกอยาง การทําใหสัมพันธภาพอันสูงสงทุกอยาง

ของมนุษยถึงขีดสูงสุด ลวนแตบงบอกและกําหนดไวในคําสอน

แหงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต และไดรับการปกปองโดย

พระบัญญัติท่ีเปดเผยใหกับศาสนาจักรของพระองค

บทบาทของชายและหญิง
หากโดยธรรมชาติแลวแอดัมและอีฟไมแตกตางกัน ท้ังสอง

จะทวีขึ้นและเติมใหเต็มแผนดินโลกไมได28  ความแตกตางที่

เสริมกันเปนหัวใจสําคัญของแผนแหงความสุข

บางบทบาทเหมาะกับธรรมชาติของเพศชายมากท่ีสุด และ

บางบทบาทเหมาะกับธรรมชาติของเพศหญิง   ท้ังพระคัมภีรและ

รูปแบบของธรรมชาติตางก็มอบหนาที่ใหผูชายเปนผูคุมครอง

ผูจัดหา29

ความรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารศาสนาจักรสงผลใหตองปฏิบัติหนาท่ีนอกบานอยางหลีก

เล่ียงไมได  โดยประกาศิตจากสวรรค ความรับผิดชอบดังกลาว

เปนของผูชาย  ซึ่งเปนมาอยางนั้นตั้งแตเริ่มตน เพราะพระเจา

ทรงเปดเผยวา “ฐานะของฐานะปุโรหิตน้ีไดรับการยืนยันท่ีจะ

มอบใหตอ ๆ ลงมาจากบิดาถึงบุตร…ฐานะนี้ถูกตั้งขึ้นในวัน

เวลาของแอดัม”30

ชายผูดํารงฐานะปุโรหิตใชวาจะมีคุณสมบัติสําหรับความสูง

สงเหนือกวาผูหญิง  โดยธรรมชาติจริง ๆ ของเธอ ผูหญิงเปนผู

สรางรวมกับพระผูเปนเจาดวย และเปนคนแรกท่ีเล้ียงดูลูก  คณุ-

ธรรมและคุณลักษณะท่ีสงผลตอความดีพรอมและความสูงสงมา

สูผูหญิงเองตามธรรมชาติและไดรับการขัดเกลาโดยการแตงงาน

และความเปนมารดา

เราจะมอบฐานะปุโรหิตใหกับชายที่มีคาควรเทานั้น ท้ังนี้

เพ่ือใหเปนไปตามแผนแหงความสุขของพระบิดาของเรา   เน่ือง

ดวยกฎเกณฑธรรมชาติและพระคําท่ีไดรับการเปดเผยของพระ

ผูเปนเจาทํางานสอดคลองกัน จึงเปนเร่ืองงายท่ีฐานะปุโรหิตจะ

ทํางานไดอยางดีท่ีสุด

สิ่งที่มาพรอมกับฐานะปุโรหิตคือความรับผิดชอบที่จริงจัง

“ไมมีอํานาจหรืออิทธิพลใด จะ หรอืควรดํารงรักษาไวไดโดยอา

ศัยคุณธรรมของฐานะปุโรหิต นอกจากโดยการชักชวนโดย

ความอดกล้ัน โดยความสุภาพและความออนโยน และโดยความ

รักที่ไมมีมารยา โดยความกรุณา และความรูอันบริสุทธิ”์31

ถาผูชาย “ทําการบังคบัหรอืครอบครองหรอืบีบคัน้…ในความ

ไมชอบธรรมประการใด”32 เขาก็ละเมิด “คําสาบานและพันธ-

สญัญาซ่ึงเปนของฐานะปุโรหิต”33  เม่ือน้ัน “ทองฟายอมถอนตัว

พระวิญญาณของพระเจาโศกเศรา”34  หากเขาไมกลับใจ เขาจะ

สูญเสียพรของตนเอง

ถึงแมบทบาทท่ีตางกันของชายและหญิงจะอธิบายไวในคํา

ประกาศอันสูงสงของชั้นสูง แตก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนใน

ประสบการณสวนใหญของชวิีตครอบครัวท่ีปฏิบัติกันเปนปรกติ

วิสัยบนโลกน้ี

เม่ือไมนานมาน้ี ขาพเจาไดยินผูพูดทานหน่ึงในการประชุม

ศลีระลึกบนวา เขาไมเขาใจวาทําไมหลาน ๆ   จึงพูดวาจะไปบาน

คุณยาย แตไมเคยพูดวาจะไปบานคุณตาเลย  ขาพเจาไขขอของ

ใจของเขาวา ก็เพราะคุณตาไมอบขนมพาย!
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กฎธรรมชาติและกฎทางวิญญาณเปนนิรันดร
กฎธรรมชาติและกฎทางวิญญาณท่ีใชปกครองชีวิตมีบัญญัติ

ไวตั้งแตกอนการวางรากฐานของโลก35  กฎนี้เปนนิรันดร ผล

จากการเช่ือฟงและไมเช่ือฟงกฎก็เปนนิรันดรดวย   กฎเหลาน้ีไม

ไดตัง้อยูบนเร่ืองราวทางสังคมหรือการเมืองท่ีควรพิจารณา  และ

เปนกฎท่ีเปล่ียนแปลงไมได   การบีบค้ัน การคัดคาน หรือกฎขอ

บังคับใด ๆ ก็ไมสามารถเปล่ียนกฎดังกลาวได

หลายปกอน ขาพเจาดูแลเซมินารีของชาวอินเดียนแดง  เม่ือ

ไปเยี่ยมโรงเรียนที่อัลบูเคิรก ครูใหญเลาใหขาพเจาฟงถึงเหตุ-

การณท่ีเกิดข้ึนในช้ันประถมหน่ึง ดังน้ี

ระหวางเรียนอยูน้ัน ลูกแมวตัวหน่ึงพลัดหลงเขามาในหอง

สงผลใหเด็ก ๆ  ไมมีกะจิตกะใจจะเรียนตอ   ลูกแมวตัวน้ันถูกนํา

มาไวหนาช้ันเพ่ือใหทุกคนมองเห็น

เด็กคนหน่ึงถามวา “มันเปนตัวผูหรือตัวเมียคะ”

ครู ซึ่งไมไดคาดคิดวาจะสนทนาเรื่องนี้ ตอบวา “ไมสําคัญ

หรอกจะวาจะเปนตัวผูหรือตัวเมีย มันก็แคลูกแมวตัวหนึ่งเทา

นั้นเอง”

แตเด็กคนนั้นยืนกรานจะรูคําตอบใหได เด็กชายตัวเล็ก ๆ

คนหน่ึงจึงพูดข้ึนวา “ผมรูครับวาเราจะบอกไดอยางไรวามันเปน

ตัวผูหรือตัวเมีย”

ครูซึ่งเขาตาจนพูดวา “ดีจังเลย ไหนบอกซิจะวาเราจะบอก

ไดอยางไรวามันเปนลูกแมวตัวผูหรือตัวเมีย”

เด็กชายตอบวา “เรามาลงคะแนนเสียงกันซิครับ”

บางส่ิงเปล่ียนแปลงไมได  คําสอนเปล่ียนแปลงไมได

“หลักธรรมท่ีเปดเผยไว” ประธานวิลฟอรด วูดรัฟฟ กลาว

“สาํหรบัความรอดและความสูงสงของลูกหลานมนุษย…เปนหลัก

ธรรมท่ีทานทําลายลางไมได  เปนหลักธรรมท่ีแมชาย [หรือหญิง]

จะผนึกกําลังกันก็ทําลายไมได   เปนหลักธรรมท่ีไมมีวันตาย…

อยูเหนือขอบเขตท่ีมนุษยจะจัดการหรือทําลายได…อํานาจท้ังส้ิน

ในโลกน้ีรวมกันก็ไมสามารถทําลายหลักธรรมเหลาน้ันได…จุดหน่ึง

หรืออนุภาคหน่ึงของหลักธรรมเหลาน้ีจะไมมีวันถูกทําลาย”36

ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ผูชายถูกเกณฑไปสูรบ  ใน

ภาวะฉุกเฉินเชนนี้ ภรรยาและมารดาท่ัวโลกจึงตองออกไปทํา

งานอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน   สงครามสงผลกระทบรายแรง

ที่สุดตอครอบครัว ซ่ึงยืดเย้ือมาจนถึงช่ัวอายุน้ี

จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดินโลก
ในการประชุมใหญสามัญเดือนตุลาคม 1942 ฝายประธาน

สูงสุดสงขาวสารไปยัง “สิทธิชนในทุกประเทศทั่วโลก” มีใจ

ความวา “โดยคุณธรรมแหงอํานาจของเราในฐานะฝายประธาน

สูงสุดของศาสนาจักร เราเตือนผูคนของเรา”

วา “ในบรรดาพระบัญชาแรกสุดของพระองคท่ีใหกับแอดัม

และอีฟ พระเจาตรสัวา  ‘จงมีลูกดกทวีมากขึน้จนเต็มแผนดินโลก’

พระองคทรงกลาวยํ้าพระบัญชาน้ีในสมัยของเรา  พระองคทรง

เปดเผยหลักธรรมแหงความเปนนิรันดรของพันธสัญญาการแตง

งานอีกคร้ังในสมัยการประทานสุดทายน้ี …

“พระเจารับสั่งวา สามีภรรยาทุกคูมีหนาท่ีตองเช่ือฟงพระ-

บัญชาท่ีประทานแกแอดัม น่ันคือ จงมีลูกดกทวีมากข้ึนจนเต็ม

แผนดินโลก  เพ่ือวิญญาณท่ีเลือกสรรแลวจํานวนมากซ่ึงกําลัง

รอคอยรางกายฝายเน้ือหนังจะไดมายังโลกน้ีและเจริญกาวหนา

ภายใตแผนอันย่ิงใหญของพระผูเปนเจา เพ่ือจะกลับเปนจิตวิญ-

ญาณท่ีดีพรอม เพราะหากปราศจากรางกายฝายเน้ือหนัง เขาจะ

เจริญกาวหนาสูจุดหมายปลายทางท่ีพระผูเปนเจาทรงวางแผนไว

ไมได  ดวยเหตุน้ี สามีภรรยาทุกคูจึงตองเปนบิดามารดาในอิสรา

เอลของลูกท่ีเกิดภายใตพันธสัญญาอันศักด์ิสิทธ์ิและนิรันดร

“โดยการนําวิญญาณท่ีเลือกสรรแลวเหลาน้ีมายังแผนดินโลก

บิดาและมารดาตางก็เขารับภาระหนาท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีตอวิญ-

ญาณท่ีถูกสวมทับดวยรางกายและตอองคพระเจาโดยการรับเอา

ประโยชนจากโอกาสท่ีพระองคทรงมอบให เพราะชะตากรรม

ของวิญญาณน้ันในนิรันดร ตลอดจนพรหรือการลงโทษท่ีรออยู

หลังจากชีวิตน้ี สวนใหญจะข้ึนอยูกับความเอาใจใส การส่ังสอน

และการอบรมที่บิดามารดาใหแกวิญญาณดังกลาว

“ไมมีบิดามารดาคนใดหลบหนีภาระหนาท่ีและความรับผิด-

ชอบน้ีได และเพ่ือใหบรรลุหนาท่ีดงักลาวอยางเหมาะสม พระเจา

จะทรงถือวาเราตองรับผิดชอบอยางจริงจัง  ไมมีหนาท่ีใดของ

มนุษยสูงสงกวาหนาท่ีน้ีอีกแลว”

ความเปนมารดาเปนการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์
เม่ือพดูถึงมารดา  ฝายประธานสูงสดุกลาววา “ความเปนมารดา

จึงกลายเปนการเรียกอันศักด์ิสิทธ์ิดังน้ัน  เปนการอุทิศที่ศักดิ์-

สิทธิ์เพื่อใหแผนของพระเจาบรรลุผล เปนการอุทิศตนตอการ

เลี้ยงดูและการอบรมบมนิสัย ตลอดจนการบํารุงเลี้ยงรางกาย

“ครอบครัวเปนศูนยกลางตอแผนของพระผูสราง”
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ความคิด และวิญญาณของผูท่ีรักษาสถานะแรกเหลานั้นและ

ผูที่มารับสถานะที่สองในโลกนี้ ‘เพื่อดูวาเขาจะทําสิ่งทั้งหมด

อะไรก็ตามท่ีพระเจาพระผูเปนเจาของเขาจะบัญชาเขาหรือไม’

(เอบราแฮม 3:25)  การนําลูก ๆ ใหรักษาสถานะท่ีสองเปนงาน

ของมารดา และ ‘คนท่ีรักษาสถานะท่ีสองของเขาจะมีรัศมีภาพ

เพ่ิมเติมบนศีรษะของเขาตลอดกาลและตลอดไป’ [เอบราแฮม

3:26]

“การรับใชอันศักด์ิสทิธ์ิของความเปนมารดา มีมารดาเทาน้ัน

ท่ีทําได  และจะมอบใหผูอ่ืนทําไมได  พยาบาลก็ทําไมได สถาน

รับเล้ียงเด็กก็ทําไมได ลูกจางก็ทําไมได  มีเพียงมารดาเทาน้ันท่ี

สามารถใหการดูแลเอาใจใสไดอยางเต็มท่ี โดยมีมือท่ีเปยมดวย

ความรักของบิดา พี่ชาย และนองสาวคอยชวยเหลือ”

ฝายประธานสูงสุดแนะนําวา “มารดาท่ีมอบลูกใหอยูในความ

ดูแลของผู อ่ืน เพ่ือเธอจะไดทํางานที่ไมใชหนาที่ของมารดา

ไมวาจะเพ่ือเงินทอง ช่ือเสียง หรือเพ่ือรับใชบานเมือง ควรจดจํา

วา ‘ถาปลอยเด็กไวแตลําพังจะนําความอับอายมาสูมารดาของ

ตน’ (สุภาษิต 29:15)  ในสมัยของเรา พระเจาตรัสวา หากบิดา

มารดาไมสอนคําสอนของศาสนาจักรแกลูก ‘บาปยอมอยูบน

ศีรษะของบิดามารดา’ (ค.พ. 68:25)

“ความเปนมารดาใกลเคียงกับความเปนพระผูเปนเจา  เปน

การรับใชท่ีศักด์ิสิทธ์ิและสูงสงท่ีสุดของมนุษยชาติ  ทําใหเธอผู

ใหเกียรติการเรียกและการรับใชอันศักด์ิสิทธ์ิน้ีอยูในฐานะรอง

จากเหลาทูตสวรรค”37

ขาวสารและคําเตือนดังกลาวจากฝายประธานสูงสุดเปนที่

ตองการในปจจุบันมากกวาในสมัยท่ีใหขาวสารน้ี ไมใชนอยกวา

และไมมีเสียงจากองคการบริหารระดับใดของศาสนาจักรเสมอ

เหมือนเสียงของฝายประธานสูงสุด38

จิตวิญญาณดวงใดก็ตามท่ีไมไดรับพรของการแตงงานและ

ความเปนบิดามารดาโดยธรรมชาติหรือตามสภาวการณ หรือผู

ท่ีตองเลี้ยงดูและทํามาหาเลี้ยงลูกเพียงลําพัง จะไดรับพรทุก

ประการในนิรันดร!หากเขารักษาพระบัญญัติ39  ดงัท่ีประธาน

ลอเรนโซ สโนว สัญญาวา “ส่ิงน้ันแนนอนและเช่ือถือได”40

คําอุปมาเรื่องสมบัติและกุญแจ
ขาพเจาขอจบคําพูดดวยคําอุปมา

ครั้งหนึ่ง ชายคนหน่ึงไดรับลูกกุญแจสองดอกเปนมรดก

ดอกแรกใชเปดหองใตดินท่ีเขาตองพิทักษรักษาย่ิงชีวิต  ดอกท่ี

สองใชเปดตูนิรภัยในหองใตดินซ่ึงมีสมบัติลํ้าคาบรรจุอยู  เขาจะ

ตองเปดตูนิรภัยใบน้ีและใชสิง่ของลํ้าคาท่ีเก็บไวในน้ันอยางอิสระ

เสรี  เขาไดรับการเตือนวาคนเปนอันมากจะหาทางปลนเอามรดก

น้ีไป  และไดรับสัญญาดวยวาหากเขาใชสมบัติอยางคุมคา มันจะ

งอกเงยและจะไมรอยหรอเปนอันขาด ไมแมช่ัวนิรันดร  เขาจะ

ไดรับการทดสอบ  หากเขาใชเพื่อประโยชนของผูอื่น พรและ

ความปติยินดีของเขาจะเพิ่มขึ้น

ชายผูน้ีไปท่ีหองใตดินเพียงลําพัง  ใชลูกกุญแจดอกแรกเปด

ประตู และพยายามเปดตูสมบัติดวยลูกกุญแจอีกดอกหนึ่ง แต

เปดไมได เพราะมีแมกุญแจสองตัวท่ีตู  ลูกกุญแจท่ีเขามีอยูใช

ไมได  ไมวาจะพยายามแคไหนก็เปดไมได  เขาประหลาดใจมาก

เขาไดรับลูกกุญแจ และทราบวาสมบัติเปนของเขาโดยชอบธรรม

อีกท้ังไดทําตามคําแนะนําไปแลว แตก็ไมสามารถเปดตูนิรภัยได

เม่ือสมควรแกเวลา สตรีผูหน่ึงก็เขามาในหองใตดิน  เธอมีลูก

กุญแจดอกหนึ่งดวย ซึ่งแตกตางอยางเห็นไดชัดจากที่เขามีอยู

ลูกกุญแจของเธอเขาไดพอดีกับแมกุญแจอีกตัวหน่ึง  ทําใหเขา

ยอมรับโดยดุษฎีวาเขาจะไมไดมรดกตามสิทธิอันชอบธรรมหาก

ไมมีเธอ

ท้ังสองคนทําพันธสัญญาวาจะเปดตูสมบัติพรอมกัน และ

ทําตามคําแนะนําท่ีใหไว  เขาจะเปนผูดูแลและพิทักษรักษาหอง

ใตดิน สวนเธอจะดูแลสมบัติ  เธอไมสนใจในเร่ืองท่ีวา ในฐานะ

ผูดูแลหองใตดิน เขามีลูกกุญแจสองดอก เพราะหนาที่ของเขา

คือจะตองแนใจวาเธอปลอดภัยขณะที่เธอดูแลสิ่งซึ่งมีคาที่สุด

ตอคนท้ังสอง   ชายหญิงคูน้ีเปดตูนิรภัยพรอมกันและรับมรดก

ของตนเขาช่ืนชมยินดีเพราะมันงอกเงยดวยตัวเองตามท่ีสัญญา

ไว

ดวยความปติยินดีย่ิง ท้ังสองคนพบวาเขาสามารถมอบสมบัติ

ใหลูก ๆ  ได  ลูกแตละคนไดรับเต็มจํานวน ไมรอยหรอจนถึงช่ัว

อายุสุดทาย

ลูกหลานบางคนอาจจะไมพบคูชีวิตท่ีครอบครองลูกกุญแจ

เสริม หรือคนที่มีคาควรและเต็มใจรักษาพันธสัญญาอันเกี่ยว

เน่ืองกับสมบัติ  แตกระน้ัน หากเขารกัษาพระบัญญัติ แมพรท่ี

เล็กนอยที่สุดก็จะเปนของเขา
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เพราะบางคนลอลวงเขาใหใชสมบัติในทางท่ีผิด เขาจึงตอง

สอนลูกอยางละเอียดถ่ีถวนเร่ืองลูกกุญแจและพันธสัญญา

เม่ือสมควรแกเวลา จะมีบางคนในบรรดาลูกหลานของเขาท่ี

ถูกหลอก อิจฉาริษยา หรือเห็นแกตัวเพราะคนหน่ึงไดลูกกุญแจ

สองดอก อีกคนไดดอกเดียว  “ทําไมละ” คนท่ีเห็นแกตัวหาเหตุ-

ผล “ทําไมสมบัติไมเปนของฉันคนเดียวเพ่ือฉันจะไดใชอยางท่ี

ตนปรารถนา”

บางก็พยายามเปล่ียนรูปรางลูกกุญแจท่ีเขามีอยูเพ่ือใหเหมือน

กับอีกดอกหน่ึง  เขาคิดวา บางทีมันอาจจะเขากับแมกุญแจท้ังสอง

ตัวไดพอดี  แตกระน้ัน ตูนิรภัยก็ยังเปดไมไดอยูด ีลูกกุญแจปลอม

ใชไมได และมรดกของเขาก็สูญไป

ผูท่ีรับสมบัติดวยความกตัญู และเช่ือฟงกฎเก่ียวกับสมบัติ

น้ัน จะรูถึงความปติยนิดีอันไรขดีจํากัดตลอดกาลเวลาและนิรนัดร

ขาพเจาเปนพยานถึงแผนแหงความสุขของพระบิดา และ

เปนพยานในพระนามของพระองคผูทรงกระทําการชดใชวามัน

จะเปนเชนนั้น

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรแพคเกอรในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนตุลาคม 1993 (ด ูConference Report, Oct. 1993, 27-31;

or Ensign, Nov. 1993, 21-24)
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21. ดู โมเสส 4:7!12

22. 2 นีไฟ 2:25

23. Cowley and Whitney on Doctrine, comp. Forace Green (1963),

287.

24. โมเสส 2:28; ดู ปฐมกาล 1:28; 9:1 ดวย

25. ดู กาลาเทีย 5:22-23; คาํสอนและพันธสัญญา 4:5-6; แอลมา 7:23-

24

26. ดู คําสอนและพันธสัญญา 131:2

27. See “Our Wives and Our Mothers in the Eternal Plan” (address

given in general Relief Society conference, 3 Oct. 1946), in J.

Reuben Clark: Selected Papers on Religion, Education, and Youth,

ed. David H. Yarn Jr. (1984), 62.

28. ดู ปฐมกาล 1:28

29. ดู คําสอนและพันธสัญญา 75:28;  1 ทิโมธี 5:8

30. คําสอนและพันธสัญญา 107:40!41; ดู คําสอนและพันธสัญญา

84:14!16

31. คําสอนและพันธสัญญา 121:41! 42; เนนตัวเอน

32. คําสอนและพันธสัญญา 121:37

33. คําสอนและพันธสัญญา 84:39

34. คําสอนและพันธสัญญา 121:37

35. See Teachings of the Prophet Joseph Smith, 308, 367

36. The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham

(1946), 25!26; italics added.

37. In Conference Report, Oct. 1942, 7, 11-12.

38. ดู คําสอนและพันธสัญญา 107:8!9, 22, 91

39. ดู คําสอนและพันธสัญญา 137:7!9

40. “Discourse by President Lorenzo Snow,” Millennial Star, 31

Aug. 1899, 547.

“ครอบครัวเปนศูนยกลางตอแผนของพระผูสราง”
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การสงเสริมความเปนหนึ่ง
ในการแตงงาน
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

2

� อานขอพระคัมภีรตอไปน้ีเก่ียวกับความเปนหน่ึง: 1 โครินธ

1:9!!10; ฟลิปป 1:27; โมไซยา 18:21; คําสอนและพันธสัญญา

38:27 ไตรตรองวาขอความเหลาน้ีจะประยุกตใชกับสัมพันธ-

ภาพระหวางสามีและภรรยาไดอยางไร

� สนทนากับคูชีวิตของทานถึงความตองการของทานท้ังสอง

ในเร่ืองเวลา รวมท้ังภาระหนาท่ีทางสังคม อาชีพการงาน ชมุ-

ชน และศาสนาจักร  ใชเวลาทําความเขาใจความตองการของ

กันและกัน และตองแนใจวาภาระหนาท่ีอ่ืน ๆ ของทานไม

ขัดขวางความซ่ือสัตยภักดีท่ีทานมีตอกัน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

เพ่ือเราจะเปนหน่ึง
เอ็ลเดอรเฮนรีย บี. อายริง

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“หากเจาไมเปนหนึ่ง เจาก็มิใชของเรา”
พระผูชวยใหรอดของโลก พระเยซูคริสตทรงกลาวถึงผูท่ีจะ

เปนสวนหน่ึงของศาสนาจักรของพระองควา “จงเปนหน่ึง และ

หากเจาไมเปนหน่ึงเจาก็มิใชของเรา” (ค.พ. 38:27)  ในการสราง

ชายและหญิง ความเปนหนึ่งของพวกเขาในการแตงงานมิได

เปนแคความหวัง แตเปนพระบัญชา “เพราะเหตุน้ัน ผูชายจึงจาก

บิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองจะเปน

เนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24)  พระบิดาบนสวรรคของเรามี

พระประสงคใหหัวใจเราถักทอเขาดวยกัน  ความเปนหน่ึงเดียว

ในความรักมิใชเปนแคอุดมคติ แตนี่คือส่ิงจําเปน

ความเปนหน่ึงไมใชขอกําหนดสําหรับชีวิตน้ีเทาน้ัน แตเรา

ตองเปนหนึ่งตลอดไป  การแตงงานครั้งแรกดําเนินการโดย

พระผูเปนเจาในสวนอีเดนเมื่อแอดัมและอีฟยังเปนอมตะ  ตั้ง

แตตน  พระองคทรงใสความปรารถนาท่ีจะอยูดวยกันฉันสามี

ภรรยาตลอดกาลไวในชายและหญิง เพื่อเขาจะอยูเปนครอบ-

ครัวในความเปนหน่ึงอยางสมบูรณและชอบธรรม  พระองคทรง

ใสความปรารถนาท่ีจะอยูอยางสงบสุขกับคนรอบขางไวในลูกๆ

ของพระองค

แตดวยการตกจึงเปนที่แนชัดวา การดําเนินชีวิตดวยความ

เปนหน่ึงน้ันไมใชเร่ืองงาย  ความโศกเศราเขาโจมตีต้ังแตตอน

แรก  เคนฆาเอบัลนองชายของเขา  ลูก ๆ  ของแอดัมและอีฟยอม

ตอการลอลวงของซาตาน  ดวยความปราดเปร่ือง ความเกลียด

ชัง และความฉลาดแกมโกง ซาตานจึงบรรลุจุดหมายของเขา

นี่เปนการตรงกันขามกับพระประสงคของพระบิดาบนสวรรค

และพระผูชวยใหรอด  พระองคประทานความเปนหน่ึงท่ีสมบูรณ

แบบและความสุขนิรันดรแกเรา  ซาตาน ศัตรูของพระองคและ

ของพวกเรารูจักแผนแหงความรอดมานานแลวต้ังแตกอนการสราง

เขารูวามีเพียงชีวิตนิรันดรเทาน้ันท่ีจะทําใหความศักด์ิสิทธ์ิและ

ความสุขในชีวิตครอบครัวคงทนอยูได  ซาตานตองการแยกเรา

ออกจากคนท่ีเรารัก และทําใหเราทุกขยาก  และเขาเองคือผูหวาน

เมล็ดของความบาดหมางไวในใจมนุษยโดยหวังวาเราจะถูกแบง

และแยกออกจากกัน

เราตางก็เคยรูสกึถึงความเปนหน่ึงและการแตกแยกมาบางแลว

บางคร้ังในครอบครัว และบางคราวก็ในสภาพแวดลอมอ่ืนท่ีเรา

มองเห็นในชีวิต เม่ือคน ๆ  หน่ึงยอมใหผลประโยชนของผูอ่ืนมา

กอนผลประโยชนของตนเอง ในความรักและดวยการเสียสละ
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เราทุกคนทราบดีถึงความเศราโศกและความเงียบเหงาของการ

แตกแยกและความเดียวดาย  ไมจําเปนตองมีใครมาบอกวาเรา

ควรเลือกสิ่งไหน  เราทราบดีอยูแลว  แตเราตองมีความหวังวา

เราสามารถประสบกับความเปนหน่ึงในชีวิตน้ีและมีคุณสมบัติ

ท่ีจะมีความเปนหน่ึงตลอดไปในโลกท่ีจะมาถึง  และเราจําเปน

ตองทราบวาพรอันยิ่งใหญจะมาถึงไดอยางไร  ท้ังนี้เพื่อเราจะ

ทราบวาเราตองทําอะไร

พระผูชวยใหรอดทรงทําใหความเปนหน่ึงเปนไปได
พระผูชวยใหรอดของโลกตรัสถึงความเปนหน่ึงดังกลาวและ

วิธีทีเ่ราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราเพื่อทําใหเรื่องนี้เปนไปได

พระองคทรงสอนไวอยางชดัเจนในคาํสวดออนวอนของพระองค

ท่ีการประชุมกับอัครสาวกกอนการส้ินพระชนม  คาํสวดออน-

วอนอันไพเราะของพระองคมีบันทึกไวในหนังสือของยอหน

พระองคกําลังจะเผชิญกับการพลีบูชาอันนาพรั่นพรึงเพื่อเปด

โอกาสใหเราทุกคนมีชีวิตนิรันดร  พระองคกําลังจะจากอัครสา-

วกที่พระองคทรงแตงตั้ง ผูที่พระองคทรงรัก และจะประทาน

กุญแจแกเขาเพ่ือนําศาสนาจักรของพระองค  และดังน้ันพระองค

จึงทรงสวดออนวอนตอพระบิดาของพระองค พระบุตรท่ีดพีรอม

ของพระบิดามารดาท่ีดพีรอม  เราคนพบในพระคําของพระองค

ถึงวิธีท่ีจะทําใหครอบครัวเปนหน่ึง เฉกเชนลูกหลานทุกคนของ

พระบิดาบนสวรรคของเราท่ีติดตามพระผูชวยใหรอดและผูรับ

ใชของพระองค

“พระองคทรงใชขาพระองคมาในโลกฉันใด ขาพระองคก็

ใชเขาไปในโลกฉันน้ัน

“ขาพระองคชําระตัวถวายเพราะเห็นแกเขา เพื่อใหเขารับ

การทรงชําระแตงตั้งไวโดยสัจจะดวยเชนกัน

“ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพื่อคนเหลานี้พวกเดียว แตเพื่อ

คนทั้งปวงที่วางใจในขาพระองคเพราะถอยคําของเขา

“เพ่ือเขาท้ังหลายจะไดเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ดงัท่ีพระองค

คอืพระบิดาทรงสถิตในขาพระองค และขาพระองคในพระองค

เพ่ือใหเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับพระองค และกับขาพระ-

องคดวย  เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระองคทรงใชขาพระองคมา”

(ยอหน 17:18!!21)

ในถอยคําดังกลาว พระองคตรัสไวอยางชัดเจนถึงวิธีท่ีพระ-

กิตติคุณของพระเยซูคริสตจะทําใหใจเปนหน่ึง  ผูซึง่เช่ือในความ

จริงท่ีพระองคทรงสอนจะยอมรับพิธีการและพันธสัญญาท่ีกระ

ทําโดยผูรับใชที่ไดรับมอบอํานาจของพระองค  จากนั้นโดย

ผานการเช่ือฟงพิธีการและพันธสัญญาดังกลาว นิสัยของเขาจะ

เปล่ียนไป  ดวยวิธีน้ีการชดใชของพระผูชวยใหรอดจึงชําระเรา

ใหบริสุทธ์ิ   จากน้ันเราก็จะมีชีวิตอยูในความเปนหน่ึง ซ่ึงเราจะ

ตองทําใหได เพื่อสันติในชีวิตนี้ และเพื่ออยูกับพระบิดาและ

พระบุตรของพระองคชั่วนิรันดร

การปฏิบัติศาสนกิจของอัครสาวกและศาสดาในยุคนั้น ก็

เหมือนกับในยุคน้ี น่ันก็คือ เพ่ือนําลูกหลานของแอดัมและอีฟ

มาสูศรัทธาเดียวกันในพระเยซูคริสต  จุดประสงคสูงสุดของส่ิง

ท่ีพวกทานสอนและส่ิงท่ีเราสอน คอื เพ่ือใหครอบครัวเปนหน่ึง

อันหมายถึง สามี ภรรยา ลูก หลาน บรรพบุรุษ และสุดทาย ครอบ

ครัวท้ังหมดของแอดัมและอีฟท่ีจะเลือกส่ิงดังกลาว

พระวิญญาณทรงนําไปสูความเปนหนึ่งกับผูอื่น
พระผูชวยใหรอดทรงสวดออนวอนวา “เพราะเห็นแกเขา”!

โดยตรัสถึงอัครสาวก!“ขาพระองคชําระตัวถวายเพราะเห็น

แกเขา เพื่อใหเขารับการทรงชําระแตงตั้งไวโดยสัจจะดวยเชน

กัน” (ยอหน 17:19)  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระผูชําระ

ใหบริสุทธ์ิ  เรามีพระวิญญาณเปนเพื่อนเราไดก็เพราะพระเจา

ทรงฟนฟูฐานะปุโรหิตแหงเม็ลคิเซเด็คโดยผานศาสดาโจเซฟ

สมิธ  กุญแจของฐานะปุโรหิตอยูบนโลกในทุกวันน้ี   ดวยอํานาจ

ของฐานะปุโรหิต เราสามารถทําพันธสัญญาซ่ึงจะยินยอมใหเรา

มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูดวยตลอดไป

ผูคนมีพระวิญญาณสถิตอยูกับเขาท่ีไหน เราก็คาดหวังความ

ปรองดองไดที่น่ัน  พระวิญญาณทรงใสประจักษพยานแหง

ความจริงไวในใจเรา อันจะชวยใหผูมีประจักษพยานนั้นเปน

หนึ่งเดียวกัน  พระวิญญาณของพระผูเปนเจาไมเคยกอใหเกิด

ความขัดแยง (ดู 3 นีไฟ 11:29)  อีกท้ังไมเคยกอใหเกิดความรู

สึกแบงแยกระหวางผูคนซ่ึงนําไปสูการทะเลาะวิวาท (ดู Joseph

F. Smith, Gospel Doctrine, 5 th ed. [1939], 131)  พระวิญญาณ

นําไปสูสันติสวนตัวและความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกับผู อ่ืน

ชวยทําใหจิตวิญญาณเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ครอบครัวท่ีเปน

หนึ่ง ศาสนาจักรที่เปนหนึ่ง และโลกที่สงบสุขลวนแตขึ้นอยู

กับจิตวิญญาณ ท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
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การรักษาคําสัญญาที่ทําไวในคําสวดศีลระลึก
แมแตเด็ก ๆ ก็เขาใจไดวาตองทําอะไรจึงจะมีพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิเปนเพ่ือน  เพราะคาํสวดศีลระลึกบอกเรา  เราไดยินทุก

สัปดาหเม่ือเราเขารวมการประชุมศีลระลึก  ในชวงเวลาอัน

ศักด์ิสิทธ์ิน้ัน เราตอพันธสัญญาท่ีทําไวเม่ือคร้ังบัพติศมา  และ

พระเจาทรงเตือนเราใหนึกถึงคําสัญญาที่เราไดรับขณะรับการ

ยืนยันเปนสมาชิกของศาสนาจักร!คําสัญญานั้นคือ เราจะได

รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ    ตอไปน้ีคือคําสวดศีลระลึก “วาเขา

เต็มใจรับพระนามของพระบุตรของพระองค และระลึกถึงพระ

องคตลอดเวลา และรักษาบัญญัติของพระองคซึ่งพระองคประ

ทานใหเขา เพ่ือเขาจะมีพระวิญญาณของพระองคอยู กับเขา

ตลอดเวลา” (ค.พ. 20:77)

เราจะมีพระวิญญาณของพระองคไดโดยการรักษาพันธสัญ-

ญาน้ัน  ประการแรก เราสัญญาวาจะรับพระนามของพระองค

น่ันหมายความวาเราตองถือวาตัวเราเปนของพระองค  เราจะให

พระองคมากอนส่ิงอ่ืนในชวิีต  เราจะตองการอยางท่ีพระองคทรง

ตองการ ไมใชอยางท่ีเราตองการหรือท่ีโลกสอนเราใหตองการ

ตราบใดท่ีเราชอบใหส่ิงของทางโลกมากอน เราจะไมมีสันติใน

ใจเลย  การถืออุดมคติที่วา ส่ิงของทางโลกจะทําใหครอบครัว

หรือประเทศชาติสุขสบายน้ัน จะทําใหพวกเขาแตกแยกในท่ีสดุ

(ดู Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places [1974], 97)  อุดมคติ

ของการทําส่ิงท่ีพระเจาตองประสงคใหแกกัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติเม่ือเรายอมรับพระนามของพระองค จะยกเราข้ึน

สูระดับทางวิญญาณอันเปนสวนหน่ึงของสวรรคบนโลกน้ี

ประการท่ีสอง เราสัญญาวาจะระลึกถึงพระองคตลอดเวลา

เราทําเชนน้ีทุกคร้ังท่ีเราสวดออนวอนในพระนามของพระองค

โดยเฉพาะอยางย่ิง เราระลึกถึงพระองคในขณะท่ีเราทูลขอการ

อภัย ดังท่ีเราตองทําบอย ๆ    ในชวงเวลาน้ันเราระลึกถึงการเสีย

สละของพระองคซ่ึงทําใหการกลับใจและการใหอภัยเปนไปได

เราระลึกถึงพระองคในฐานะผูวิงวอนตอพระบิดาแทนเราในขณะ

ท่ีเราวิงวอน   เราระลึกถึงความอดทนและความรักอันไมมีท่ีสุด

ของพระองคในขณะท่ีความรูสกึของการใหอภยัและสันติเกิดขึน้

การระลึกถึงนี้เองที่ทําใหหัวใจของเราเปยมไปดวยความรัก

เรารักษาสัญญาวาจะระลึกถึงพระองคในขณะที่ครอบครัว

สวดออนวอนดวยกันและเม่ือเราอานพระคัมภีร  ในการสวด-

ออนวอนเปนครอบครัวท่ีโตะอาหารเชา ลูกคนหน่ึงอาจจะสวด

ออนวอนเพ่ือขอพรใหกับลูกอีกคนหน่ึงเพ่ือทุกส่ิงในวันน้ันจะ

เปนไปดวยดี ไมวาจะในการสอบหรือในการทําส่ิงใดก็ตาม  เม่ือ

พรมาถึง ลูกท่ีไดรับพรจะระลึกถึงความรักในตอนเชา และพระ

กรุณาของพระผูวิงวอนแทน ซ่ึงคําสวดออนวอนไดเอยถึงพระ

นามของพระองค  หัวใจจะเต็มไปดวยความรัก

เรารักษาพันธสัญญาวาจะระลึกถึงพระองคทุกคร้ังท่ีเรากับ

ครอบครัวอานพระคัมภีรดวยกัน  พระคัมภีรเปนพยานถึงพระ

เจาพระเยซูคริสต เพราะนั่นคือขาวสารและเปนขาวสารของ

ศาสดาเสมอมา  แมวาเด็ก ๆ จะจําถอยคําเหลาน้ันไมได แตเขา

จะระลึกถึงผูใหถอยคําที่แทจริง ซึ่งคือ พระเยซูคริสต

เชื่อฟงพระบัญญัติทุกขอ
ประการที่สาม  เราสัญญาขณะรับสวนศีลระลึกวาจะรักษา

พระบัญญัติทุกขอ  เม่ือประธานเจ. รเูบน คลารก จูเนียร รองขอ

ความเปนหน่ึงในคําพูดการประชุมใหญสามัญ ดังเชนท่ีทานทํา

มาหลายตอหลายคร้ังแลว  ทานเตือนเราวาอยาเลือกส่ิงท่ีเราจะ

เชือ่ฟง  ทานกลาววา “พระเจาไมเคยประทานส่ิงท่ีไรประโยชน

หรือไมจําเปนแกเรา  พระองคทรงบอกไวในพระคัมภีรถึงสิ่ง

ท่ีเราควรทําเพื่อที่เราจะไดรับความรอด”

ประธานคลารกกลาวตอวา “เมื่อเรารับสวนศีลระลึก เราทํา

พันธสัญญาวาจะเช่ือฟงและรักษาพระบัญญัติของพระองค ไมมี

ขอยกเวน ไมมีการแบงแยก ไมมีขอแตกตางอะไรทั้งสิ้น” (in

Conference Report, Apr. 1955, 10!!11)  ประธานคลารกสอนวา

ขณะท่ีเรากลับใจจากบาปท้ังหมด ไมใชแคบาปเดียว เราปฏิญาณ

วาจะรักษาพระบัญญัติทุกขอ อาจจะฟงดูยากแตก็ไมไดซับซอน

อะไร  เราเพียงแตยอมรับอํานาจของพระผูชวยใหรอดและสัญ-

ญาวาจะเชื่อฟงสิ่งใดก็ตามที่พระองคทรงบัญชา (ดู โมไซยา

3:19)  การยอมตออํานาจของพระเยซูคริสตนี้เองที่ทําใหเรามี

ความสัมพันธอยางแนบแนนเยีย่งครอบครวั ศาสนาจักร และลูกๆ

ของพระบิดาบนสวรรค

พระเจาทรงถายทอดอํานาจนั้นผานศาสดาของพระองคมา

ยังผูรับใชที่ต่ําตอย  ศรัทธาน้ันเปล่ียนการเรียกของเราในฐานะ

ผูสอนประจําบานหรือผูเย่ียมสอนใหเปนธุระจากพระเจา  เรา

ไปเพ่ือพระองค ตามพระบัญชาของพระองค  ผูชายธรรมดาคน

หน่ึงกับคูท่ีออนอาวุโสของเขาเขาไปในบานหลายหลังโดยคาด

หวังวาอํานาจของสวรรคจะชวยใหเขาม่ันใจวาครอบครัวจะเปน
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หน่ึง และไมโกรธเคืองกัน ไมพูดเท็จ ลอบกัด หรือพูดใหรายกัน

ศรัทธาน้ัน!ท่ีพระเจาทรงเรียกผูรับใช!จะชวยใหเรามองขาม

ขอจํากัดของเขาเม่ือเขากลาวตําหนิเรา ดังท่ีเขาพึงทํา เราจะมอง

เห็นเจตนาดีของเขาชัดเจนกวาขอจํากัดในความเปนมนุษยของ

เขา  เราจะรูสึกขุนเคืองนอยลงและรูสึกกตัญูมากข้ึนตอพระ

อาจารยผูทรงเรียกเขามา

ความใจบุญจําเปนตอความเปนหนึ่ง
มีพระบัญญัติบางขอซ่ึงเม่ือฝาฝนยอมทําลายความเปนหน่ึง

บางขอเก่ียวของกับส่ิงท่ีเราพูด และบางขอเก่ียวของกับปฏิกิริยา

ของเราตอส่ิงท่ีคนอ่ืนพูด  เราตองไมพูดใหรายผูอ่ืน  เราตองมอง

ความดีในกันและกัน และพูดถึงกันในทางท่ีดีเม่ือใดก็ตามท่ีเรา

ทําได (ดู David O. McKay, in Conference Report, Oct. 1967,

4!!11)

ในขณะเดียวกัน เราตองคัดคานคนท่ีพูดสบประมาทส่ิงศักด์ิ-

สิทธ์ิ เพราะผลของการลวงเกินน้ันคือการลวงเกินพระวิญญาณ

และดวยเหตุน้ีจึงกอใหเกิดความขัดแยงและความวุนวาย  ประ-

ธานสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล แสดงใหเห็นวิธีคัดคานโดย

ปราศจากการโตแยงเม่ือทานนอนอยูบนเตียงรถเขน็ของโรงพยา-

บาลและขอรองเจาหนาที่คนหนึ่งซึ่งกําลังเครียดและออกพระ

นามพระเจาโดยไมสมควรวา “ไดโปรดเถิด คณุกําลังสบประมาท

พระนามพระเจาของผม” เขาเงียบกริบ และจากน้ันก็มีเสียงกระ

ซิบเบา ๆ วา “ผมขอโทษครับ” (The Teachings of Spencer W.

Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 198)  การตําหนิดวย

ความรักและดวยการดลใจจะนําไปสูความเปนหน่ึง  การไมทํา

เชนน้ันเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิกระตุนเตือนยอมนําไปสูความ

ไมลงรอยกัน

หากเราตองการความเปนหน่ึง มีพระบัญญัติท่ีเราตองรักษา

อันเกี่ยวเนื่องกับความรูสึกของเรา  เราตองใหอภัย และไมมี

เจตนารายตอผูที่ทาํใหเราขุนเคือง  พระผูชวยใหรอดทรงเปน

ตัวอยางจากบนกางเขน “โอ พระบิดาเจาขา ขอโปรดอภัยโทษ

เขาเพราะวาเขาไมรูวาเขาทําอะไร” (ลูกา 23:34)  เราไมรูใจของ

คนที่ทําใหเราขุนเคือง หรือเราไมทราบที่มาทั้งหมดของความ

โกรธและความปวดราวใจของตนเอง  อัครสาวกเปาโลบอกเรา

ถึงวิธีท่ีจะรักผูไมดีพรอมในโลก รวมท้ังตัวเราเองดวย เม่ือทาน

กลาววา “ความรักน้ันก็อดทนนาน และกระทําคุณให  ความรัก

ไมอิจฉา ไมอวดตัว ไมหย่ิงผยอง ไมหยาบคาย ไมคิดเห็นแกตน

เองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิด” (1 โครินธ 13:4!

5)  ตอจากน้ันทานไดเตือนอยางจริงจังถึงปฏิกิริยาท่ีเรามีตอความ

ผิดของผู อ่ื นและลืมความผิดของตนเอง เม่ือทานเขียนวา

“เพราะบัดน้ีเราเห็นสลัว ๆ  เหมือนดูในกระจก แตเวลาน้ันจะได

เห็นพระพักตรชัดเจน  เดี๋ยวนี้ ความรูของขาพเจาไมสมบูรณ

เวลานั้นขาพเจาจะรูแจงเหมือนพระองคทรงรูจักขาพเจา” (1

โครินธ 13:12)

จงสะอาดและระวังความหยิ่งจองหอง
คาํสวดศลีระลึกจะเตือนเราทุกสปัดาหใหระลึกวาของประทาน

แหงความเปนหน่ึงจะมาโดยผานการเช่ือฟงกฎและพิธีการแหง

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต  เมื่อเรารักษาพันธสัญญาของ

เราที่จะรับพระนามของพระองค ระลึกถึงพระองคตลอดเวลา

และรักษาพระบัญญัติทุกขอของพระองค  เราจะมีพระวิญญาณ

ของพระองคสถิตอยูดวย ซ่ึงจะทําใหใจของเราออนโยนลง

และทําใหเราเปนหน่ึง แตมีขอเตือนใจอยูสองขอท่ีตองทําควบ-

คูกับสัญญาน้ัน

ขอแรก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยูกับเราก็ตอเมื่อเรา

ยังสะอาด และเปนอิสระจากความช่ืนชอบส่ิงของทางโลก  การ

เลือกเปนคนไมสะอาดจะทําใหพระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมพอพระทัย

พระวิญญาณจะสถิตอยูกับคนท่ีเลือกพระเจากอนส่ิงอ่ืนใดในโลก

เทาน้ัน  “จงสะอาด” (3 นไีฟ 20:41; ค.พ. 38:42) และ “รกัพระผู

เปนเจาของเจาดวยสุดใจของเจา ดวยสุดความสามารถ ความคิด

และกําลังของเจา” (ค.พ. 59:5)  น่ันไมใชขอแนะนําแตเปนพระ

บัญญัติ  และจําเปนตอการมีพระวิญญาณสถิตอยูดวย หาไมแลว

เราก็จะเปนหนึ่งไมได

ขอเตือนใจอีกขอหน่ึงคือ จงระวังความหย่ิงจองหอง  ความ

เปนหน่ึงท่ีมาสูครอบครวัหรอืคนท่ีพระวิญญาณทรงทําใหใจออน

โยนลงจะนํามาซ่ึงพลังอันย่ิงใหญ   ดวยพลังดังกลาว การยอมรับ

ของโลกจะมีมา ไมวาการยอมรบัน้ันจะนําคาํสรรเสริญหรอืความ

อิจฉามาใหก็ตาม  มันอาจนําเราไปสูความหย่ิงจองหองไดท้ังน้ัน

และน่ันจะทําใหพระวิญญาณทรงขุนเคอืง  มีสิง่ปองกันความหยิง่

จองหองซ่ึงเปนบอเกิดท่ีแนนอนของความไมปรองดองกัน น่ัน

คือ การมองเห็นพรอันอุดมที่พระผู เปนเจาทรงหลั่งเทลงมา

ซึ่งไมเพียงเปนเคร่ืองหมายแหงความโปรดปรานของพระองค

การสงเสริมความเปนหนึ่งในการแตงงาน
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เทานั้น แตเปนโอกาสที่เรากับคนรอบขางจะไดรวมมือกันใน

การรับใชอันย่ิงใหญ  ชายคนหนึ่งกับภรรยาของเขาเรียนรูที่จะ

เปนหน่ึงโดยใชความคลายคลึงกันของเขาเพ่ือเขาใจกัน และใช

ความแตกตางกันเพ่ือสงเสริมกันในการรบัใชกันและคนรอบขาง

ในทํานองเดียวกัน เราสามารถเปนหน่ึงเดียวกับคนท่ีไมยอมรับ

คําสอนของเราแตมีความปรารถนาแบบเดียวกับเราท่ีจะเปนพร

แกลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรคของเราไดดวย

เราสามารถเปนผูสรางสันติ มีคาควรท่ีจะไดชื่อวาเปนผูได

รับพรและเปนลูกของพระผูเปนเจา (ดู มัทธิว 5:9)

พระผูเปนเจาพระบิดาของเราทรงพระชนมอยู  พระบุตรท่ีรกั

ของพระองค พระเยซูคริสต ทรงเปนพระประมุขของศาสนาจักร

น้ี  และพระองคทรงเสนอธงแหงสันติภาพแกทุกคนท่ียอมรับ

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรอายริง ในการประชุมใหญสามัญของศาสนา

จักรเดือนเมษายน 1998 (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หนา 74!77)
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การหลอเล้ียงความรักและ
มิตรภาพในการแตงงาน
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

3

� ศึกษาโมโรไน 7:45!!48  ทํารายการคุณลักษณะของความใจ

บุญท่ีกลาวไวในพระคัมภีรขอน้ี ใหคําม่ันสัญญาวาจะปรับ-

ปรุงคุณลักษณะเหลาน้ีในชีวิตของทาน  คดิหาวิธีท่ีจะใชคุณ

ลักษณะเหลานี้ชวยสามีภรรยาหลอเลี้ยงความรักและมิตร-

ภาพ

� วางแผนกับคูชีวิตของทานที่จะใชเวลาอยูดวยกันสองตอ

สองทุกสัปดาห อาจจําเปนตองจัดตารางเวลาเหลาน้ีโดย

เขียนเตือนไวในปฏิทินหรือสมุดจด

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

ความเปนหนึ่งในการแตงงาน
ประธานสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล

ประธานศาสนาจักรคนท่ี 12

การแตงงานท่ีนายกยอง มีความสุข และประสบความสําเร็จ

เปนเปาหมายหลักของมนุษยปุถุชนทุกคนโดยแท   เปนไดวา

การแตงงานอาจจะเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสุด และมีผลกระ

ทบยาวไกลท่ีสุด เพราะไมเพียงเก่ียวของกับความสุขในเวลาน้ี

เทาน้ัน แตเก่ียวของกับความปติยินดีนิรันดรดวย  อีกท้ังสงผลไม

เพียงตอคนสองคนที่เกี่ยวพันกันเทานั้น แตตอครอบครัวดวย

และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอลูกหลานที่จะสืบมาอีกหลายชั่วอายุ

ในการเลือกคูสําหรับชีวติน้ีและสําหรับนิรันดร แนนอนวา

ตองมีการวางแผนอยางรอบคอบท่ีสุด ใครครวญ สวดออนวอน

และอดอาหาร เพื่อใหแนใจวาในบรรดาการตัดสินใจทั้งหมด

การตัดสินใจคร้ังน้ีตองไมผิดพลาด  การแตงงานท่ีแทจริงตองมี

ความสอดคลองกันของความคิดและจิตใจ  ตองไมใชอารมณ

เปนตัวกําหนดการตัดสินใจ แตใชความคิดและจิตใจ เสริมดวย

การอดอาหาร การสวดออนวอน และการพิจารณาอยางสุขุม

รอบคอบ ซ่ึงจะทําใหบุคคลน้ันประสบความสุขในชีวิตสมรส

เพราะสิ่งที่มาพรอมกับการแตงงานเชนน้ี คือ การเสียสละ

การแบงปน และความไมเห็นแกตัว

ละครโทรทัศนและเร่ืองแตงมากมายจบลงดวยการแตงงาน:

“พวกเขาอยูอยางมีความสุขตลอดไปหลังจากน้ัน”  เราเขาใจวา

การประกอบพิธีไมไดกอใหเกิดความสุขและการแตงงานท่ีประ

สบความสําเร็จ  ความสุขไมไดเกิดจากการกดปุมเหมือนกับการ

เปดไฟ  ความสุขเปนสภาวะของความคิด และมาจากขางใน  จะ

ตองทําใหไดมา  ซือ้หาไมไดดวยเงิน และจะไมไดมาหากไมทํา

อะไรเลย

บางคนคิดวาความสุขคือ ชวิีตท่ีนาหลงใหลของความสะดวก

สบาย ความหรูหราฟุงเฟอ และอารมณต่ืนเตนช่ัวครูช่ัวยาม  แต

การแตงงานท่ีแทจริงมีพ้ืนฐานอยูบนความสุขซ่ึงเปนมากกวาน้ัน

ความสุขซ่ึงมาจากการให การรับใช การแบงปน การเสียสละ

และความไมเห็นแกตัว

คนสองคนท่ีมาจากพ้ืนเพตางกันจะเรียนรูหลังจากประกอบ

พิธีไดไมนานวาตนตองเผชิญกับความเปนจริงท่ีอยูตรงหนา   ไม

มีชีวิตที่เพอฝนหรือเสแสรงอีกตอไป  เราตองออกจากปุยเมฆ

และยืนหยัดอยางม่ันคงบนแผนดินโลก   ตองรับเอาความรับผิด

ชอบและยอมรับหนาท่ีใหม  จะตองละท้ิงเสรีภาพสวนตัวบาง

อยาง  จะตองปรับตัวอีกมากและไมเห็นแกตัว

คน ๆ น้ันจะเขาใจอยางรวดเร็วหลังจากแตงงานวา คูชีวิตมี

ความออนแอที่ไมเคยเปดเผยหรือถูกคนพบมากอน  คุณงาม
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ความดีที่แสดงออกอยางตอเนื่องในระหวางขอความรักบัดนี้

คอย ๆ  ลดนอยลง และความออนแอซ่ึงดูเหมือนจะเปนเร่ืองเล็ก

และไมสลักสําคัญในระหวางขอความรักบัดน้ีเร่ิมขยายใหญข้ึน

ถึงเวลาแลวท่ีตองมีความเห็นใจ การประเมินตนเอง สามัญสํานึก

ท่ีดี ความมีเหตุมีผล และการวางแผน  นิสยัท่ีซุกซอนอยูนานนับ

ปบัดน้ีไดแสดงตัวแลว อาทิ  คูชีวิตอาจจะตระหน่ีถ่ีเหนียวหรือ

ไมก็ฟุมเฟอย เกียจครานหรือไมก็ขยัน เครงศาสนาหรือไมก็ไม

มีศาสนาเขาอาจจะเปนคนเมตตากรุณาและมีนํ้าใจ หรือไมก็เจา

อารมณและหยาบกระดาง  เอาแตไดหรือไมก็ให เอาตนเองเปน

ศูนยกลางหรือไมก็นอบนอมถอมตน  ปญหาญาติพ่ีนองอยูใน

ความสนใจมากข้ึน และความสัมพันธท่ีคูชีวิตมีตอคนเหลาน้ัน

ถูกนํามาขยายอีกครั้ง

ไมคอยมีใครยินดีท่ีจะอยูกับบานและรับภาระรับผิดชอบอัน

หนักหนวงท่ีวางอยูตรงหนา   ไมอยากใชมาตรการประหยัดแทน

การใชชีวิตที่ฟุงเฟอ และดูเหมือนคนหนุมสาวมักจะอยาก “มี

อยางท่ีเพ่ือนบานมี”  ไมคอยมีใครยินดีท่ีจะปรับตัวทางการเงิน

ตามความจําเปน  ภรรยาสาวมักตองการใหบานของเธอมีส่ิงหรู-

หราฟุมเฟอยอยางท่ีเคยมีในบานอันม่ังคัง่ของบิดาท่ีประสบความ

สําเร็จของเธอ  บางคนยินดีที่จะชวยทํามาหากินเพื่อใชชีวิตที่

ฟุงเฟอโดยยังคงทํางานอาชีพตอไปหลังจากแตงงานแลว  เธอก็

เลยออกจากบานซึ่งมีหนาที่รออยู ไปประกอบธุรกิจการงาน

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหภาวะเศรษฐกิจมั่นคงจนกลายเปนเรื่องยาก

มากท่ีจะยอมใหตนเองมีชีวิตครอบครัวตามปรกติ   เนื่องดวย

สามีภรรยาทํางานท้ังคู การแขงขันจึงเขามาในครอบครัวแทนท่ี

จะเปนความรวมมือ  คนสองคนท่ีเหน่ือยลาจากการทํางานกลับ

มาบานพรอมดวยความตึงเครียด ความภาคภูมิใจสวนตัว การพ่ึง

พาตนเองท่ีมากข้ึน และจากนั้นความเขาใจผิดก็ปรากฏ  ความ

ขัดแยงเล็ก ๆ นอย ๆ ลุกลามกลายเปนเรื่องใหญ

ถึงแมการแตงงานจะเปนเร่ืองยาก อีกท้ังการแตงงานท่ีไมลง

รอยกันและขุนของหมองใจก็เปนเร่ืองปรกติธรรมดา แตความ

สุขท่ีแทจริงและย่ังยืนเปนไปได และการแตงงานสามารถเปน

ความปติยินดีอยางเหลือลนมากเกินกวาท่ีมนุษยจะรับรูได   น่ี

เปนส่ิงท่ีทุกคู ทุกคน บรรลุได   “คนท่ีมีนิสัยใจคอคลายกัน” เปน

เร่ืองโกหกพกลม และแมวาเยาวชนชายหญิงทุกคนจะพยายาม

จนสดุความสามารถและสวดออนวอนอยางหนักเพ่ือจะพบคูชวิีต

ท่ีเขากันไดมากท่ีสุดและดีท่ีสุด แตชายท่ีดีและหญิงท่ีดีเกือบทุก

คนจะพบความสุขและการแตงงานท่ีประสบความสําเร็จแนนอน

หากทั้งคูยินดีจายราคา

มีสูตรหน่ึงท่ีไมเคยทําใหผิดหวัง ซ่ึงรับรองวาทุกคูจะมีการ

แตงงานท่ีเปนสุขและเปนนิรันดร แตเชนเดียวกับสูตรท้ังหลาย

เราตองไมตัดสวนผสมท่ีสําคัญออกไป ลดปริมาณลง หรือจํากัด

ไวแคน้ัน  การเลือกกอนขอแตงงาน และการทําใหความรักยัง

คงหวานชื่นหลังกระบวนการแตงงานมีความสําคัญเทา ๆ กัน

แตไมสําคัญกวาตัวของการแตงงานเอง ความสําเร็จของการแตง

งานข้ึนอยูกับคนสองคน ไมใชคนเดียว แตท้ังสองคน

การแตงงานท่ีเริม่ตนและมีพืน้ฐานอยูบนมาตรฐานอันสมเหตุ

สมผลดังท่ีกลาวไวขางตน จะไมมีอํานาจใดรวมตัวกันมาทําลาย

ไดเวนแตอํานาจภายในคูชวิีตคนใดคนหน่ึงหรือท้ังสองคน และ

โดยทั่วไปแลวเขาตองรับผิดชอบ  คนอื่นและอําเภอใจอาจจะ

สงผลดีหรือไมดีก็ได  สถานภาพทางการเงิน สังคม การเมือง

และอ่ืน ๆ  ดูเหมือนจะเขามาเก่ียวของดวย แตท่ีสําคัญท่ีสุดและ

เปนอยางน้ันเสมอมา คือ การแตงงานข้ึนอยูกับคูสามีภรรยาท่ี

สามารถทําใหการแตงงานของเขาประสบความสําเรจ็และมีความ

สุขตลอดไปหากเขาต้ังใจแนวแน ไมเห็นแกตัว และชอบธรรม

สูตรน้ีเรียบงาย มีสวนผสมไมมากนัก ถึงแมจะมีรายละเอียด

มากมายในสวนผสมแตละอยางก็ตาม

หน่ึง จะตองมีวิธีการอันถูกตองท่ีนําไปสูการแตงงาน ซ่ึงเนน

ในเร่ืองการเลือกคูครองท่ีเขาใกลขีดสูงสุดของความดีพรอมมาก

ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในทุกเร่ืองท่ีสําคัญตอแตละบุคคล หลัง

จากน้ัน ท้ังสองฝายตองมาท่ีแทนในพระวิหารดวยความสํานึก

วาเขาตองทํางานหนักเพ่ือนําไปสูการมีชวิีตคูท่ีประสบความสําเรจ็

สอง จะตองไมเห็นแกตัว ลืมตัวเอง สนใจชีวิตของทุกคนใน

ครอบครัวและทุกสิ่งที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของครอบครัว

ตลอดจนเอาชนะความปรารถนาที่เห็นแกตัว

สาม จะตองเกี้ยวพาราสีกันเชนเดิม แสดงความเอื้ออาทร

ความออนโยน และความเห็นอกเห็นใจเพ่ือใหความรักคงความ

หวานช่ืนและเพ่ิมพูน

สี ่จะตองดําเนินชีวิตโดยครบถวนตามพระบัญญัติท่ีพระเจา

ทรงกําหนดไวในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต
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เม่ือสวนผสมเหลาน้ีคลุกเคลาเขากันอยางเหมาะเจาะและยัง

คงปฏิบัติเชนน้ันเร่ือยไป  ความทุกขใจจะไมยางกรายเขามาเลย

ความเขาใจผิดจะไมคงอยูอีกตอไป และการแตกแยกจะไมเกิด

ข้ึน   ทนายความดานการหยารางคงตองยายไปแผนกอ่ืน และ

ศาลหยารางคงตองปดดําเนินการ

คนสองคนท่ีมายังแทนแตงงานตองเขาใจวา เพ่ือใหการแตง

งานมีความสุขดังที่หวังไว เขาตองทราบวาการแตงงานไมใช

การดําเนินการทางกฎหมาย แตหมายถึง การเสียสละ การแบง

ปน และแมการตัดทอนเสรีภาพสวนตัวบางอยาง  หมายถึงการ

รัดเข็มขัดระยะยาว  หมายถึงลูกท่ีมาพรอมกับภาระทางการเงิน

ภาระทางการรับใช ภาระในการดูแลและเปนหวงเปนใย  อีกท้ัง

หมายถึงอารมณท่ีลึกซ้ึงและหวานช่ืนท่ีสุดดวย

กอนแตงงาน แตละคนมีอิสระท่ีจะไปไหนมาไหนไดดังใจ

จัดระเบียบและวางแผนชีวิตตามที่ตนเห็นวาดีที่สุด ทําการตัด

สินใจทุกอยางดวยตัวเองตามท่ีใจหมาย  คูรักควรเขาใจกอนท่ี

ท้ังสองจะทําการสาบานวา แตละคนตองยอมรับโดยปริยายและ

โดยส้ินเชิงวาประโยชนของครอบครัวเล็ก ๆ  ท่ีสรางข้ึนใหมตอง

มากอนประโยชนของคูครองคนใดคนหน่ึงเสมอ  ทุกคูตองขจัด

คําวา “ฉัน” และ “ของฉัน” ออกไป และแทนท่ีดวยคําวา “เรา”

และ “ของเรา”  การตดัสินใจทุกอยางตองคํานึงวามันจะสงผล

กระทบตอคนสองคนหรือมากกวาน้ัน   ตอนน้ี เม่ือภรรยาตอง

ตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ ๆ   เธอจะตองคํานึงวาการตัดสินใจน้ันจะ

มีผลกระทบตอบิดามารดา ลูก บาน และชีวิตทางวิญญาณของ

พวกเขา   ตอนนี้ สามีตองพิจารณาเรื่องการเลือกงานอาชีพ

ชีวิตทางสังคม เพ่ือน ๆ  และความสนใจทุกอยางของเขาโดยถือ

วาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว และตองคํานึงถึงคนทั้ง

กลุม

การแตงงานอาจจะไมราบร่ืนสมหวังเสมอไป แตก็สามารถ

เปนการแตงงานท่ีมีความสงบสุขอยางย่ิงได  คูสามีภรรยาอาจจะ

มีความยากจน ความเจ็บไขไดปวย ความผิดหวัง ความลมเหลว

และแมความตายในครอบครัว แตสิ่งเหลานี้จะไมลักเอาความ

สงบสุขของเขาไป  การแตงงานจะประสบความสําเร็จตราบท่ี

ไมมีความเห็นแกตัวเขามากรายกรํ้า  ความกลัดกลุมและปญหา

จะชักนําบิดามารดาใหหันหนาเขาหากันในความปรองดองอัน

เหนียวแนนหากมีความไมเห็นแกตัวอยางสิ้นเชิงอยูที่นั่น  ใน

ชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของทศวรรษที่ 1930 มีการหยาราง

นอยมาก  ความยากจน ความลมเหลว ความส้ินหวังจะเช่ือมผนึก

บิดามารดาเขาไวดวยกัน  ความยากลําบากจะสามารถเช่ือมความ

สัมพันธท่ีความรุงเรืองไดทําลายไป

การแตงงานท่ีต้ังอยูบนความเห็นแกตัวยอมลมเหลวแนนอน

ผูท่ีแตงงานเพ่ือความม่ังค่ัง หรือผูท่ีแตงงานเพ่ือช่ือเสียงเกียรติ-

ยศหรือฐานะทางสังคมยอมตองผิดหวังแนนอน  ผูท่ีแตงงานเพ่ือ

สนองความฟุงเฟอและความจองหอง หรอืผูท่ีแตงงานเพ่ือระบาย

ความแคนหรือเพ่ือทําใหอีกฝายหน่ึงเจ็บปวด คนเชนน้ันกําลัง

หลอกตัวเอง  แตผูท่ีแตงงานเพ่ือใหและรับความสุข เพ่ือใหและ

รบัการรับใช และผูท่ีดแูลรักษาผลประโยชนของคนสองคนและ

ครอบครัวที่จะตามมา  เขาจะมีโอกาสพบกับการแตงงานที่มี

ความสุข

“ความรักเปรียบเสมือนดอกไม และเปรียบเสมือนรางกาย

ท่ีตองการการบํารุงเล้ียงอยูตลอดเวลา  รางกายมนุษยจะซูบซีด

ผายผอมและตายกอนกําหนดถาไมไดรับอาหารหลอเลี้ยงอยู

เสมอ   ดอกไมท่ีบอบบางจะเห่ียวแหงและตายไปหากปราศจาก

อาหารและนํ้า   ความรักก็เชนกัน จะหวังใหคงอยูตลอดไปไมได

หากไมไดบํารุงเล้ียงอยูตลอดเวลาดวยความรัก การแสดงความ

ชืน่ชมยกยอง การแสดงความรูสึกซาบซ้ึงใจ และการดูแลเอาใจ

ใสอยางไมเห็นแกตัว

แนนอนวาความไมเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิงจะชวยใหบรรลุ

องคประกอบอีกอยางหน่ึงของการแตงงานท่ีประสบความสําเร็จ

หากฝายหน่ึงเห็นแกประโยชน ความสบายใจ และความสุขของ

อีกฝายหน่ึง ความรักท่ีพบในชวงขอความรักและเช่ือมตอดวย

การแตงงานจะเพ่ิมพูนอยางมาก   หลายคูยอมใหการแตงงานจืด

ชืด และความรักเย็นชาเหมือนขนมปงเกา  ตลกฝด หรือนํ้าแกง

เย็นชืด  แนนอนวาอาหารท่ีสําคัญท่ีสดุสําหรับความรัก คอื ความ

เห็นอกเห็นใจ ความออนโยน การเอาอกเอาใจ ความหวงใย การ

แสดงความเอ้ืออาทร ความซาบซ้ึงใจ ความช่ืนชม ความภาคภูมิ

ใจ ความเปนเพ่ือน ความเช่ือม่ัน ศรัทธา การเปนหุนสวน ความ

เสมอภาค และการพ่ึงพากัน

เพ่ือใหมีความสุขท่ีแทจริงในการแตงงาน  บุคคลน้ันตองรัก-

ษาพระบัญญัติของพระเจาดวยความซ่ือสัตยตลอดเวลา  ไมมีใคร

ไมวาโสดหรือแตงงานแลว จะมีความสุขอยางมากตลอดไปหาก

เขาไมชอบธรรม  มีความพงึพอใจชัว่ครัง้ชัว่คราวและสถานการณ

การหลอเล้ียงความรักและมิตรภาพในการแตงงาน
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ลวงช่ัวครูชั่วยาม แตความสุขท่ีคงทนถาวรจะผานมาทางความ

สะอาดและความมีคาควรเทานั้น  บุคคลที่มีรูปแบบชีวิตทาง

ศาสนาพรอมดวยความเลื่อมใสอยางลึกซึ้งจะไมมีความสุขใน

ชวิีตท่ีไมแข็งขันเปนอันขาด   ความสํานึกผิดชอบช่ัวดีจะรบกวน

จิตใจเร่ือยไป เวนแตจะไมสนใจใยดี ในกรณีเชนน้ี การแตงงาน

ก็ตกอยูในอันตราย   ความสํานึกผิดชอบช่ัวดีท่ีท่ิมแทงใจจะทํา

ใหชีวิตอยูในสภาพตกอับ  ความไมแข็งขันบอนทําลายการแตง-

งาน โดยเฉพาะเม่ือท้ังสองฝายไมแข็งขันในระดับท่ีแตกตางกัน

ความแตกตางทางศาสนาเปนสถานการณท่ีลําบากท่ีสุดและ

อยูในบรรดาความแตกตางที่ไมอาจจะแกไขได

การแตงงานไดรับการแตงตั้งจากพระผูเปนเจา  ไมไดเปน

เพียงขนบประเพณีทางสังคม  หากปราศจากการแตงงานท่ีถูก

ตองและประสบความสําเร็จ บุคคลน้ันจะไมมีวันไดรับความสูง

สง  จงอานพระดํารัสของพระเจาของทานท่ีวา เปนความถูกตอง

และเหมาะสมท่ีจะแตงงาน

เปนเร่ืองถูกตองท่ีจะแตงงาน สิทธิชนยุคสุดทายท่ีรอบคอบ

และชาญฉลาดจะวางแผนชีวิตของตนเองอยางดีเพ่ือใหแนใจวา

ไมมีอุปสรรคใดขวางก้ัน   ความผิดพลาดมหันตในเร่ืองการแตง

งานอาจเปนสิ่งกีดขวางที่ไมอาจเอาออกไปไดเลย และอาจจะ

ขวางทางสูชีวิตนิรันดรและความเปนพระผูเปนเจา ซึ่งเปนจุด

หมายปลายทางสูงสุดของเรา  หากคนสองคนรักพระเจามากกวา

ชวิีตของตนเองและจากน้ันรักกันและกันมากกวาชีวิตของตนเอง

ทํางานรวมกันในความสอดคลองอยางเต็มท่ีกับแผนพระกิตติ-

คุณเสมือนเปนสวนประกอบพ้ืนฐานของเขา แนใจไดเลยวาเขา

จะมีความสุขอันใหญย่ิงน้ี  เม่ือใดท่ีสามีภรรยาไปพระวิหารอัน

ศักด์ิสิทธ์ิดวยกันบอย ๆ   คกุเขาสวดออนวอนดวยกันในบานกับ

ครอบครัว จูงมือกันไปรวมการประชุมทางศาสนา รกัษาชีวิตให

บริสุทธ์ิไมดางพรอย ท้ังความคิดและทางรางกาย เพ่ือใหความ

นึกคิด ความปรารถนาและความรักทั้งหมดมีศูนยรวมอยูใน

คน ๆ  เดียว น่ันคือ คูชีวิตของเขา และท้ังสองคนรวมมือกันเสริม

สรางอาณาจักรของพระผูเปนเจา เม่ือน้ันความสุขก็อยูท่ีจุดสูงสุด

บางคร้ังในการแตงงานมีการแนบสนิทกับคนอ่ืน ท้ังท่ีพระ

เจาตรัสวา “เจาจงรักภริยาของเจาดวยสุดใจของเจา และจงแนบ

สนิทกับเธอและไมมีใครอีก” (ค.พ. 42:22)

ซ่ึงมีความหมายตรงกับขอความท่ีวา “เจาจงรักสามีของเจา

ดวยสุดใจของเจา และจงแนบสนิทกับเขา และไมมีใครอีก”

บอยคร้ัง ผูคนยังคงแนบสนิทกับมารดา บิดา และเพ่ือน ๆ ของ

เขา  บางคราวมารดาไมยอมปลอยลูก สามีกลับไปหามารดาและ

บิดาของตนเพื่อขอคําแนะนําและเปดเผยความลับใหฟง ซึ่งที่

จริงแลวเขาควรแนบสนิทกับภรรยามากที่สุด อีกท้ังควรรักษา

ความลับและความเปนสวนตัวในความใกลชดิสนิทสนมท้ังหมด

ไมแพรงพรายใหผูใดรู

คูสามีภรรยาควรจัดการหาบานของตนเองโดยทันที แยก

และอยูหางจากบานญาติพ่ีนองของแตละฝาย  อาจจะเปนบาน

ท่ีเรียบงายท่ีสดุและไมตองใหญโตมากนัก แตยังคงเปนบานของ

ตัวเอง  ชีวิตแตงงานของทานควรเปนอิสระจากเพื่อนของเธอ

และของเขา   ทานรักพวกเขามากกวาแตกอน ซาบซ้ึงในคําแนะ

นําของเขา เห็นคาความเปนเพื่อนของเขา แตทานตองดําเนิน

ชีวิตของทานเอง ปกครองชีวิตดวยการตัดสินใจของตัวเอง ดวย

การพิจารณาใครครวญรวมกับการสวดออนวอนหลังจากไดรับ

คําแนะนําจากผูท่ีควรใหคําแนะนํานั้น  การแนบสนิทไมได

หมายความแตเพียงวาใหอยูรวมชายคาเดียวกัน แตหมายความ

วาใหติดแนน ยึดติดกัน

“ดังนั้น จึงถูกตองตามกฎที่…ท้ังสองจะเปนเนื้อเดียวกัน

และท้ังหมดน้ีเพ่ือแผนดินโลกจะไดตอบท่ีสุดของการสรางมัน

“และเพ่ือมันจะไดเต็มไปดวยมนุษย ถึงขนาดตามการสราง

ของพระองคกอนท่ีโลกถูกทําข้ึน” (ค.พ. 49:16!!17)

พ่ีนองท่ีรัก ขาพเจาขอพูดวา น่ีเปนคําของพระเจา  เปนเร่ือง

ท่ีจริงจังมาก และไมควรมีใครโตแยงกับพระเจา  พระองคทรง

สรางแผนดินโลก  พระองคทรงสรางผูคน  พระองคทรงทราบ

สภาพการณตาง ๆ   พระองคทรงวางแผน และเราไมฉลาดหรือมี

สติปญญามากพอท่ีจะโตเถียงพระองคในเรื่องสําคัญเหลาน้ี

พระองคทรงทราบวาอะไรถูกตองและอะไรจริง

เราขอใหทานคิดถึงเร่ืองเหลาน้ี  จงแนใจวาการแตงงานของ

ทานถูกตอง  จงแนใจวาชีวิตของทานถูกตอง  จงแนใจวาบทบาท

ของทานในการแตงงานดําเนินไปอยางเหมาะสม

จาก Ensign เดือนมีนาคม 1977 หนา 3!5
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การตอบสนองการทาทาย
ในการแตงงาน
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือมากกวาน้ัน ตามความตองการและสภาวการณของทาน

4

� ในอานเปนการบานขางลาง เอ็ลเดอรลินน จี. ร็อบบินส

อธิบาย “เคล็ดลับในการปรุงความหายนะ”  อานคําอธิบาย

ของทานในหนาน้ี  แลวพัฒนาเคล็ดลับในการปรุงความปรอง

ดองในบาน  คดิดูวา “สวนผสม” ใดท่ีทานอยากจะรวมไวใน

เคล็ดลับดังกลาว

� ใหคํามั่นสัญญาที่จะตอบสนองการทาทายดวยความอดทน

และความรักไมใชดวยความโกรธ   ตัดสินใจวาทานจะทําบาง

สิง่ซ่ึงจะเตือนทานใหนึกถึงคําม่ันสัญญาท่ีใหไวบอย ๆ   อยาง

เชน ทานอาจจะใสเหรียญหรือวัตถุช้ินเล็ก ๆ ไวในรองเทา

หรือเขียนขอความส้ัน ๆ ไวในกระเปาเส้ือ

� ถามีหนังสือ การสังสรรคในครอบครัว (31106 425) อาน

“การแกไขความขัดแยงในชีวิตสมรส” หนา 246!!247  หาก

ทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาเน้ือหาน้ีกับคูชีวิต

ของทาน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

อําเภอใจและความโกรธ
เอ็ลเดอรลีนน จี. รอบบินส

แหงสาวกเจ็ดสิบ

ซาตานยั่วยุความโกรธในครอบครัว
“ฉันมีครอบครัวอยูในโลกน้ี  พวกเขาแสนดีตอฉัน”   น่ีคือ

ความหวังของเด็กทุกคนท่ีบรรยายออกมาเปนเน้ือรองของเพลง

สวดเพลงหนึ่งของเรา (“ครอบครัวสามารถอยูดวยกันชั่วนิ-

รันดร” เพลงสวด หนา 148)

เราเรียนรูจากถอยแถลงในเรื่องครอบครัววา “ครอบครัว

เปนศูนยกลางตอแผนของพระผูสราง” และ “สามีและภรรยามี

ความรับผิดชอบอันทรงเกียรติ ท่ี จะรักและดูแลกัน” และ

“หนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะเลี้ยงดูลูก ๆ ดวยความรักและความ

ชอบธรรม” (“ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก เลียโฮนา มิถุนายน

1996)

ครอบครัวเปนเปาหมายอันดับแรกของซาตานดวย  เขาจะ

จุดชนวนสงครามใหกับครอบครัว  หน่ึงในแผนการรายของ

เขาก็คือ วิธีการอันฉลาดแยบยลของการแอบอยู หลังศัตรู

จากนั้นก็เขามาอยูในบานและชีวิตของเรา

เขามักจะสรางความเสียหายและทําลายครอบครัวภายในกํา

แพงบานของคนเหลาน้ัน   ยทุธวิธีของเขาก็คือย่ัวยุ ความโกรธ

ระหวางสมาชิกในครอบครัว  ซาตานเปน “บิดาของการขัดแยง

และเขายั่วยุใจของมนุษยใหขัดแยง ใหมี ความโกรธ กัน” (3

นีไฟ 11:29 เนนตัวเอน)  คํากริยา “ยั่วยุ” ฟงดูราวกับเปนเคล็ด

ลับในการปรุงความหายนะ น่ันก็คือ เอาอารมณวางไวบนความ

รอนปานกลาง คนในคําพูดที่เลือกสรรแลวสักสองสามคํา ทาํ

ใหเดือด คนไปเร่ือย ๆ จนขน ท้ิงไวใหเย็น ปลอยใหความรูสึก

เย็นชาสักสองสามวัน เสิรฟเย็น ๆ   และมีของเหลือคางมากมาย

เราเลือกที่จะไมโกรธก็ได
สวนหนึ่งของยุทธวิธีท่ีแฝงไวดวยเลหเหลี่ยมของซาตาน

คือ การแยกความโกรธออกจากอําเภอใจ โดยทําใหเราเชื่อวา

เราตกเปนเหย่ือของอารมณที่ไมสามารถควบคุมได  เราไดยิน

คนพูดวา “ฉันลืมตัว”  การลืมตัวเปนการเลือกสรรคํามาใชได

อยางนาสนใจ ซ่ึงเปนสํานวนท่ีใชกันท่ัวไป  การ “ลืมบางส่ิง”
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มีความหมายโดยนัยวา “ไมไดต้ังใจ” “เกิดข้ึนโดยบังเอิญ” “ไม

ไดจงใจ” “ไมรับผิดชอบ”!บางทีอาจจะสะเพราแตไมใช

“ไมรับผิดชอบ”

“เขาทําใหฉันโกรธ” นี่เปนอีกประโยคหนึ่งที่เราไดยิน  มี

ความหมายโดยนัยวาขาดการควบคุมหรืออําเภอใจ  น่ีเปนคํา

พูดเหลวไหลท่ีตองถูกหักลาง  ไมมีใครทําใหเราโกรธ  คนอ่ืน

ไมไดทําใหเราโกรธ  การบีบบังคับไมไดเขามาเกี่ยวของกับ

เร่ืองน้ี  ความรูสึกโกรธเปนการเลือกท่ีมีสติ เปนการตัดสินใจ

ดวยเหตุน้ี เราจึงเลือกท่ีจะไมโกรธก็ได   เรา เปนคนเลือก!

สําหรับคนที่พูดวา “แตฉันควบคุมตัวเองไมได”  วิลเลียม

วิลแบงค นักประพันธโตตอบวา “เหลวไหล”

“ความกาวราว…การระงับความโกรธ การพูดออกมา การ

หวีดรองและแผดเสียง”  ลวนเปนวิธีการที่เคยเรียนรูมาแลว

ท้ังส้ินในการจัดการกับความโกรธ  “เรา เลือก วิธีท่ีไดพิสูจนมา

แลวในอดีตวามีประสิทธิผลสําหรับเรา  เคยสังเกตไหมวา เรา

ไมคอยจะลืมตัวเมื่อเจานายทําใหหงุดหงิด แตเรามักจะลืมตัว

เม่ือเพื่อน ๆ หรือครอบครัวทําใหเรารําคาญ” (“The New

Obscenity,” Reader’s Digest, Dec. 1988, 24; เนนตัวเอน)

ตอนอยูปสอง วิลแบงคเขารวมการแขงขันคัดเลือกทีมบาส-

เกตบอลระดับมัธยมปลายและก็ทําไดสําเร็จ  ในการฝกซอม

วันแรก ครูฝกใหเขาเลนตัวตอตัวกับผูเลนคนหน่ึง  ขณะที่คน

อ่ืน ๆ ในทีมคอยสังเกตการณ  เม่ือเขาชูตลูกงาย ๆ พลาด

เขาจะโกรธและกระทืบเทาพรอมท้ังบนอูอ้ี  ครูฝกเดินเขามาหา

เขาพลางพูดวา “ทําอยางน้ันอีกสิ แลวไมตองมาเลนในทีมน้ีอีก

เลย”  ในชวงสามปตอมา เขาไมเคยลืมตัวอีกเลย  หลายปตอมา

เม่ือเขาหวนคิดถึงเหตุการณดังกลาว เขาสํานึกวา วันน้ันครูฝก

ไดสอนเขาถึงหลักธรรมท่ีเปล่ียนแปลงชีวิต น่ันคือ เราควบคุม

ความโกรธได (ดู “The New Obscenity,” 24)

คําสอนของพระเจา
ในการแปลเอเฟซัส 4:26 ของโจเซฟ สมิธ เปาโลถามวา

“ทานโกรธโดยไมบาปไดไหม”  พระเจาทรงแสดงไวอยางชัด-

เจนในเรื่องนี้

“คนทีมี่วิญญาณของการขัดแยงยอมไมเปนของเรา แตเปน

ของมารผูเปนบิดาของการขัดแยง และเขาย่ัวยุใจของมนุษยให

ขัดแยง ใหมีความโกรธกัน

“ดูเถิด น่ีไมใชคําสอนของเราที่จะยั่วยุใจของมนุษยใหมี

ความโกรธกัน  แตน่ีเปนคําสอนของเรา คอื เร่ืองเชนน้ันจะหมด

ไป” (3 นีไฟ 11:29!!30)

คําสอนหรือพระบัญชานี้จากพระเจาแฝงไวดวยอําเภอใจ

และเรียกรองใหใชจิตสํานึกทําการตัดสินใจ  พระเจาทรงคาด

หวังใหเราเลือกท่ีจะ ไม โกรธ

ความโกรธเปนส่ิงท่ีพิสูจนแลววาไมถูกตอง  ในมัทธิว 5 ขอ

22 พระเจาตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลายวา ผูใดโกรธพี่นอง

ของตน โดยไมมีสาเหตุ ผูน้ันจะตองถูกพิพากษาลงโทษ”  นา

สนใจตรงท่ีวาวลี “โดยไมมีสาเหตุ” ไมอยูในการแปลท่ีไดรับ

การดลใจของโจเซฟ สมิธ (ดู มัทธิว 5:24)  ท้ังไมพบใน 3 นีไฟ

12:22 ดวย  เม่ือพระเจาทรงตัดวลี “โดยไมมีสาเหตุ” ออก

พระองคไมทรงยอมใหเราหาขอแกตัว  “แตน่ีเปนคําสอนของ

เราคือ เรื่องเชนนั้นจะหมดไป” (3 นีไฟ 11:30)  เราสามารถ

“กําจัด” ความโกรธได เพราะพระองคทรงสอนและบัญชาเรา

ไวเชนนั้น

ความโกรธคือการยอมจํานนตออิทธิพลของซาตาน
ความโกรธคือการยอมจํานนตออิทธิพลของซาตาน  เปน

บาปทางความคิดที่นําไปสูความรูสึกหรือพฤติกรรมที่ไมเปน

มิตร  มันคือสายชนวนระเบิดแหงความเดือดดาลบนถนนหลวง

ระเบิดตูมที่สนามกีฬา แลวไปสรางความเสียหายรายแรงภาย

ในบาน

ความโกรธที่ไมยับยั้งจะจุดชนวนใหผูโกรธพรั่งพรูถอยคํา

ท่ีหยาบคายและทําทารุณกรรมทางอารมณอยางไมสมควรซึ่ง

จะสรางรอยแผลใหกับหัวใจท่ีออนโยน   “ส่ิงท่ีออกมาจากปาก

น้ันแหละ”  พระผูชวยใหรอดตรัส  ท่ี “ทําใหมนุษยเปนมลทิน”

(มัทธิว 15:11)

เดวิด โอ. แมคเคย กลาววา “สามีภรรยาจงอยาพูดเสียงดัง

ตอกัน ‘นอกเสียจากวาบานกําลังถูกไฟไหม’” (Stepping Stones

to and Abundant Life, comp. Llewelyn R. McKay [1971], 294)

การทําทารุณกรรมทางรางกายเปนความโกรธท่ีดเุดือดรนุแรง

ไรเหตุผลและไมชอบธรรม

ความโกรธเปนความพยายามอันปาเถื่อนที่จะทําใหผู อ่ืน

รูสึกผิดหรือเปนวิธีที่โหดรายของการพยายามแกไขผูอื่น  มัก
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จะไมมีส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงระเบียบวินัยแตจะสงผลในทางตรง

กันขามเกือบตลอดเวลา  ดังน้ัน คําเตือนจากพระเจาจึงมีวา

“ฝายสามีก็จงรักภรรยาของตน และอยามีใจขมขื่นตอนาง”

และ “ฝายบิดาก็อยาย่ัวบุตรของตนใหขัดเคือง เกรงวาเขาจะทอ

ใจ” (โคโลสี 3:19, 21)

“ขาพเจาจะไมโกรธอีกตอไป”
การเลือกและความรับผิดชอบเปนหลักธรรมที่แยกจากกัน

ไมได เพราะความโกรธเปนการเลือก ในถอยแถลงจึงมีคําเตือน

ท่ีรุนแรงวา “ใครก็ตาม…ผูท่ีทํารายคูครองหรือลูก ๆ  …วันหน่ึง

เขาจะยืนชี้แจงตอพระพักตรพระผูเปนเจา” (ครอบครัว: ถอย

แถลงตอโลก 1995)

การเขาใจความเก่ียวของระหวางอําเภอใจกับความโกรธ

เปนกาวแรกของการกําจัดส่ิงน้ีออกไปจากชีวิตของเรา  เราเลือก

ไดวาจะไมโกรธ  เราเลือกไดวันน้ี เดีย๋วน้ีวา “ฉันจะไมโกรธอีก”

จงไตรตรองการตัดสินใจคร้ังน้ี

คําสอนและพันธสัญญาภาคท่ี 121 เปนแหลงหน่ึงท่ีดีท่ีสุด

ในการเรียนรูหลักธรรมท่ีถูกตองของการเปนผูนํา  บางที ภาค

น้ีอาจจะประยุกตใชไดดีที่สุดกับคูครองและบิดามารดา  เรา

ตองนําครอบครัวของเรา “โดยการชักชวนโดยความอดกลั้น

โดยความสุภาพ และความออนโยน และโดยความรักที่ไมมี

มารยา” (ค.พ. 121:41!!42)

ขอใหความฝนของเด็กแตละคนที่จะมีครอบครัวที่แสนดี

ในโลกน้ีจงเปนความจริง

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรรอบบินสในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1998 (ด ูเลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หนา 90!91)

การตอบสนองการทาทายในการแตงงาน
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การตอบสนองการทาทาย
โดยผานการส่ือสารท่ีสรางสรรค
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปนี้หนึ่งขอหรือทั้งสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

5

� ในอานเปนการบานขางลาง เอ็ลเดอรโจ เจ. คริสเตนเซ็น

กลาววา “มีเพียงไมกี่คนท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นอัน

เนื่องจากการวิพากษวิจารณหรือการคอนขอดไมรูจักหยุด

ถาเราไมระวัง การวิพากษวิจารณ ที่สรางสรรค บางอยางจะ

เปน ภัย ไปจริง ๆ   บอยครั้ง เปนการดีกวาท่ีจะไมพูดถึงเร่ือง

บางเรื่อง” ในสัปดาหท่ีจะถึง ใหเอาใจใสเปนพิเศษตอส่ิงท่ี

ทานคิดและพูดถึงผูอ่ืน  พยายามพูดแตเร่ืองท่ีดแีละสรางสรรค

� มองหาคุณสมบัติท่ีนายกยองในคูชวิีตของทาน  เขยีนรายการ

คุณสมบัติเหลานี้และพูดใหคูชีวิตฟง

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

การแตงงานและแผนแหงความสุขอันใหญยิ่ง
เอ็ลเดอรโจ เจ. คริสเตนเซ็น

แหงสาวกเจ็ดสิบ

ขาพเจากับบารบาราไดรับพรดวยการมีลูกหกคน   หลายป

กอน เมื่อเราพาลูก ๆ ไปเยี่ยมปูยาของเขา คุณพอของขาพเจา

พูดวา “โจ พอคิดวาลูกกับบารบาราไดเริ่มตนบางสิ่งที่ลูกจะ

หยุดไมได”

ในเทศกาลอีสเตอรปนี้ เราประกาศตอชาวโลกวาพระเยซู

คือพระคริสต และโดยทางฐานะปุโรหิตอันศักด์ิสิทธ์ิของพระ

องค พรอมดวยอํานาจการผนึก การแตงงานและครอบครัวตอง

ไมหยุด!ตองไมส้ินสุด

วันน้ี ขาพเจาอยากจะพูดกับทานเรื่องการแตงงานของเรา

ตอไปน้ีเปนขอแนะนําท่ีปฏิบัติไดแปดประการ ซึง่ขาพเจาหวัง

วาจะเปนประโยชนในการเสริมสรางการแตงงานของทาน ท้ัง

ในเวลานี้และในอนาคต

จดจําความสําคัญของการแตงงาน
1. จดจําความสําคัญของการแตงงานของทาน   จงฟงถอยคํา

เหลาน้ีจากเอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี เร่ืองความสําคัญของ

การแตงงานใน “แผนแหงความสุขอันใหญย่ิง” (แอลมา 42:8)

ของพระบิดาบนสวรรคของเรา

“นับตั้งแตวินาทีแรกที่เกิดมาในชีวิตมตะ จนถึงเวลาที่เรา

แตงงานในพระวิหาร  ทุกสิ่งที่เรามีในระบบทั้งหมดของพระ

กิตติคุณเตรียมและทําใหเรามีคุณสมบัติที่จะเขาสูระเบียบอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตสมรส ซึ่งทําใหเราเปนสามีและภรรยาใน

ชีวิตนี้และในโลกที่จะมาถึง…

“ไมมีสิ่งใดในโลกนี้สําคัญเทากับการสรางและการทําให

หนวยครอบครัวดีพรอม” (“Salvation Is a Family Affair,” Im-

provement Era, June 1970, 43!!44)

สวดออนวอนเพื่อความสําเร็จของการแตงงานของทาน
2. สวดออนวอนเพื่อความสําเร็จของการแตงงานของทาน

หลายปกอน สมัยที่เจาหนาที่ชั้นผูใหญเดินทางไปเยี่ยมคณะ

เผยแผและสัมภาษณผูสอนศาสนาทุกคน  ตอนนั้นเอ็ลเดอร

สเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลลเปนสมาชิกในโควรัมอัครสาวก

สิบสอง ทานพูดคุยกับเอ็ลเดอรคนหนึ่งที่เพิ่งจะจบงานเผยแผ

ดังน้ี

“เอ็ลเดอร เม่ือคุณไดรับการปลดแลว คุณมีแผนจะทําอะไร

ตอไปหรือ”
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“ผมวางแผนวาจะกลับไปเรียนตอครับ” เขายิ้มพลางกลาว

เสริมวา “จากนั้น ผมหวังวาจะมีแฟนแลวก็แตงงาน”

เอ็ลเดอรคิมบัลลใหคําแนะนําท่ีหลักแหลมไวดังน้ี “ถา

อยางน้ัน อยาเพียงแตสวดออนวอนเพ่ือใหไดแตงงานกับคนท่ี

คุณรักเทานั้น  แตจงสวดออนวอนเพื่อใหรักคนที่คุณจะแตง-

งานดวย”

เราควรสวดออนวอนทูลขอใหเราเปนคนออนโยน นอบ-

นอมถอมตน อดทน ใหอภัยมากขึ้น และ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เห็นแกตัวนอยลง

เพ่ือใหรูถึงปญหาหรือความออนแอสวนตัวท่ีขัดขวางไมให

เราเปนคูแตงงานท่ีดีขึ้น เราควรมาหาพระเจาในการสวดออน-

วอนและเก็บเกี่ยวประโยชนจากคําสัญญาอันทรงพลังนี้ของ

พระคัมภีรมอรมอน “หากมนุษยมาหาเรา เราจะแสดงใหเขา

เห็นความออนแอของเขา…เพราะหากเขาถอมตัวตอหนาเรา

และมีศรัทธาในเรา เม่ือน้ันเราจะทําใหส่ิงท่ีออนแอกลับเขมแข็ง

สําหรับเขา” (อเีธอร 12:27)

และดวยเหตุน้ีเราจึงตองสวดออนวอน  ผูนําในศาสนาจักร

และที่ปรึกษาดานการแตงงานหลายตอหลายทานชี้แจงวา เขา

ยงัไมเคยเห็นคูแตงงานคูใดประสบปญหารายแรงหากยังคงสวด

ออนวอนดวยกันทุกวัน  เม่ือปญหารุมเราและการแตงงานถูก

คุกคาม การสวดออนวอนดวยกันเปนคูอาจจะเปนการเยียวยาท่ี

สําคัญท่ีสุด

จงฟงคูชีวิตของทาน
3. ฟง  สละเวลาท่ีจะฟงคูชีวิตของทาน แมถึงกับจัดเวลาท่ี

จะฟงเปนประจํา  พูดคุยกันและประเมินวาทานกําลังทําอะไร

ในฐานะหุนสวนการแตงงาน

บราเดอรเบรนท บารโลวถามกลุมพ่ีนองชายฐานะปุโรหิต

วา “มีก่ีคนท่ีอยากไดรับการเปดเผย”  ทกุคนยกมือ  จากน้ันทาน

ก็แนะนําใหทุกคนกลับไปบานและถามภรรยาวาเขาจะเปนสามี

ที่ดีขึ้นไดอยางไร  ทานกลาวเสริมวา “ผมทําตามคําแนะนํานี้

มาแลว และไดขอมูลมากมายจากการสนทนากับซูซาน [ภรรยา

ของผม] นานกวาหนึ่งชั่วโมงในบายวันนั้น!” (“To Build a

Better Marriage,” Ensign, Sept. 1992, 7)  การสนทนาเชนน้ีอาจ

จะเปนการเปดเผยสําหรับเราทุกคน

มีภรรยาของพี่นองชายคนใดเคยพูดอยางที่ขาพเจาเพิ่งได

ยินเม่ือไมนานมาน้ีหรือไมวา “โจ คุณฟงอยูหรือเปลาคะ”  ไม

เพียงเธอคนเดียวเทาน้ันท่ีสงสัยวาขาพเจากําลังฟงอยูหรือเปลา

หลายปกอน ขาพเจากําลังงีบหลับและอัลลิสันหลานสาวตัวนอย

ของเราเขามาเปดเปลือกตาขาพเจาพลางพูดวา “คุณปูขา คุณปู

ไดยินไมคะ” เราควร “ไดยิน” และตอบรับคูชีวิตของเรา

หลีกเลี่ยงการคอนขอดไมรูจักหยุด
4. หลีกเล่ียง ‘การคอนขอดไมรูจักหยุด’  อยาวิพากษวิจารณ

ความผิดของกันและกันมากเกินไป  จงยอมรับวาไมมีใครดี

พรอม  เราตางก็ยังหางไกลจากการเปนเหมือนพระคริสตดังท่ีผู

นําของเราขอใหเราเปน

“‘การคอนขอดไมรู จักหยุด’ ตามท่ีประธานสเปนเซอร

ดับเบิลยู. คิมบัลลเรียกเชนน้ัน จะทําลายการแตงงานเกือบทุกคู

(“Marriage and Divorce,” 1976 Devotional Speeches of the Year

[1977], 148) โดยปกติเราแตละคนก็รูสึกเจ็บปวดอยูแลวกับ

ความออนแอของตน และไมตองการใหใครมายํ้าเตือนบอย ๆ

มีเพียงไมก่ีคนท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอันเน่ืองจากการ

วิพากษวิจารณหรือการคอนขอดไมรูจักหยุด   ถาเราไมระวัง

การวิพากษวิจารณ ท่ีสรางสรรค บางอยางจะเปน ภัย ไปจริง ๆ ”

บอยครั้งเปนการดีกวาที่จะไมพูดถึงเรื่องบางเรื่อง  ตอนท่ี

แตงงานใหม ๆ  ซิสเตอรโลลา วอลเทอรสอานพบในนิตยสาร

วา เพื่อเสริมสรางการแตงงาน คูสามีภรรยาควรมีชวงเวลาที่จะ

พูดคุยกันอยางตรงไปตรงมาเปนประจํา ในชวงนั้นทั้งสองจะ

หยิบยกนิสัยแตละอยางท่ีตางฝายตางไมพอใจกันขึ้นมาพูด

เธอเขียนวา

“เราจะบอกหาสิ่งที่ไมพอใจกัน ดิฉันเริ่มกอน…ดิฉันบอก

วาไมชอบวิธีท่ีเขาทานเกรพฟรุท  เขาปอกทานเหมือนสม!  เทา

ท่ีดิฉันรูไมมีใครทานเกรพฟรุทแบบน้ัน ผูหญิงท่ีไหนอยากจะ

ใชชีวิต แมตลอดนิรันดรกับสามีที่ทานเกรฟฟรุทเหมือนสม

เลา?…

“หลังจากดิฉันพูดจบ [ท้ังหาส่ิง] ก็ถึงคราวท่ีเขาตองบอกส่ิง

ท่ีไมชอบบาง  [เขา] พูดวา ‘ท่ีรัก จะวาไปแลวผมคิดไมออก

หรอกวาคุณทําอะไรบางที่ผมไมชอบ’
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“ดิฉันอาปากคางดวยความประหลาดใจ

“ดิฉันรีบหันหลังใหเขา เพราะไมทราบจะอธิบายสาเหตุที่

น้ําตาคลอหนวยและกําลังไหลอาบแกมอยางไร”

ซิสเตอรวอลเทอรสสรุปวา “ทุกครั้งที่ดิฉันไดยินวาคูแตง-

งานเขากันไมได ดิฉันอดสงสัยไมไดวาทั้งสองกําลังเปนทุกข

เพราะส่ิงท่ีดิฉันเรียกในเวลาน้ีวาโรคเกรพฟรุทหรือไม” (“The

Grapefruit Syndrome,” Ensign, Apr. 1993, 13)

แนนอนวา บอยครั้ง เปนการดีกวาที่จะไมพูดถึงเรื่องบาง

เรื่อง

จงทําใหความรักหวานชื่นอยูเสมอ
5. จงทําใหความรักหวานชื่นอยูเสมอ  จัดสรรเวลาเพื่อทํา

ส่ิงตาง ๆ ดวยกัน เพียงลําพังสองคน  ส่ิงน้ีสําคัญเทา ๆ กับการ

อยูกับลูก ๆ เปนครอบครัว  ทานตองมีเวลาท่ีจะอยูดวยกันสอง

ตอสองทุกสัปดาห   การทําเชนน้ีจะทําใหลูก ๆ  รูวาทานรูสึกวา

การแตงงานสําคัญจนทานตองคอยบํารุงเล้ียง  การจะทําเชนนี้

ไดตองอาศัยการผูกมัด การวางแผน และการจัดเวลา

ไมจําเปนตองเสียเงินเสียทองมากมาย  เวลาอยูดวยกันเปน

องคประกอบที่สําคัญที่สุด

ครั้งหนึ่งเมื่อพอตาขาพเจากําลังจะออกจากบานหลังทาน

มื้อกลางวันเพื่อกลับไรไปทํางานตอ แมยายของขาพเจาพูดวา

“อัลเบิรต คุณกลับมากอนซิคะและบอกวาคุณรักฉัน”  ทานย้ิม

เห็นไรฟนพลางพูดติดตลกวา “เอลซี เมื่อเราแตงงานกัน ผม

บอกคุณวาผมรักคุณ และถามีอะไรเปล่ียนแปลง ผมจะบอกให

คุณรู”   เปนเรื่องยากที่จะกลาววา “ฉันรักคุณ” ซ้ําแลวซ้ําเลา

แตจงกลาวคํานี้ทุกวัน

จงรวดเร็วที่จะกลาววา “ฉันเสียใจ”
6. จงรวดเร็วท่ีจะกลาววา “ฉันเสียใจ”  แมเปนเร่ืองยากท่ีจะ

พูด แตจงกลาวทันทีวา “ฉันขอโทษ โปรดใหอภัยฉันดวย” แม

วาทานไมไดเปนฝายผิด  ผูที่พรอมจะยอมรับความผิดพลาด

และการลวงเกินของตนเองยอมทําใหความรักท่ีแทจริงเพ่ิมพูน

เม่ือมีความแตกตางเกิดขึ้น การสามารถพูดคุยและแกไข

ความแตกตางเหลาน้ันเปนเร่ืองสําคัญ แตมีตัวอยางวาถาจะให

ดีตองขอเวลานอก  การสงบปากสงบคําและนับหน่ึงถึงสิบหรือ

แมถึงหน่ึงรอยเปนส่ิงสําคัญ  และบางครั้ง คงจะดีไมนอยหาก

ใหดวงอาทิตยตกกอนแลวคอยกลับมาพูดถึงปญหากันใหมใน

ตอนเชาหลังจากไดพักผอน ใจสงบ และมีโอกาสดีขึ้นสําหรับ

การตัดสินใจ

บางคร้ังเราไดยินทํานองน้ี “เราแตงงานมาหาสิบปแลวหรือ

น่ี เราไมเคยมีความเห็นท่ีแตกตางกันเลย’ ถาเปนอยางน้ันจริง ๆ

แลวละก็ ฝายใดฝายหน่ึงคงมีอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่ง หรือ

อยางท่ีมีคนพูด น่ีเปนเร่ืองแปลกมาก  สามีภรรยาที่ชาญฉลาด

ทุกคูยอมมีความเห็นแตกตางกัน  การทาทายของเราคือ ตอง

แนใจวาเรารูวิธีแกไข  น่ันคือสวนหน่ึงของกระบวนการทําให

การแตงงานคอย ๆ ดีขึ้น

ดําเนินชีวิตภายในรายได
7. เรียนรูที่จะดําเนินชีวิตภายในรายได  การทาทายที่ยากที่

สุดบางอยางในการแตงงานเกี่ยวของกับเงิน “สมาคมไตสวน

คนอเมริกัน (The American Bar Association)…ระบวุา  รอยละ

89 ของการหยารางสืบเน่ืองมาจากการทะเลาะเบาะแวงและการ

ฟองรองเร่ืองเงิน” (Marvin J. Ashton, “One for the Money,”

Ensign, July 1975, 72)  จงเต็มใจท่ีจะเล่ือนหรือตัดการซ้ือบาง

อยางออกไปเพ่ือใหอยูภายในงบประมาณของทาน  จงจายสวน

สิบกอน และหลีกเล่ียงหน้ีสินเทาท่ีเปนไปได  จําไววาการจาย

นอยกวาที่ทานไดรับหาสิบดอลลารตอเดือนเทียบไดกับความ

สุขและการจายเกินจากที่ทานไดรับหาสิบดอลลารเทียบไดกับ

ความทุกข  ไดเวลาแลวที่จะหยิบกรรไกรและบัตรเครดิตของ

ทานออกมา และทําดังท่ีเอ็ลเดอรเจฟฟรีย อาร. ฮอลแลนด

เรี ยกว า “การทําศัลยกรรมตกแตง” (“Things We Have

Learned!Together,” Ensign, June 1986, 30)

รับผิดชอบบานและครอบครัวรวมกัน
8. จงเปนหุนสวนที่แทจริงสําหรับความรับผิดชอบในบาน

และครอบครัว  อยาเปนเหมือนสามีที่นั่งอยูในบริเวณบานเพ่ือ

คอยใหคนมารับใช โดยรูสึกวาการใชชีวิตแบบน้ันเปนงาน

หยุมหยิมสําหรับเขา และภรรยาตองรับผิดชอบงานในบาน

และการดูแลลูกแตเพียงผูเดียว  งานในการดูแลบานและครอบ

ครัวเปนความรับผิดชอบของคนมากกวาหนึ่งคน

จําไววาทานเปนหุนสวนรวมกัน  บารบารากับขาพเจาคน

พบวาเราสามารถเก็บที่นอนทุกเชาไดในเวลาไมถึงนาทีซึ่งมี

ผลตอวันน้ัน  เธอกลาววา เธอใหขาพเจาทําเชนน้ันเพ่ือชวยให
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ขาพเจารูสึกดีตอตัวเองทุกวัน และขาพเจาคิดวาอาจมีอะไรใน

น้ันไมมากก็นอย

หาเวลาศึกษาพระคัมภีรดวยกัน และทําตามคําแนะนําที่ดี

ของประธานคิมบัลลดังนี้ “เมื่อใดที่สามีภรรยาไปพระวิหาร

อันศักดิ์สิทธิ์ดวยกันบอย ๆ  คุกเขาสวดออนวอนดวยกันใน

บานกับครอบครัว จูงมือกันไปรวมการประชุมทางศาสนา

รักษาชีวิตใหบริสุทธ์ิไมดางพรอย ท้ังความคิดและทางรางกาย

เพ่ือใหความนึกคิด ความปรารถนา และความรักท้ังหมดมีศูนย

รวมอยูในคน ๆ เดียว น่ันคือ คูชีวิตของเขา และท้ังสองรวมมือ

กันเสริมสรางอาณาจักรของพระผูเปนเจา เม่ือน้ันความสุขก็อยู

ท่ีจุดสูงสุด” (Marriage and Divorce [1976], 24)

สรุป

� จดจําความสําคัญของการแตงงานของทาน

� สวดออนวอนเพื่อความสําเร็จของการแตงงาน

� ฟง

� หลีกเลี่ยง “การพูดคอนขอดไมรูจักหยุด”

� ทําใหความรักหวานช่ืนอยูเสมอ

� จงรวดเร็วท่ีจะกลาววา “ฉันเสียใจ”

� เรียนรูที่จะดําเนินชีวิตภายในรายได

� จงเปนหุนสวนที่แทจริงสําหรับความรับผิดชอบในบาน

และครอบครัว

ขาพเจาเปนพยานวา พระเยซูคือพระคริสต  อุโมงควาง

เปลาในวันท่ีสาม และ “คนท้ังปวงตองตายเก่ียวเน่ืองกับอาดัม

ฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับไดชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสตฉัน

น้ัน” (1 โครินธ 15:22)  ฉะน้ัน ดวยความกตัญูตออํานาจการ

ผนึกภายในพระกิตติคุณที่ไดรับการฟนฟูของพระคริสต เรา

กลาวไดอยางม่ันใจพรอมกับกวีทานน้ีวา “ขาจะรักทานมากข้ึน

หลังจากส้ินชีพไปแลว” (Elizabeth Barrett Browning, Sonnets

from the Portuguese, no. 43, line 14)

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรคริสเตนเซ็นในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1995  (see Conference Report, Apr. 1995,

84!87; or Ensign, May 1995, 64!66)

การตอบสนองการทาทายโดยผานการส่ือสารท่ีสรางสรรค
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การเสริมสรางการแตงงาน
โดยผานศรัทธาและการสวดออนวอน
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปนี้หนึ่งขอหรือทั้งสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

6

� ตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งเพื่อเสริมสรางศรัทธาของทานในพระ

บิดาบนสวรรคและพระเยซูคริสต

� จัดเวลาสวดออนวอนกับคูชีวิตของทานทุกวัน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

การคนพบความสุขในชีวิต
เอ็ลเดอรริชารด จี. สก็อตต

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความหลากหลายทามกลางความมั่นคง
เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขาพเจายืนอยูบนฝงทางเหนือของหมูเกาะแป

ซิฟคท่ีสวยงาม สายตาจับจองอยูที่ทองทะเลยามรุงอรุณ  ขาพ-

เจาหลงใหลในความสม่ําเสมอของเกลียวคลื่นมหึมาที่เคลื่อน

ตัวเขากระทบฝง ซึง่เตือนขาพเจาใหนึกถึงความไมเปล่ียนแปลง

ในแผนของพระเจา พรอมดวยกฎนิรันดรท่ีแนนอนตายตัว

และความม่ันคงของความยุติธรรมอันไมสิ้นสุด และความ

ออนโยนของพระเมตตาท่ีมาจากการเช่ือฟง  ขาพเจาสังเกตวา

คลื่นแตละลูกจะกอตัวขึ้นในจุดที่ตางกันตามแนวขอบฟาเพื่อ

หาทางเขามากระทบฝงในวิถีเฉพาะของมัน  คล่ืนบางลูกซัดขาม

โขดหินไหลรินเหมือนลําธาร  แตกซานเปนฟองกระจายดุจ

พรายนํ้าสีขาว  คล่ืนลูกอ่ืนกระแทกชายฝงในรูปแบบเฉพาะตน

ซัดสาดสูผืนทรายที่เปยกชื้นเกิดเปนแนวขอบฟอง จากนั้นจึง

แตกเปนฟองเล็ก ๆ และมวนกลับขณะที่ระลอกคลื่นพริ้วหาง

ออกไป

ขาพเจาคิดถึงความไมสิ้นสุดของความเปนไปไดตาง ๆ ท่ี

พระผูเปนเจาทรงจัดเตรียมไวเพื่อเรา  เรามีเสรีภาพมากเหลือ

เกิน มีโอกาสนับไมถวนท่ีจะพัฒนาบุคลิกและพรสวรรค

เฉพาะตัวของเรา ความทรงจําสวนตัวของเรา และการอุทิศตน

ของเรา  เนองจากขาพเจาไมมีโอกาสเห็นทองทะเลอันกวาง

ใหญนี้อกี ขาพเจาจึงพยายามจินตนาการถึงทัศนียภาพอันสงา

งามท่ีดวงอาทิตยเจิดจาจะสรางข้ึนในภายหลัง  ขณะที่ขาพเจา

เฝาดูฉากอันงดงามยิ่งนี้ดวยความคารวะ ภาพของกอนเมฆที่

แยกออกเปนชองเพื่อใหลําแสงระยิบระยับยามพระอาทิตยขึ้น

สองผานปุยเมฆบนทองฟาซ่ึงแสงเรือง สีสัน และชีวิตของมัน

เปล่ียนสภาพของทุกส่ิง  ประหน่ึงวาพระเจาทรงประสงคที่จะ

แบงปนพรเพิ่มเติม ตลอดจนสัญลักษณของความสวางในคํา

สอนของพระองคที่ใหความกระจางและความหวังแกทุกผูคน

ที่ไดสัมผัส  นํ้าตาแหงความซาบซึ้งกตัญูไหลรินเพราะโลก

อันมหัศจรรยท่ีพวกเราไดอาศัยอยู เพราะความสวยงามตระการ

ตาท่ีพระบิดาบนสวรรคทรงแบงปนใหอยางเหลือลนแกทุกคน

ที่มองดูดวยความตั้งใจ แทจริงแลวชีวิตเปนสิ่งสวยงาม

ซาบซ้ึงในความสวยงามของชีวิต
ทานเคยใชเวลาในแตละวันเพื่อคนหาไหมวาชีวิตของทาน

จะสวยสดงดงามไดมากเพียงใด?  นานเทาไรแลวท่ีทานไดมอง

ดูพระอาทิตยตก!ลําแสงที่จวนจะลับขอบฟาจูบลากอนเมฆ

ตนไม เนินเขา และผืนดิน!บางคร้ังก็แลดูเงียบสงบ  บางคราว

ก็ดูจะแผลําแสงในรูปแบบและสีสันที่สดใส

ความอัศจรรยของคนืท่ีไรเมฆน้ันเปนอยางไรหรอืเม่ือพระเจา

ทรงเปดเผยความนาพิศวงแหงฟาสวรรคของพระองค!ดวง

ดาวระยิบระยับ ดวงจันทรทอแสง!เพื่อจุดประกายจินตนา

การของทานดวยความย่ิงใหญและรัศมีภาพของพระองค

 ื่
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ชางนาประทับใจเสียจริงที่ไดเห็นเมล็ดพืชที่เพาะไวในดิน

ดีเริ่มเติบโต รวบรวมกําลัง และดันตนออนใหงอกออกมา ดู

ภายนอกก็เหมือนจะเปนตนออนท่ีไมมีความหมาย  มันเร่ิมเติบ

โตอยางทรหดและพัฒนาลักษณะตามรหัสทางพันธุกรรมท่ี

พระเจาไดทรงกําหนดไว   และดวยการเอาใจใสมันจึงกลาย

เปนอยางที่กําหนด อาจจะเปนดอกลิลลี่ที่สวมอาภรณงามสงา

อาจเปนพืชท่ีสงกล่ินหอมละมุน เปนลูกพีช เปนอโวคาโด หรือ

เปนดอกไมที่สวยงามอันมีลักษณะสีสัน และกลิ่นเฉพาะตัว

ทานไดเฝาดูชอกุหลาบเล็ก ๆ  คร้ังสุดทายเม่ือไร?  ในแตละ

วันมันจะเปลี่ยนแปลงไปสูลักษณะใหม ๆ อันนาประทับใจ

มันจะทวีความสวยงามมากข้ึนเร่ือย ๆ  จนกระท่ังกลายเปนดอก

กุหลาบที่เบงบานอยางเต็มภาคภูมิ

พวกทานเปนหนึ่งในการสรางที่สงางามที่สุดของพระองค

พระองคทรงประสงคใหชีวิตของทานรุงโรจน สวยงาม ไมวา

สภาพการณของทานจะเปนอยางไรก็ตาม  เม่ือทานมีความ

กตัญูและเชื่อฟง ทานจะเปนดังที่พระผูเปนเจาทรงประสงค

ใหทานเปน

ความสุขในชีวิตขึ้นอยูกับการวางใจในพระผูเปนเจา
ชีวิตไมใชความเศรา ความผิดหวัง และการทาทายที่หนัก

หนวง แตเปนเพียง เหตุการณ ท่ีตองเกิดในชีวิตเทาน้ัน  ขาพเจา

ไมไดลดความยากของเหตุการณเหลานี้  มันอาจกินเวลานาน

แตทานตองไมยอมใหเหตุการณดังกลาวกลายเปนศูนยรวมของ

ทุกส่ิงท่ีทานทํา  พระเจาทรงดลใจลีไฮใหประกาศความจริงพ้ืน

ฐานที่วา “มนุษยเปนอยูเพื่อเขาจะไดมีความสุข”1  ประโยคนี้

เปนขอความท่ีมีเง่ือนไข  “เขา จะได มีความสุข”  ไมใชเง่ือนไข

สําหรับพระเจา  พระองคทรงประสงคใหเราทุกคนพบความ

สุข  และจะไมใชเง่ือนไขสําหรับทานเม่ือทานเช่ือฟงพระบัญ-

ญัติ มีศรัทธาในพระอาจารย และทําส่ิงท่ีจําเปนตอการมีความ

สุขบนโลกนี้

ความสุขในชีวิตขึ้นอยูกับการวางใจของทานในพระบิดา

บนสวรรคและพระบุตรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ขึ้นอยูกับ

ความเชื่อม่ันของทานที่วาแผนแหงความสุขของพระองคสา-

มารถนําความสุขมาสูทานไดแนนอน   การไตรตรองคําสอน

ของพระองคจะเปดโอกาสใหทานไดชื่นชมความสวยงามของ

โลกน้ีและสงเสริมสัมพันธภาพของทานกับผูอื่น  อีกท้ังจะนํา

ทานไปสูประสบการณที่ใหพลังและการปลอบประโลมซึ่งมา

จากการสวดออนวอนถึงพระบิดาบนสวรรคและคําตอบท่ีพระ-

องคประทานแกทาน

มุมมองที่กวางไกลและความอดทน
กรวดกอนเล็กท่ีถือไวใกลตาดูเหมือนจะเปนสิ่งกีดขวาง

ขนาดใหญ   แตเม่ือโยนไปบนพ้ืน เราจะมองเห็นไดกวางไกล

ข้ึนเพราะกอนกรวดดูเล็กลง   ทํานองเดียวกัน เราตองมองปญ

หาหรือการทดสอบของชีวิตในมุมมองของคําสอนตามพระคัม-

ภีร  หาไมแลว มันจะกลายเปนส่ิงเดียวท่ีเรามองเห็น  มันจะดึง

ดดูพลังงานของเราและกีดกันเราจากความสุขและความสวยงาม

ที่พระเจาทรงประสงคจะใหเราไดรับบนโลกนี้   บางคนเปน

เหมือนกอนหินที่ถูกโยนลงไปในทะเลแหงปญหา  ปญหาจะ

ทําใหเขาจมนํ้าตาย  จงเปนเหมือนจุกไมกอกเม่ือจมอยูในปญหา

จงตอสูเพ่ือใหเปนอิสระและลอยข้ึนมารับใชอีกครัง้ดวยความสุข

ทานมาอยูบนโลกน้ีเพ่ือจุดประสงคจากสวรรค  ไมใชเพ่ือ

ความบันเทิงอันไมส้ินสุดหรือเพ่ือแสวงหาความพึงพอใจตลอด

เวลา  ทานมาอยูท่ีน่ีเพ่ือรับการทดลอง เพ่ือพิสูจนตัวเอง ท้ังน้ี

เพื่อทานจะไดรับพรเพิ่มเติมที่พระผูเปนเจาทรงเตรียมไวให

ทาน2  ทานจะตองหลอหลอมความอดทน3  พรบางอยางจะเปน

ของทานในชีวิตนี้  พรบางอยางจะมาหลังจากชีวิตนี้

พระเจาทรงประสงคใหทานพัฒนาและเติบโต  ความเจริญ

กาวหนานั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อทานเต็มใจใหพระองคนําทานผาน

ประสบการณทุกอยางท่ีทานตองเผชิญเพ่ือการเติบโต ไมวาใน

ตอนแรกทานจะชอบหรือไมก็ตาม  เมื่อทานวางใจในพระเจา

เม่ือทานยอมใหจิตใจและความคิดของทานมีศูนยกลางอยู ท่ี

พระประสงคของพระองค เม่ือทานทูลขอใหพระวิญญาณทรง

นําทางเพื่อทําตามพระประสงคของพระองค ทานแนใจไดถึง

ความสุขอันใหญย่ิงท่ีสุดตลอดการดําเนินชีวิตและความสําเร็จ

สูงสุดจากประสบการณมตะนี้  หากทานสงสัยในทุกสิ่งที่ขอ

ใหทานทํา หรือตอตานการทาทายอันไมนารื่นรมยทุกอยาง

ทานไดทําใหมันยากขึ้นที่พระเจาจะประทานพรทาน4

อําเภอใจของทาน หรือสิทธิท่ีจะทําการเลือก ไมไดใหทาน

เพื่อทานจะไดในสิ่งที่ตนตองการ  แตมอบของประทานแหง

สวรรคนี้ใหทานเพื่อทานจะเลือกในสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค

ทรงประสงคใหทานไดรับ  โดยทางน้ันพระองคจะทรงสา-
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มารถนําทานใหเปนไดในทุกส่ิงท่ีพระองคทรงประสงคใหทาน

เปน5  ทางน้ันนําไปสูความช่ืนชมและความสุขอันรุงโรจน

ดําเนินชีวิตดวยความสุขทามกลางความทุกขยาก
จงเรียนรูจากผูคนท่ีใหการดลใจ ผูซึ่งยอมรับการทาทายใน

ชีวิตดวยสันติและดํารงชีวิตดวยความสุขทามกลางความทุกข-

ยาก  สตรีที่นารักผูหน่ึงซ่ึงปวยเปนโรคท่ีบั่นทอนสุขภาพอยาง

ย่ิง ยังคงพบความสุขในชีวิตอยางสมํ่าเสมอ  เธอเขาใจแผนแหง

ความสุข ไดรับพิธีการพระวิหาร และไดทําอยางดีที่สุดเพ่ือให

มีคุณสมบัติสําหรับพรที่สัญญาไว  เธอเขียนไวในสมุดบันทึก

สวนตัววา

“มันเปนวันท่ีสวยงามของฤดูใบไมรวง  ดฉัินหยิบจดหมาย

มานั่งอานบนเกาอี้โยก  ดิฉันมีความสุขและพอใจมากที่ไดอยู

ทามกลางแสงแดดอันอบอุน  กล่ินอันหอมหวานของธรรม-

ชาติและตนไมที่อยูรอบตัว  ดิฉันนั่งชื่นชมในความจริงที่วา

ดิฉันยังคงมีชีวิตอยูบนโลกท่ีสวยงามน้ี…พระเจาทรงกรุณาตอ

ดิฉันเหลือเกิน  ดิฉันจะขอบพระทัยพระองคอยางไรดีที่ฉันยัง

อยูท่ีน่ีและมีความรูสึกดี ๆ เชนนี้  ดิฉันมีความสุขมากมาก

ดิฉันเพียงแตอยากจะตะโกนและเตนรําไปรอบบานที่สวยงาม

หลังนี้ขณะที่แสงอาทิตยสาดสองเขามาทางหนาตางบานใหญ

ดิฉันชอบการมีชีวิตอยู”

มารดาผูกลาหาญคนหน่ึงซ่ึงกําลังตอสูกับโรครายใชเวลาท่ี

เหลืออยูปกงานฝมือช้ินใหญจนเสร็จ  มันเปนของขวัญสําหรับ

สามีภรรยาคูหนึ่งที่กําลังเผชิญกับการทดสอบ  สําหรับทั้งสอง

งานช้ินน้ีเปนสมบัติอันลํ้าคา  เปนเคร่ืองเตือนใจถึงผลพวงอัน

มีคายิ่งของความตั้งใจอันแนวแนที่จะเผชิญกับความทุกขยาก

เปนขาวสารแหงความหวังที่มีอยูอยางมากมายในสายใยแหง

ความรักที่บริสุทธิ์และการเสียสละดวยความเต็มใจ

พบความสุขในสิ่งที่ทานมี
เด็ก ๆ  สอนเราถึงวิธีท่ีจะพบความสุขแมภายใตสถานการณ

ท่ีทาทายที่สุด  เด็กยังไมรูสึกทุกขใจในสิ่งที่พวกเขายังไมมี

พวกเขาหาความสุขไดจากส่ิงท่ีพวกเขามี   ขาพเจาจําเรื่องของ

เด็กชายตัวเล็กคนหน่ึงท่ีกําลังเลนอยูริมตล่ิง  เขาผูกกระปองนํ้า

ด่ืมท่ีท้ิงแลวไวท่ีปลายสายเบ็ดท้ังสองขาง  เขาโยนกระปองใบ

แรกพาดไปบนก่ิงไมใหญ แลวเติมนํ้าจนเต็ม  เขาจะดึงกระปอง

อีกใบหน่ึงลงมา แลวปลอยใหมันลอยกลับข้ึนไป  นํ้าหนักของ

กระปองใบแรกจะดึงกระปองใบหลังใหลอยสูงขึ้น   เม่ือทํา

ดังนี้แลว เขาจะหัวเราะและกระโดดโลดเตนไปมาดวยความ

สนุกสนาน

ประสบการณแหงความสุขที่เรียบงายมีอยูมากมายรอบตัว

เรา   มันชวยผอนคลายความเครียดในชีวิตของเรา และชวย

ยกระดับจิตวิญญาณของเรา  อยาจดจออยูกับส่ิงท่ีทานไมมี หรือ

ส่ิงท่ีทานสูญเสียไป  พระเจาทรงสัญญากับผูที่เช่ือฟงพระองค

วาจะทรงแบงปนทุกส่ิงท่ีพระองคทรงครอบครองใหกับพวกเขา

ทานอาจจะไมมีบางส่ิงบนโลกน้ีเพียงช่ัวคราว แตทานจะไดรับ

ในชีวิตหนา หากทานพิสูจนความมีคาควรของทานโดยการดํา

เนินชีวิตอยางกลาหาญ และพรของทานจะบริบูรณ

ในพระปรีชาญาณของพระเจา เมื่อพระองคทรงถอดถอน

บางส่ิงท่ีทานตองการอยางมากไปจากทาน  จงมองหาพรอ่ืนท่ี

พระองคประทานใหทานเพ่ือเปนการชดเชย  สําหรับคนท่ีมอง

ไมเห็น หรือมีความบกพรองทางการไดยิน พระองคทรงเพิ่ม

ทวีประสาทสัมผัสอ่ืน   สําหรับคนเจ็บปวย พระองคทรงมอบ

ความอดทน ความเขาใจ และเพิ่มความซาบซึ้งตอความกรุณา

ของผูอ่ืน  เม่ือสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก พระองคจะทรงทําให

สายใยแหงความรักลึกซ้ึงข้ึน เพ่ิมพูนความทรงจํา และจุดประ

กายความหวังของการมารวมกันอีกในอนาคต  ทานจะคนพบ

พรท่ีทรงชดเชยใหเม่ือทานเต็มใจยอมรับพระประสงคของ

พระเจาและแสดงศรัทธาในพระองค6

สําหรับผูคนท่ีทุกขทรมานของแอลมา  พระเจาตรัสดังน้ี

“เราจะใหภาระซึ่งวางอยูบนบาของเจาเบาลง…จนแมเจาก็

จะรูสึกมันไมไดบนหลังของเจา…และการนี้เราจะทําเพื่อเจา

จะไดยืนเปนพยานใหเราตอจากนี้ไป และเพื่อเจาจะรูถึงความ

แนนอนวา เราพระเจาพระผูเปนเจาไดมาเยือนผูคนของเราใน

ความทุกขทรมานของเขา

“และ…ภาระ…ถูกทําใหเบาลง  แทจริงแลว พระเจาไดเพ่ิม

พลังใหเขาเพ่ือเขาจะทนภาระไดดวยความงายดาย และพวกเขา

ไดยอมรับอยางชื่นบานและดวยความอดทนตอพระประสงค

ท้ังหมดของพระเจา” 7
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การเปนคนสรางสรรคจะชวยใหทานชื่นชมชีวิต
จงพยายามเปนคนสรางสรรคเพราะสิ่งนี้จะนําความสุขมา

ใหเรา  หลังจากสามีท่ียอดเย่ียมของพวกเธอเสียชีวิต  ซิสเตอร

คามิลลา คิมบัลล ซิสเตอรอมิเลีย แมคคองกี และซิสเตอรเฮเลน

ริชารดก็เรียนการวาดภาพ  พวกเธอไมเพียงท้ิงมรดกทางศิลปะ

ไวใหพวกเราเทานั้น  แตพวกเธอจะไมไดเห็นพระอาทิตยตก

ดิน ใบหนา หรือตนไมเชนเดิมอีก  เวลาน้ีพวกเธอรูซ้ึงถึงความ

แตกตางอันล้ีลับของสีสันและรูปแบบ และช่ืนชมในความงด-

งามอันดาษดื่นรอบตัว

จงเลือกบางอยางเชน ดนตรี การเตนรํา การแกะสลัก หรือ

บทกวี  การเปนคนสรางสรรคจะชวยใหทานช่ืนชมชีวิต  กอให

เกิดวิญญาณแหงความรูคุณ  พัฒนาพรสวรรคที่ซอนเรน เพิ่ม

ทวีความสามารถในการคิดหาเหตุผล กระทํา และคนพบจุด

ประสงคของชีวิต  ขับไลความเงียบเหงาและความปวดราวใจ

ออกไป  อีกทั้งใหชีวิตใหม ประกายแหงความกระตือรือรน

และรสชาติของชีวิต

การรับใช: กุญแจสูความสุข
การเต็มใจรับใชผู อ่ืนเปนกุญแจสูความสุขท่ีคงทนถาวร

ประธานคิมบัลลกลาววา  “พระผู เปนเจาทรงสนพระทัยเรา

และพระองคทรงเฝาดูเรา แตโดยปกติแลว พระองคจะทรง

สนองความตองการของเราโดยผานอีกคนหน่ึง  ดวยเหตุน้ี  จึง

เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่เราจะรับใชกัน”8

ขาพเจารูจักสตรีทานหนึ่งผูมีความสุขอันนายินดี  ทุกเชา

เธอจะทูลขอใหพระบิดาบนสวรรคทรงนําเธอไปพบกับคนที่

เธอสามารถชวยได  คาํสวดออนวอนท่ีจริงใจเชนน้ีไดรับคําตอบ

หลายคร้ังหลายครา  ภาระของคนมากมายไดรับการแบงเบาและ

ชีวิตของพวกเขาสดใสมากข้ึน  เธอไดรับพรอยางตอเน่ืองสํา-

หรับการเปนเครื่องมือที่ไดรับการทรงนําจากพระเจา

ความยากลําบากสามารถเปลี่ยนเปนการเติบโตได
ขาพเจารูวาความยากลําบากทุกอยางที่เราเผชิญในชีวิต  แม

วาจะมาจากการละเลยหรือการลวงละเมิดของเราเอง  พระเจา

ทรงสามารถเปลี่ยนสิ่งเหลานั้นใหเปนประสบการณแหงการ

เติบโตได เปนบันไดที่พาเราขึ้นไปสูพระผูเปนเจา9  แนนอน

ขาพเจาไมไดแนะนําวาการลวงละเมิดเปนหนทางสูการเติบโต

แตเปนความเจ็บปวด ความยุงยาก และไมจําเปนเลย   คงเปน

การฉลาดกวาและงายกวาหากจะกาวไปขางหนาในความชอบ

ธรรม  แตโดยทางการกลับใจท่ีถูกตอง ศรัทธาในพระเจาพระ

เยซูคริสต และการเชื่อฟงพระบัญญัติของพระองค  แมความ

ผิดหวังซ่ึงเกิดจากการลวงละเมิดก็สามารถเปล่ียนเปนความสุข

ได

จงทํารายการสิ่งตาง ๆ ท่ีทานสามารถทําไดเพื่อความสุข

เชน

� ไตรตรองพระคัมภีรเพื่อจะเขาใจแผนแหงความสุขของ

พระเจา

� สวดออนวอนดวยศรัทธาในพระเยซูคริสต

� รักและรับใชผูอื่น

� รับพิธีการพระวิหาร กลับไปท่ีน่ันเพ่ือเปนพรแกผูอ่ืน

� ฟงศาสดาและเชื่อฟงคําแนะนําของทาน

� ขอบคุณสําหรับสิ่งที่ทานมี

� ย้ิมใหมากข้ึน

รายการของทานจะใหกุญแจไขสูความพึงพอใจและความสุข

การทาทายมีอยูช่ัวคราว แตความสุขเปนนิรันดร
เพลงที่โดงดังเพลงหนึ่งของชาวบราซิลขับขานความเท็จที่

หลายคนเช่ือ น่ันก็คือ ความเศราไมมีวันส้ินสุด แตความสุขซิ

สิ้นสุด  ขาพเจาเปนพยานวา ดวยศรัทธาในพระผูชวยใหรอด

และการเชื่อฟงคําสอนของพระองค  ความสุขไมมีวันสิ้นสุด

แตความเศราซิสิ้นสุด

ไมวาทานหรือคนท่ีทานรักจะตองเผชิญกับส่ิงท่ียากลําบาก

เพียงไรก็ตาม ส่ิงนั้นไมควรครอบงําชีวิตทาน และกลายเปน

ศูนยรวมความสนใจท้ังหมดของทาน  ปญหาท่ีทาทายเปนประ

สบการณเพื่อการเติบโต  เปนเพียงภาพเหตุการณชั่วคราวที่

แสดงอยูเบ้ืองหลังฉากชีวิตท่ีนาพึงใจ  จงอยาจมปลักอยูกับเหตุ

การณเพียงอยางเดียวจนทานไมสามารถคิดถึงเรื่องอื่น หรือดู

แลตัวเอง หรือดูแลคนอ่ืนท่ีตองพ่ึงพาทาน  จงจําไววาการเยียว

ยารักษาการทาทายบางอยางทางวิญญาณหรือทางอารมณตอง

ใชเวลาเชนเดียวกับการรักษาบาดแผลทางรางกาย

การเสริมสรางการแตงงานโดยผานศรัทธาและการสวดออนวอน
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พระเจาตรัสวา “จงอดทนในความทุกขทรมาน เพราะเจาจะ

ไดรับมาก แตจงอดทนมัน เพราะนี่แนะ เราอยูกับเจาแมจนถึง

ท่ีสุดของวันเวลาของเจา”10  เม่ือทานอดทน ทานจะเขาใจความ

หมายของขอความท่ีวา “เราอยูกับเจา”   ความรักของพระผูเปน

เจาจะนํามาซึ่งสันติและความสุข

ศรัทธาของทานในพระเยซูคริสตจะทําใหชีวิตมีความหมาย

ย่ิงข้ึน  จงจําไววาทานกําลังเดินทางสูความสูงสง  บางครั้งทาน

ก็มีประสบการณท่ีจะทําใหมีความสุขมากกวาประสบการณอ่ืน

แตทั้งหมดมีจุดประสงคจากพระผูเปนเจา11

ในฐานะพยานคนหน่ึงของพระผูชวยใหรอด  ขาพเจาแนะ

นําทานใหอภัยคนใดก็ตามที่ทานรูสึกวาเขาทําใหทานขุนของ

หมองใจ  หากมีการลวงละเมิด จงกลับใจเสีย เพื่อพระอาจารย

จะเยียวยารักษาทานใหหายเปนปกติ

จงขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคและพระบุตรท่ีรักย่ิงของ

พระองคสําหรับแผนแหงความสุขและสําหรับหลักธรรมพระ

กิตติคุณท่ีวางรากฐานอยูบนแผนน้ัน  จงกตัญูตอพิธีการและ

พันธสัญญาที่พระองคทรงจัดเตรียมไว  ขาพเจาขอเปนพยาน

อยางจริงจังวา สิ่งเหลานั้นมีพลังที่จะตอบแทนชีวิตทานดวย

สันติและความสุข  ทําใหชีวิตมีจุดประสงคและมีความหมาย

ทานจะเรียนรูวา ความเศราโศกและความผิดหวังมีอยูชัว่คราว

ความสุขเปนนิรันดรและยั่งยืนเน่ืองดวยองคพระเยซูคริสต

ขาพเจาเปนพยานอยางจริงจังวาพระองคทรงพระชนม พระ-

องคทรงรักทาน และพระองคจะทรงชวยทาน

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรสก็อตตในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1996 (ด ูเลียโฮนา กรกฎาคม 1996 หนา 30!!33)

อางอิง

1. 2 นีไฟ 2:25

2. ดู เอบราแฮม 3:25

3. ดู โมไซยา 3:19

4. ดู 1 นีไฟ 3:7

5. ดู คําสอนและพันธสัญญา 58:26!32

6. ดู Orson F. Whitney, quoted in Spencer W. Kimball, Faith

Precedes the Miracle (1972), 98.

7. โมไซยา 24:14!15

8. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball

(1982), 252.

9. ดู อิสยาห 40:31

10. คําสอนและพันธสัญญา 24:8

11. ดู Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5 th ed. (1939), 177.
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อํานาจการรักษา
ของการใหอภัย
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

7

� ศึกษาตัวอยางของการใหอภัยในขอพระคัมภีรตอไปน้ี ลูกา

23:33!!34; กิจการ 7:58!60; 1 นีไฟ 7:8!21

� ใหคํามั่นสัญญาที่จะใหอภัยมากขึ้นและมีคาควรมากขึ้นที่

จะไดรับการอภัยจากผูอื่น

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

“เรียกรองจากเจาใหอภัยคนทั้งปวง”
ประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝายประธานสูงสุด

วิญญาณแหงการใหอภัยและทัศนคติแหงความรักและความ

เมตตาตอผูท่ีทําผิดตอเราเปนแกนสารแหงพระกิตติคุณของพระ

เยซูคริสต  เราตางก็ตองการวิญญาณดังกลาว  ชาวโลกตองการ

วิญญาณน้ี  พระเจาทรงสอนเร่ืองน้ี  พระองคทรงเปนแบบอยาง

ในเร่ืองน้ีอยางท่ีไมมีใครเสมอเหมือน

ในเวลาแหงความเจ็บปวดทรมานของพระองคบนกางเขน

แหงคลัวาร ีพรอมกับผูกลาวหาท่ีชัว่ชาและเต็มไปดวยความเกลียด

ชงัพระองค คนท่ีทําใหพระองคถูกตรึงกางเขนดวยความทรมาน

ในคร้ังน้ี พระองคทรงรองออกมาวา “พระบิดาเจาขา ขอโปรด

อภัยโทษเขาเพราะวาเขาไมรูวาเขาทําอะไร” (ลูกา 23:34)

ไมมีใครในพวกเราไดรับการขอรองใหอภัยขนาดน้ันแตเรา

ตางก็อยูภายใตขอผูกมัดที่พระองคทรงกลาวไว น่ันคือ ย่ืนมือ

ออกไปพรอมกับการใหอภัยและความเมตตา  พระเจาทรงประ

กาศไวในพระดํารัสแหงการเปดเผยวา “สานุศิษยของเราใน

สมัยโบราณหาโอกาสตอตานกันและหาอภัยกันไมในใจของเขา

และเพราะความช่ัวน้ีเขาจึงตองทุกขทรมานและถูกตีสอนอยาง

รุนแรง

“ดังน้ัน เรากลาวกับเจาวาเจาควรอภัยกัน เพราะคนท่ีไมอภัย

การลวงเกินของพี่นองของตน ยอมยืนถูกกลาวโทษตอพระ-

พักตรพระเจา เพราะบาปท่ีใหญหลวงกวาคงมีอยูในเขา

“เราพระเจาจะอภัย ผูท่ีเราจะอภัยแตเรียกรองจากเจาใหอภัย

คนท้ังปวง

“และเจาควรกลาวในใจของเจา!ใหพระผูเปนเจาตัดสิน

ระหวางขาพเจากับทาน และรางวัลทานตามการกระทําของ

ทาน” (ค.พ. 64:8!11)

จําเปนอยางย่ิงท่ีเราจะประยุกตใชหลักธรรมดังกลาวน้ีท่ีพระ

ผูเปนเจาประทานใหและหลักธรรมท่ีควบคูกันของการกลับใจ!

เราเห็นถึงความจําเปนนี้ในบานของผูคน ท่ีซึ่งจอมปลวกของ

ความเขาใจผิดแผขยายกลายเปนภูเขาแหงการโตเถียง  เราเห็น

สิ่งน้ีในบรรดาเพื่อนบาน ท่ีซึ่งความแตกตางเล็ก ๆ นอย ๆ

นําไปสูความขมข่ืนท่ีไมรูจบ  เราเห็นส่ิงน้ีในเพ่ือนทางธุรกิจท่ี

ทะเลาะเบาะแวง ไมยอมประนีประนอม และใหอภัยกัน ซึง่หาก

มีความเต็มใจท่ีจะน่ังลงพูดคุยกันเบา ๆ  เร่ืองก็คงจะคล่ีคลายไป

ได  แตเขากลับใชวันเวลาไปในการเพาะความอาฆาตพยาบาท

และวางแผนแกแคน

ในปแรกของการจัดตั้งศาสนาจักร เม่ือผูที่หมายจะทําราย

ศาสดาโจเซฟ สมธิ จับกุมทานและพยายามกลาวหาทานอยาง

ผิด ๆ   พระเจาตรัสกับทานโดยการเปดเผยวา “ใครก็ตามท่ีจะทํา

กับเจาดวยกฎจะถูกสาปแชงโดยกฎ” (ค.พ. 24:17)  ขาพเจาเห็น

สิง่น้ีในสมัยของเรา ในบรรดาคนท่ีทําตามความอาฆาตพยาบาท

ท่ีเพาะไวดวยความแคน  แมแตในบรรดาคนท่ีชนะการแขงขัน
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ก็ดูเหมือนจะมีสันติในใจเพียงเล็กนอย และถึงแมเขาจะไดเงิน

หลายดอลลาร แตเขาก็ไดสูญเสียบางส่ิงท่ีมีคามากกวาไป

หลีกเลี่ยงความเจ็บแคน
กาย เดอ มูปาซอง นักเขียนชาวฝร่ังเศสเลาเร่ืองของชาวนา

คนหน่ึงช่ือฮูเชอโคม ชายคนน้ีมาท่ีหมูบานในวันตลาดนัด  ขณะ

เดินผานจัตุรัสสาธารณะ ตาของเขาจับจองอยูที่เชือกเสนหนึ่ง

ซ่ึงวางอยูบนหินกอนกลม  เขาหยิบมาใสไวในกระเปาเส้ือ  ชาง

ทําบังเหียนของหมูบานท่ีเคยมีปากเสียงกับเขากอนหนาน้ีสังเกต

เห็นการกระทําของเขา

วันตอมามีขาววาถุงเงินหาย  ฮูเชอโคมถูกจับกุมเพราะการ

กลาวหาของชางทําบังเหียน และถูกพาไปอยูตอหนานายกเทศ-

มนตรี เขายืนยันความบริสุทธ์ิของตน โดยใหดูเชือกเสนหน่ึงท่ี

เขาหยิบไป  แตนายกเทศมนตรีไมเชื่อและหัวเราะเยาะเขา

วันรุงข้ึนก็พบถุงเงิน ฮูเชอโคมพนโทษและไดรับการปลอย

ตัว  แตดวยความแคนเคืองจากการสบประมาทที่เขาไดรับอัน

เน่ืองจากการกลาวหาผิด ๆ  เขากลับเจ็บแคนมากข้ึนและไมยอม

ยติุเร่ืองน้ี    ความท่ีไมยินดีจะใหอภัยและลืม เขาจึงคิดและพูดถึง

แตเร่ืองน้ี  ไมสนใจไรนาของตน ไมวาจะไปท่ีไหน เขาจะพูด

แตความอยุติธรรมที่เขาไดรับกับทุกคนที่พบ   เขาครุนคิดถึง

เร่ืองน้ีท้ังวันท้ังคืน   เม่ือถูกครอบงําดวยความทุกขระทมเขาจึง

ลมปวยและเสียชีวิต  กอนส้ินชีวิตเขามีอาการเพอและพรํ่าบน

แตวา “เชือกเสนหน่ึง เชือกเสนหน่ึง” (The Works of Guy de

Maupassant [n.d.], 34!38)

เรื่องนี้อาจนํามาเลาขานไดหลายตอหลายครั้งในสมัยของ

เราโดยมีตัวละครและกรณีแวดลอมตางกันไป  สําหรับเราทุก

คน เปนเร่ืองยากเหลือเกินท่ีจะใหอภัยผูท่ีทําใหเราเจ็บปวด  เรา

มีแนวโนมวาจะครุนคิดแตส่ิงเลวรายท่ีผูอ่ืนทํากับเรา  การครุน

คิดอยูอยางน้ันจะกลายเปนความเจ็บปวดทรมานถึงตาย  มีคุณ

ธรรมใดเปนที่ตองการในยุคสมัยของเรามากไปกวาคุณธรรม

ของการใหอภัยและไมจํามันอีกไหม?  มีหลายคนมองวาการให

อภัยและไมจํามันอีกเปนเครื่องหมายของความออนแอ  เปน

อยางน้ันหรือ?  ขาพเจายอมรับวา ไมตองใชท้ังพลังและสติปญ-

ญาแตอยางใดในการครุนคิดดวยความโกรธถึงความไมถูกตอง

ที่ไดรับ ในการดําเนินชีวิตดวยวิญญาณแหงความอาฆาตพยา-

บาท และทําใหความสามารถของเราหมดไปกับการวางแผน

แกแคน  ไมมีสนัติในการปลูกฝงความเจ็บแคน  ไมมีความสุขใน

การดําเนินชีวิตเพื่อรอวันที่ทานจะได “แกแคน”

เปาโลพูดถึง “วิญญาณตาง ๆ ซึ่งออนแอและอเนจอนาถ”

ของชีวิตของเรา (ดู กาลาเทีย 4:9)  มีส่ิงใดไหมท่ีออนแอและ

อเนจอนาถมากกวาแนวโนมท่ีจะใชชีวิตอยูในวัฏจักรของความ

คดิท่ีอาฆาตแคนและแสดงทาทางท่ีเต็มไปดวยเลหเหล่ียมแพรว

พราวตอคนที่เคยสบประมาทเรา?

โจเซฟ เอฟ. สมิธ เปนประธานดูแลศาสนาจักรในสมัยท่ีผู

คนของเราระทมทุกขอยางหนัก  ทานตกเปนเปาการกลาวหาท่ี

ตํ่าชา และการวิพากษวิจารณตาง ๆ  นานา ของนักเขียนบทความ

หนังสือพิมพแมในชุมชนของทานเอง  ทานถูกเหน็บแนม ถูก

ลอเลียนดวยภาพการตูน และถูกหัวเราะเยาะ  จงฟงคําตอบของ

ทานตอผูที่พูดดูหมิ่นทาน: “อยาไปยุงกับเขาเลย ปลอยเขาไป

เถิด  ใหเขามีเสรีภาพที่จะพูดอยางที่อยากพูด ปลอยใหเขาเลา

เร่ืองของตนเอง และเขียนอวสานของตนเอง” (Gospel Doctrine,

5 th ed. [1939], 339)  และจากนัน้ ดวยวิญญาณที่แผขยายของ

การใหอภัยและไมจํามันอีก ทานก็ต้ังหนาต้ังตาทํางานดีและย่ิง

ใหญตอไปเพื่อนําศาสนาจักรไปสูความเติบโตใหมและความ

สําเร็จอันนาอัศจรรย  เมื่อทานเสียชีวิต หลายคนที่หัวเราะเยาะ

ทานไดเขียนคําสดุดีไวอาลัยเกี่ยวกับตัวทาน

ขาพเจาหวนคิดถึงครั้งที่ฟงเรื่องราวอยางละเอียดของสามี

ภรรยาคูหน่ึงซ่ึงน่ังอยูตรงหนาขาพเจา  มีความขมข่ืนระหวางคน

ท้ังสอง  ขาพเจาทราบวาคร้ังหน่ึงความรักของพวกเขาลึกซ้ึงและ

จริงใจ  แตตางคนตางก็เพาะนิสัยของการพูดแตความผิดของอีก

ฝาย   การไมยินดีใหอภัยในความผิดท่ีเราตางก็ทําดวยกันทุกคน

และการไมยินดีที่จะลืมความผิดเหลานั้นและดําเนินชีวิตดวย

ความอดกล้ัน ท้ังสองคนจับผิดกันจนความรักท่ีคร้ังหน่ึงเคยรูจัก

ถูกปกปดเอาไว  กลายเปนความรันทดพรอมกับหนังสือหยาท่ี

‘ไมมีความผิด’  เวลานี้มีเพียงความโดดเดี่ยวอางวางและการ

ฟองกลับ  ขาพเจาเช่ือวาถามีระดับของการกลับใจและการให

อภัยเพียงเล็กนอย ท้ังสองจะยังอยูดวยกัน และช่ืนชมการเปนคู

ชีวิตที่เคยไดรับพรอยางมากมายในหลายปกอนหนานี้

สันติจากการใหอภัย
หากมีใครหลอเลี้ยงทัศนคติที่เปนภัยของความอาฆาตแคน

ไวในใจตน ขาพเจาวิงวอนทานใหทูลขอพลังจากพระเจาที่จะ
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ใหอภัย  การแสดงความปรารถนาเชนน้ีบงบอกถึงการกลับ

ใจของทาน  มันอาจจะไมงายนัก และอาจจะไมเกิดข้ึนในเวลา

อันรวดเร็ว  แตหากทานจะแสวงหาพลังดังกลาวดวยความจริง

ใจและปลูกฝงความปรารถนาน้ี มัน จะ มาถึงทาน  และแมคนท่ี

ทานใหอภัยแลวจะยังคงรุกไลโจมตีและขูเข็ญทาน ทานจะรูวา

ตนเองไดทําส่ิงท่ีควรทําเพ่ือกอใหเกิดการคืนดีแลว   จะมีสันติ

มาสูใจทานไมใชอยางอื่น  สันตินั้นจะเปนสันติของพระองค

ผูตรัสวา

“เพราะวาถาทานยกความผิดของเพ่ือนมนุษย พระบิดาของ

ทานผูทรงสถิตในสวรรคจะทรงโปรดยกความผิดของทานดวย

“แตถาทานไมยกความผิดของเพื่อนมนุษย พระบิดาของ

ทานจะไมทรงโปรดยกความผิดของทานเหมือนกัน” (มัทธิว

6:14!!15)

บุตรหายไป
ขาพเจาทราบวาไมมีเร่ืองใดในวรรณกรรมท้ังหมดจะซาบ-

ซึ้งกินใจมากไปกวาเรื่องที่พระอาจารยทรงเลาตามที่บันทึกไว

ในลูกาบทที่สิบหา  เปนเรื่องราวของบุตรที่กลับใจและบิดาที่

ใหอภัย  เปนเร่ืองของบุตรท่ีผลาญมรดกดวยการดํารงชีวิตอยาง

สุรุยสุราย ไมยอมฟงคําแนะนําของบิดา ปฏิเสธเหยียดหยามผู

ท่ีรักเขา  เม่ือใชมรดกหมดแลว เขาก็หิวและไมรูจะหันหนาไป

หาใคร  และ “เม่ือเขารูสํานึกตัวแลว” (ลูกา 15:17) เขาก็กลับไป

หาบิดา เมื่อบิดาเห็นเขาแตไกล “จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา”

(ลูกา 15:20)

ขาพเจาขอใหทานอานเรื่องนี้  บิดามารดาทุกคนควรอาน

ซ้ําแลวซ้ําอีก  เปนเรื่องที่กวางพอจะครอบคลุมทุกครอบครัว

และกวางพอท่ีจะครอบคลุมมนุษยชาติท้ังปวง เพราะเราไมได

เปนบุตรและธิดาท่ีหายไปซ่ึงตองกลับใจและรับสวนพระเมตตา

แหงการใหอภัยจากพระบิดาบนสวรรคและทําตามตัวอยางของ

พระองคหลังจากน้ันหรอกหรือ?

พระบุตรท่ีรกัของพระองค พระผูไถของเรา ทรงใหอภัยและ

มีเมตตาตอเรา แตในการทําเชนน้ันพระองคทรงบัญชาใหกลับ

ใจ  วิญญาณท่ีแทจริงและสูงสงของการใหอภัยจะกลายเปนการ

แสดงออกของการกลับใจท่ีจําเปน  พระเจาตรัสไว!และขาพ

เจายกมาจากการเปดเผยที่ประทานผานศาสดาโจเซฟ

“ฉะน้ันเราส่ังใหเจากลับใจ!กลับใจ เกลือกเราจะลงทัณฑ

เจาโดยไมแหงปากของเรา และโดยความโมโหของเรา และ

โดยความโกรธของเรา และความทุกขของเจาจะใหญหลวง!

ใหญหลวงเพียงใดเจาหารูไม คับแคนเพียงใดเจาหารูไม แทจริง

แลว ยากท่ีจะทนเพียงใดเจาหารูไม

“เพราะดูเถิด เราพระผูเปนเจาทนทุกขกับส่ิงเหลาน้ีเพ่ือทุก

คน เพ่ือเขาจะไดไมทนทุกขหากเขาจะกลับใจ

“แตหากเขาจะไมกลับใจ เขาจะตองทนทุกขแมดังเรา

“ซึง่ความทุกขเวทนาน้ีทําใหตัวเรา  แมพระผูเปนเจาผูยิง่ใหญ

ท่ีสุดของทุกส่ิง ตองส่ันเพราะความเจ็บปวดและเลือดออกจาก

ทุกขุมขน และรับทุกขเวทนาท้ังรางกายและวิญญาณ…

“จงเรียนรูเร่ืองเรา และฟงคําของเรา  เดินในความออนโยน

ของพระวิญญาณของเรา และเจาจะมีสันติในเรา” (ค.พ.19:15!

18, 23)

น่ันเปนพระบัญญัติ และน่ันเปนคําสัญญาของพระองค ใน

ตัวอยางการสวดออนวอนท่ีย่ิงใหญของพระองค ผูทรงวิงวอน

วา “ขาแตพระบิดา…ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค

เหมือนขาพระองคยกโทษผูท่ีทําผิดตอขาพระองคน้ัน” (มัทธิว

6:9, 12)

“สมานแผล”
ถอยคําของเอบราแฮม ลินคอลนชางไพเราะกินใจเมื่อเขา

พูดถึงโศกนาฏกรรมของสงครามกลางเมืองคร้ังใหญ “ขอใหเรา

สมานแผลดวยการไมมีเจตนารายตอผูใด และดวยความใจบุญ

ตอคนท้ังปวง” (in John Bartlett, Familiar Quotations [1968],

640)

พี่นองที่รัก ขอใหเราสมานแผล!แผลมากมายที่เกิดจาก

ถอยคําเชือดเฉือน จากความอาฆาตแคนท่ีฝงใจ จากแผนท่ีเต็ม

ไปดวยเลหเหล่ียมแพรวพราวเพ่ือ “แกแคน” คนท่ีทําผิดตอเรา

เราตางก็มีวิญญาณแหงการแกแคนนี้อยูบางในตัวเรา  นายินดี

ท่ีเราทุกคนมีอํานาจท่ีจะอยูเหนือวิญญาณน้ี หากเราจะ “ตกแตง

[ตัวเรา] ดวยพันธะแหงความใจบุญดังดวยเส้ือคลุม ซึง่เปนพันธะ

แหงความดีพรอมและสันติ” (ค.พ. 88:125)

อํานาจการรักษาของการใหอภัย
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“กระทําผิดคือมนุษย ใหอภัยคือพระเจา” (Alexander Pope,

An Essay on Criticism, 2:1711)  ไมมีสันติในการคิดถึงความ

เจ็บปวดของแผลเกา  มีแตสันติในการกลับใจและการใหอภัย

น่ีคือสันติอันแสนหวานของพระคริสตผูตรัสวา “บุคคลผูใด

สรางสันติผูนั้นเปนสุข เพราะวาพระเจาจะทรงเรียกเขาวาเปน

บุตร” (มัทธิว 5:9)

จาก Ensign เดือนมิถุนายน 1991 หนา 2!5
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การจัดสรรเงิน
ในครอบครัว
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

8

� ทํารายการสิ่งของที่ทานจับจายเมื่อไมนานมานี้  เขียนตัว

อักษร จ ตอจากส่ิงท่ีทานเห็นวาจําเปน  เขียนตัวอักษร ต ตอ

จากส่ิงท่ีทานตองการแตไมจําเปน  ใชรายการน้ีเพ่ือประเมิน

นิสัยการจับจายของทาน  หากทานใชเงินกับส่ิงท่ีไมจําเปน

มากเกินไป ใหหาวิธีท่ีจะใชเงินอยางฉลาดมากข้ึน

� จัดสรรงบประมาณสําหรับชวงระยะเวลาท่ีจะมาถึงกับคูชีวิต

ของทาน อาจจะหน่ึงหรือสองสัปดาห โดยใชตัวอยางหนา 38

เปนแนวทาง  ทํางานรวมกันเพื่อดําเนินชีวิตภายในงบประ

มาณที่ตั้งไว

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

ความมั่นคงทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ประธานเอ็น. เอลดัน แทนเนอร

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝายประธานสูงสุด

เรื่องที่ขาพเจาอยากจะพูดกับทานวันนี้เปนขอสังเกตของ

ขาพเจาเก่ียวกับหลักธรรมพ้ืนฐานท่ีไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงหากทํา

ตาม จะทําใหเกิดความม่ันคงทางการเงินและสันติในใจภายใต

สภาวะทางเศรษฐกิจ ทุกรูปแบบ

“จงแสวงหาอาณาจักรของพระผูเปนเจา…กอน”
ประการแรก ขาพเจาอยากใหทานสรางรากฐานและมีทัศนะ

ที่ถูกตองเพื่อประยุกตใชหลักธรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้

วันหน่ึง หลานชายคนหน่ึงของขาพเจาพูดกับขาพเจาวา “ผม

จับตาดูคุณปูและอีกหลายคนท่ีประสบความสําเร็จ ผมต้ังใจวา

จะตองประสบความสําเร็จในชีวิตใหได   ผมอยากจะสัมภาษณ

หลาย ๆ  คนที่ประสบความสําเร็จเพ่ือดูวาอะไรทําใหทานเหลา

นั้นไดรับความสําเร็จ  คุณปูครับ เม่ือหวนคิดถึงประสบการณ

ท่ีผานมา คุณปูคิดวาอะไรเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของ

ความสําเร็จครับ”

ขาพเจาบอกเขาวา พระเจาประทานสูตรความสําเร็จที่ยอด

เย่ียมท่ีสุดซ่ึงขาพเจารูจักน่ันคือ “จงแสวงหาแผนดินของพระเจา

และความชอบธรรมของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพ่ิม

เติมส่ิงท้ังปวงเหลาน้ีให” (มัทธิว 6:33)

บางคนโตแยงวา คนท่ี ไม แสวงหาอาณาจักรกอนยังมีเงิน

ทองต้ังมากมายกายกอง  น่ีเปนความจริง  แตพระเจามิไดทรง

สัญญากับเราเพียงแคความม่ังค่ังทางวัตถุหากเราแสวงหาอาณา

จักรกอน  จากประสบการณท่ีผานมา ขาพเจาทราบวาความจริง

ไมไดเปนเชนน้ันเลย  ในถอยคําของเฮนริค อิบเซ็น “เงินอาจจะ

เปนเปลือกนอกของส่ิงตาง ๆ มากมาย แตไมใชเน้ือใน  เงินทํา

ใหทานมีอาหาร แตไมใชความอยากอาหาร มียา แตไมใชสุข-

ภาพ มีคนรูจัก แตไมใชเพ่ือน มีคนรับใช แตไมใชความซ่ือสัตย

มีวันแหงความปติยินดี แตไมใชสันติหรือความสุข” (in The

Forbes Scrapbook of Thoughts on the Business of Life

[1968], 88)

พรทางโลกเปนสวนหน่ึงของพระกิตติคุณหากไดมาใน

วิธีท่ีถูกตอง และเพ่ือจุดประสงคท่ีถูกตอง  ขาพเจาคิดถึงประสบ

การณของประธานฮิวจ บี. บราวน  เม่ือคร้ังเปนทหารหนุมใน

สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ทานไปเย่ียมเพ่ือนสูงอายุท่ีโรงพยาบาล

เพื่อนคนนี้เปนเศรษฐี เขาอายุแปดสิบปแลวและตอนนี้กําลัง

นอนรอความตายอยู   ภรรยาที่หยาขาดจากกันกับลูกอีกหาคน
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ของเขาไมเคยเยี่ยมกรายมาที่โรงพยาบาลเลย   ขณะท่ีประธาน

บราวนนึกถึงส่ิงที่ เพื่อนของทาน “สูญเสียไปซึ่งเงินทองไม

สามารถซื้อได  อีกทั้งเห็นชัดถึงสถานการณอันนาเศราสลด

และความยากลําบากสุดแสนของเขา”  ทานถามเพ่ือนวาเขาจะ

เปลี่ยนวิถีชีวิตอยางไรหากมีชีวิตอยูตอไป

สุภาพบุรุษชรา ซ่ึงเสียชีวิตอีกไมก่ีวันหลังจากน้ัน กลาววา

“‘เม่ือผมคิดยอนกลับไป  ทรัพยสินที่สําคัญและมีคาที่สุดซึ่ง

ผมนาจะมีไวแตไดสูญเสียไปในชวงวิถีของการสั่งสมเงินเปน

ลาน ๆ    คอื ศรัทธาอันเรียบงายท่ีมารดาของผมมีในพระผูเปนเจา

และในความเปนอมตะของจิตวิญญาณ

“‘…คุณถามผมวาอะไรมีคาท่ีสุดในชีวิต  ผมตอบคุณไดไม

ดีไปกวาเน้ือความของกวีทานหน่ึง’” เขาขอใหประธานบราวน

หยิบสมุดเลมเล็ก ๆ  ออกมาจากกระเปาเอกสารของเขาและอาน

บทกวีช่ือวา “ฉันเปนคนตางดาว” จากสมุดเลมน้ัน

ฉันเปนคนตางดาวตอศรัทธาท่ีมารดาทานสอนไว

ฉันเปนคนแปลกหนาตอพระผู เปนเจาผูทรงสดับฟงเม่ือ

มารดาฉันครํ่าครวญ

ฉันเปนคนตางดาวตอการปลอบโยนท่ีมาสูฉัน

ตอออมแขนอันเปนนิจท่ีโอบอุมบิดาฉันไวเม่ือทานวายชีวา

เม่ือชาวโลกพรอมใจมาเรียกฉัน ฉันท้ิงทุกส่ิงตามไป

โดยไมทันสังเกตความมืดบอดของตน ฉันสะบัดมือจาก

พระองค

ไมคิดไมฝนวาช่ือเสียงจอมปลอมน้ันไรแกนสาร

ทรัพยสินเงินทองเปนส่ิงไรคา ซ่ึงฉันนาจะรูต้ังแตตอนน้ัน

ฉันใชชีวิตแสวงหาส่ิงท่ีฉันสลัดท้ิงเม่ือพานพบ

ฉันตอสูและไดรางวัลในชัยชนะหลายคร้ังหลายครา

แต ฉันจะยอมสละ ท้ั งหมด ไม ว าชื่ อเสี ยง เงิ นทอง

และความพึงพอใจท้ังหลาย

หากฉันมีเพียง ศรัทธา ท่ีทําใหมารดาฉันเปนด่ังท่ีทานเปน

“น่ันเปนประจักษพยานกอนจะสิ้นลมหายใจของชายคน

หน่ึงท่ีเกิดมาในศาสนาจักรแตไดหางเหินไป  น่ันเปนการรอง

ไหคร่ําครวญอยางหมดอาลัยตายอยากของชายผูโดดเดี่ยวที่มี

ทุกส่ิงซ่ึงเงินทองซ้ือได แตยอมสูญเสียส่ิงสําคัญท่ีสุดของชีวิต

เพ่ือส่ังสมส่ิงของของโลกน้ี” (Continuing the Quest, [1961],

32!!35; เนนตัวเอน)

ในพระคัมภีรมอรมอน ศาสดาเจคอบใหคําแนะนําที่สําคัญ

บางอยางแกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความวา

“แตกอนที่ทานจะแสวงหาความร่ํารวย ทานจงแสวงหา

อาณาจักรของพระผูเปนเจา

“และหลังจากทานไดรับความหวังในพระคริสตแลว  ทาน

จะไดรับความรํ่ารวย หากทานแสวงหามัน  และทานจะแสวงหา

มันดวยเจตนาทําดี!เพื่อหอหุมคนเปลาเปลือย และเลี้ยงคน

หิวโหย และใหอิสระแกเชลย และชวยบรรเทาคนเจ็บและคน

ท่ีมีทุกข” (เจคอบ 2:18!19; เนนตัวเอน)

รากฐานและทัศนะท่ีถูกตองจึงมีดังน้ี  เราตองแสวงหาอาณา

จักรกอน ทํางาน วางแผน และใชจายอยางฉลาด วางแผนเพ่ือ

อนาคต และใชความมั่งคั่งที่เราไดมาเพื่อชวยเสริมสรางอาณา

จักรน้ัน  เม่ือไดรับการนําทางโดยทัศนะนิรันดรน้ี และโดยการ

สรางอยูบนรากฐานอันมั่นคงดังกลาว เราจะทํางานประจําวัน

และงานของชีวิตไดดวยความเชื่อม่ัน ซ่ึงตองมีการวางแผน

อยางรอบคอบ และพากเพียรทําตาม

ขาพเจาอยากจะอธิบายหลักธรรมหาขอของความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจภายในองคประกอบนี้

จายสวนสิบดวยความซื่อสัตย
ความม่ันคงท่ี 1: จายสวนสิบดวยความซ่ือสัตย  ขาพเจาสง

สัยอยูบอย ๆ วาเราตระหนักหรือไมวาการจายสวนสิบของเรา

ไมไดหมายถึงการมอบของขวัญแดพระเจาและศาสนาจักร

การจายสวนสิบเปนการชําระหน้ีแดพระเจา  พระเจาทรงเปนท่ี

มาแหงพรท้ังหมดของเรา รวมท้ังชีวิตของเราดวย

การจายสวนสิบเปนพระบัญญัติ พระบัญญัติพรอมดวยคํา

สญัญา  หากเราเช่ือฟงพระบัญญัติขอน้ี เราไดรับสัญญาวา เราจะ

“รุงเรืองในแผนดิน”   ความรุงเรืองน้ีเปนมากกวาทรัพยส่ิงของ

แตอาจรวมถึงการมีสุขภาพท่ีดีและพลังความคิด  รวมถึงความ

สามัคคีในครอบครัว และการเพ่ิมพูนทางวิญญาณ  ขาพเจาหวัง

วาทานที่ยังไมไดจายสวนสิบเต็มในขณะนี้จะแสวงหาศรัทธา

และพลังท่ีจะทําเชนน้ัน  เม่ือทานทําหนาท่ีน้ีใหสมบูรณตอพระ

ผูสราง ทานจะพบความสุขอันใหญย่ิง ความสุขท่ีมีแตผูซ่ือสัตย

ตอพระบัญญัติขอน้ีเทาน้ันท่ีรู
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ดําเนินชีวิตอยางประหยัด
ความม่ันคงท่ี 2: ดําเนินชีวิตใหนอยกวาท่ีทานหามาได   ขาพ

เจาคนพบวา ไมมีทางที่ทานจะหาได มากกวา ใชทุกครั้งไป

ขาพเจาเชื่อมั่นวาจํานวนเงินที่แตละคนหาไดไมไดนําสันติมา

สูใจมากเทากับการ ควบคุม เงนิของเขา  เงินเปนทาสท่ีเช่ือฟง

แตเปนนายที่ทารุณ  ผูที่สรางมาตรฐานการดําเนินชีวิตโดยมี

เงินเหลือเก็บบาง ผูนั้นไดควบคุมกรณีแวดลอมของตน  สวน

ผู ท่ีใชเงินเกินจากท่ีหามาได ผู น้ันถูกกรณีแวดลอมควบคุม

พวกเขาอยูในพันธนาการ  ประธานฮีเบอร เจ. แกรนท กลาวไว

คร้ังหน่ึงวา   ‘หากมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีจะนําสันติและความพอใจมา

สูใจมนุษย และครอบครัว ส่ิงน้ันคือการดําเนินชีวิตภายในราย

ไดของเรา  และหากมีสิ่ งหน่ึงสิ่ งใดท่ีบีบคั้น ทําใหทอแท

และหมดกําลังใจ ส่ิงน้ันคือการมีหน้ีสนิลนพนตัวจนไมสามารถ

ชําระได’ (Gospel Standards, comp. G. Homer Durham

[1941], 111)

“กุญแจไขสูการใชใหนอยกวาที่หาไดก็ไมมีอะไรมาก สิ่ง

น้ันเรียกวาวินัย  ไมวาจะอยูในชวงตนหรือบ้ันปลายชีวิต ในท่ี

สุดเราทุกคนตองเรียนรูท่ีจะมีวินัยในตนเอง ควบคุมความอยาก

และความปรารถนาทางเศรษฐกิจของตนเอง   พรเปนของเขา

ผูเรียนรูท่ีจะใชใหนอยกวาที่หามาได และเก็บเผื่อไวในยาม

คับขัน”

แยกแยะความจําเปนกับความตองการ
ความม่ันคงท่ี 3: เรยีนรูท่ีจะแยกแยะระหวางความจําเปนกับ

ความตองการ  ความอยากมีอยากไดของผูบริโภคเกิดจากฝมือ

มนุษย  ระบบการคาเสรีท่ีเต็มไปดวยการแขงขันผลิตสินคาและ

การบริการอยางไมจํากัดเพื่อกระตุนเราใหปรารถนาความสะ

ดวกสบายและความหรูหราฟุงเฟอมากข้ึน  ขาพเจาไมไดวิจารณ

ระบบหรือประสิทธิผลของสินคาและการบริการเหลาน้ี  ขาพ-

เจาเปนหวงแตเพียงการใชวิจารณญาณท่ีดีในการจับจายใชสอย

ของผูคน  เราตองเรียนรูวาการเสียสละเปนสวนสําคัญยิ่งของ

วินัยอันเปนนิรันดรของเรา

ในประเทศน้ีและอีกหลายประเทศ  บิดามารดาจํานวนมาก

และลูกที่เกิดมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองรู จักแตสภาพที่

รุงเรือง  หลายคนอยูในสภาพท่ีไดรับการสนองความพอใจใน

ทันที   มีงานมากมายรองรับทุกคนท่ีสามารถทํางานได  คนสวน

ใหญถือวาความหรูหราฟุงเฟอของเม่ือวานเปนความจําเปนของ

วันน้ี

น่ีเปนแบบฉบับของสามีภรรยาหนุมสาวผูอยากจะตกแตง

บานและจัดหาความหรูหราฟุงเฟอใหตนเองเม่ือเขา เร่ิมตน การ

แตงงาน ซึ่งเปนสิ่งที่กวาบิดามารดาของเขาจะหามาไดตองใช

เวลาตอสูดิ้นรนและเสียสละมานานหลายป  ความที่ตองการ

มากเกินไปและเร็วเกินไป สามีภรรยาหนุมสาวจึงอาจจะยอม

จํานนโดยงายตอแผนสินเชื่อ  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเขาถลําตัวสู

การเปนหน้ี  ทําใหเขาไมมีเงินท่ีจําเปนตองใชเพื่อทําตามที่

ศาสนาจักรแนะนําในเรื่องของการสะสมอาหารและโครงการ

ความม่ันคงอ่ืน ๆ

การทําตามใจตัวมากเกินไปและการไมจัดสรรเงินใหดี จะ

ทําใหสัมพันธภาพการแตงงานตึงเครียด  ปญหาครอบครัวสวน

ใหญดูเหมือนจะมีตนตอมาจากรากเหงาทางเศรษฐกิจ!ราย

ไดไมพอเล้ียงดูครอบครัว หรือไมก็จัดสรรรายไดไมถูกวิธี

บิดาหนุมคนหนึ่งมาพบอธิการเพื่อปรึกษาเรื่องเงินและเลา

เร่ืองท่ีไดยินบอยเหลือเกิน ดังน้ี “อธิการครับ ผมไดรับการฝก

อบรมมาอยางดีใหเปนวิศวกร และมีเงินเดือนสูง  แตดูเหมือน

วาท้ังหมดที่สถาบันการศึกษาสอนผมคือ จะหาเงินอยางไร

แตไมเคยสอนวาจะจัดสรรเงินอยางไร”

ถึงแมเราจะเชื่อวานักศึกษาทุกคนควรจะไดเรียนวิชาการ

ดานผูบริโภค แตการอบรมเบ้ืองตนข้ึนอยูกับบิดามารดา   บิดา

มารดาจะปลอยใหการอบรมที่สําคัญนี้เปนไปตามยถากรรม

หรือปลอยใหเปนหนาที่รับผิดชอบของสถาบันการศึกษาและ

มหาวิทยาลัยแตเพียงผูเดียวไมได

สวนสําคัญของการอบรมเร่ืองน้ี คือ ตองอธิบายเร่ืองหน้ี  เรา

สวนใหญมีหน้ีทางการเงินสองแบบ ไดแก  หน้ีผูบริโภคกับหน้ี

การลงทุนหรือหน้ีทางธุรกิจ   หน้ีผูบริโภคหมายถึงการซื้อขาว

ของท่ีเราใชหรือบริโภคในชีวิตประจําวันดวยเงินเช่ือ  อาทิ การ

ซื้อเสื้อผา อุปกรณเครื่องใช เฟอรนิเจอร ฯลฯ โดยจายชําระ

เปนงวด  หน้ีผูบริโภคมีวงเงินรายรับในอนาคตเปนหลักคํ้าประ

กัน  สิง่น้ีเปนอันตรายมาก  หากเราถูกเลิกจาง พิการ หรือประ

สบภาวะคับขันรายแรง เราคงทําตามขอตกลงที่ใหไวไดยาก

การซ้ือโดยจายชําระเปนงวดเปนการซ้ือท่ีแพงท่ีสุด เพราะราคา

สินคาที่เราซื้อตองบวกดอกเบี้ยและคาดูแล

การจัดสรรเงินในครอบครัว
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ขาพเจาเขาใจวาครอบครัวหนุมสาวพบวาบางครั้งตองซื้อ

ดวยเงินเช่ือ  แตเราเตือนทานวา อยาซ้ือมากกวาท่ีจําเปนจริง ๆ

และจายชําระหน้ีใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เม่ือเงินฝด จงชําระ

หนี้ตอไปเพื่อหลีกเลี่ยงภาระคาดอกเบี้ยเพิ่ม

หน้ีการลงทุนตองมีหลักประกันม่ันคงพอที่จะไมทําลาย

ความมั่นคงของครอบครัว  อยาลงทุนในกิจการแบบเก็งกําไร

วิญญาณของการเก็งกําไรจะกลายเปนความเคลิบเคล้ิมหลงใหล

ได  ทรพัยสินมากมายมลายหายไปกับความอยากท่ีไมควบคุม

เพื่อสั่งสมใหมีมากขึ้นและมากขึ้น   ขอใหเราเรียนรูจากเรื่อง

เศราในอดีตและอยาใหเวลา พลังงาน และสุขภาพของเราตก

เปนทาสของความอยากที่ไมรูจักพอเพื่อใหไดสิ่งของทางโลก

เพ่ิมข้ึน

ประธานสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล ใหคําแนะนําท่ีนาคิด

ไวดังน้ี

“พระเจาประทานพรเราในฐานะกลุมคนดวยความรุงเรือง

ท่ีไมเทาในอดีต  ทรัพยากรท่ีมอบไวในอํานาจของเราน้ันดีและ

จําเปนตองานของเราบนโลกน้ี  แตขาพเจากลัววาเราสวนใหญ

จะหมกมุนอยูกับฝูงสัตวเล้ียง เรือกสวนไรนา ยุงฉาง และความ

มั่งค่ังอยางไมลืมหูลืมตา จนเร่ิมบูชาส่ิงเหลาน้ันเปนพระเทียม

เท็จ และปลอยใหมีอํานาจเหนือเรา  เรามีสิ่งดีเหลานี้มากเกิน

กวาท่ีศรัทธาของเราจะต้ังม่ันอยูไดหรือไม?   หลายคนใชเวลา

สวนใหญไปกับการสรางภาพพจนใหตนเอง ซึ่งไดแก เงินที่

มากพอ หุน พันธบัตร หลักทรัพยการลงทุน ทรัยพสิน บัตรเคร-

ดิต เคร่ืองเรือน และรถยนต เปนตน เพื่อ ค้ําประกัน ความม่ัน

คงทางโลกตลอดชีวิตท่ีหวังวาจะยืนยาวและมีความสุข โดยลืม

ขอเท็จจริงท่ีวา งานมอบหมายของเรา คือ ใชทรัพยากรมากมาย

เหลาน้ีในครอบครัวและโควรัมของเราเพ่ือเสริมสรางอาณาจักร

ของพระผูเปนเจา” (“The False Gods We Worship,” Ensign,

June 1976, 4)

ขาพเจาขอเสริมประจักษพยานน้ีเขากับถอยแถลงของประ-

ธานคิมบัลล  ขาพเจาทราบวา ไมมีสถานการณใดท่ีทําใหความ

สุขและสันติในใจเพ่ิมข้ึนพรอมกับการสะสมทรัพยสมบัติเกิน

ความตองการและเกินความจําเปนอันสมเหตุสมผลของครอบ-

ครัว

จัดสรรงบประมาณอยางฉลาด
ความม่ันคงท่ี 4: จัดสรรและดําเนินชีวิตภายในงบประมาณ

เพื่อนคนหนึ่งของขาพเจามีลูกสาวคนหน่ึงที่ไปตางประเทศ

กับโครงการศึกษานอกประเทศของบีวายยูในชวงปดเทอม

เธอเขียนจดหมายขอเงินเพิ่มจากทางบานเปนประจํา  เขาหวง

ลูกมากจนตองโทรศัพททางไกลไปถามเธอถึงความจําเปนที่

ตองใชเงินเพ่ิม   ใจความตอนหน่ึงของการสนทนา ลูกสาวอธิ-

บายวา “คุณพอขา หนูบอกพอไดคะวาหนูใชเงินทุกบาททุก

สตางคท่ีพอสงมาไปกับอะไรบาง”

เขาตอบวา “ลูกยังไมเขาใจ  พอสนใจเร่ืองงบประมาณ หรือ

แผนการใชจายของลูก ไมใชเงินท่ีลูกใชไปในแตละวัน”

บางที บิดามารดาควรจะเปนเหมือนบิดาของเด็กหนุมนัก

ศึกษาคนนี้ที่สงโทรเลขใหทางบานวา “ไมมีเงิน ไมสนุก จาก

ลกูชาย”  บิดาสงโทรเลขกลับไปวา “นาเศราจริง แยจัง  จากพอ

ของลูก”

ขาพเจาสังเกตเห็นจากการสัมภาษณหลายคนตลอดหลาย

ปท่ีผานมาวา มีมากมายเหลือเกินที่ไมไดทํางบประมาณที่ใช

การได และไมไดฝกตนเองใหมีวินัยในการดํารงชีวิตตามแผน

ท่ีวางไว  หลายคนคิดวางบประมาณทําใหเขาไมมีเสรีภาพ   ตรง

กันขาม ผูที่ประสบความสําเร็จเรียนรูวางบประมาณทําใหเขา

มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยางแทจริง”

การทํางบประมาณและการจัดสรรเงินไมจําเปนตองสลับ

ซับซอนหรือใชเวลามากเกินไป   มีเร่ืองหน่ึงพูดถึงพอตางถ่ิน

คนหน่ึง เขาเกบ็บัญชีท่ีตองชําระไวในกลองรองเทา เก็บบัญชี

ท่ีตองเรียกเก็บไวบนแกนปน และเก็บเงินสดไวในเครื่องรับ

จายอัตโนมัติ

“ผมไมทราบวาพอดําเนินธุรกิจตามวิธีน้ีไดอยางไร” ลูกชาย

ถาม “พอทราบไดอยางไรครับวากําไรของพอคืออะไร”

“ลูกพอ” นักธุรกิจตอบ “เม่ือพอข้ึนจากเรือ พอมีแตกางเกง

ท่ีพอสวมอยู   เวลาน้ี พ่ีสาวของลูกเปนครูศิลปะ พ่ีชายของลูก

เปนนายแพทย และตัวลูกเปนนักบัญชี  พอมีรถยนต มีบาน

และธุรกิจท่ีดี  ทุกส่ิงจายเงินไปหมดแลว ลูกนําทุกส่ิงมาคิดรวม

กันสิ แลวลบดวยกางเกง และน่ันแหละคือกําไรของพอ”
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ที่ปรึกษาทางการเงินที่ปราดเปรื่องสอนวา มีองคประกอบ

สี่อยางของงบประมาณท่ีดี   ส่ิงแรก คือตองเตรียมการ สําหรับ

ความจําเปนเบ้ืองตน เชน อาหาร เส้ือผา ฯลฯ  สอง สาํหรับความ

จําเปนในบาน สาม สาํหรับความจําเปนเรงดวน เชน เงินออม

ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต สี่ สาํหรับการลงทุนท่ีฉลาด

และโครงการสะสมเพ่ืออนาคต

ขาพเจาขอแสดงความเห็นถึงองคประกอบสองในส่ีอยางน้ี

ดูเหมือนไมมีอะไรแนนอนเทากับสิ่งที่ไมคาดคิดในชีวิตของ

เรา   เมื่อคารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน ประกันสุขภาพเปนเพียงทาง

เดียวที่ครอบครัวจะสามารถรับมือกับอุบัติเหตุรายแรง ความ

เจ็บไขไดปวย หรือคาคลอด โดยเฉพาะลูกท่ีคลอดกอนกําหนด

ประกันชีวิตทําใหมีรายไดตอเนื่องเมื่อผูหาเลี้ยงเสียชีวิตกอน

กําหนด  ทุกครอบครัวควรทําประกันสุขภาพและประกันชีวิต

ท่ีเหมาะสม

หลังจากส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีไดรับการตอบสนอง เราควรเก็บ

ออมเงินใหเปนนิสัยโดยใชเงินอยางประหยัดเพื่อสรางทุนสํา

หรับการลงทุน  ขาพเจาสังเกตวาคนท่ีไมมีนิสัยเก็บออม มีนอย

คนนักท่ีจะประสบความสําเร็จในการลงทุน  ส่ิงน้ีเรียกรองการ

มีวินัยและดุลพินิจท่ีดี   มีหลายวิธีในการลงทุน  คาํแนะนําเพียง

การจัดสรรเงินในครอบครัว

อยางเดียวของขาพเจา คือ จงเลือกท่ีปรึกษาการลงทุนอยาง

รอบคอบ  จงแนใจวาเขาสมควรไดรับความเชื่อถือจากทาน

เพราะมีบันทึกการลงทุนท่ีประสบความสําเร็จ

จงซ่ือสัตย
ความมั่นคงที่ 5: จงซื่อสัตยเรื่องเงินในกิจการงานทั้งหมด

ของทาน  แบบฉบับของความซ่ือสัตยไมเคยลาสมัย ประยุกต

ใชไดกับทุกสิ่งที่เราทํา  ในฐานะผูนําและสมาชิกของศาสนา

จักร เราควรเปนบุคคลตัวอยางของความซ่ือสัตย

พ่ีนองท่ีรัก  ขาพเจาพยายามสรุปส่ิงท่ีอาจจะเปนรูปแบบท่ี

แทจริงของการจัดสรรเงินและทรัพยากรโดยใชหลักธรรมทั้ง

หาขอน้ี

ขาพเจาหวังวา เราทุกคนจะไดประโยชนจากการประยุกต

ใชหลักธรรมดังกลาว  ขาพเจาเปนพยานวาน่ีคือความจริง

ศาสนาจักรน้ีและงานท่ีเรามีสวนเปนความจริง

จากคาํปราศรัยของประธานแทนเนอรในภาคการประชุมสวสัดกิารท่ัวไป

ของการประชุมใหญสามัญของศาสนาจักรเดือนตุลาคม 1979 (see

Conference Report, Oct. 1979, 117!21; or Ensign, Nov. 1979, 80!82)
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งบประมาณต้ังแต             ถึง

รายรับ ตามแผน ตามจริง

คาจางหรือเงินเดือนหลังหักภาษี

รายรับอื่น

รายรับสุทธิ

รายจาย ตามแผน ตามจริง

สวนสิบ

การบริจาคอ่ืน ๆ ใหกับศาสนาจักร

เงินออมระยะยาว

เงินออมในกรณีฉุกเฉิน

คาอาหาร

เงินผอนหรือคาเชา

สาธารณูปโภค

คาเดินทาง

เงินชําระหน้ี

ประกันภัย

คารักษาพยาบาล

เสื้อผา

อ่ืน ๆ

อ่ืน ๆ

อ่ืน ๆ

รายจายสุทธิ

วันท่ี วันท่ี
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ภาค ข
ความรับผิดชอบของบิดามารดา

ในการเสริมสรางครอบครัว
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“บุตรทั้งหลายเปนมรดก
จากพระเจา”
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

9

� ใหคําม่ันสัญญาวาจะใชเวลาสวนตัวกับลูกแตละคนของ

ทาน หรือกับลูกของเครือญาติ   ขณะพูดคุยกับลูก จงพยายาม

เรียนรูสิง่ใหม ๆ  เก่ียวกับความสนใจ ความตองการ และความ

ทาทายของเขาหรือเธอ

� มีเวลาพูดกับคูชีวิตของทานเรื่องลูก  พิจารณาสวนดีและ

ความทาทายของลูกแตละคน  คดิดูวาทานจะทําอะไรไดบาง

เพ่ือสนองความตองการของลูก ๆ

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

เด็ก ๆ ท่ีล้ําคา ของประทานจากพระผูเปนเจา
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝายประธานสูงสุด

จากหนังสือมัทธิว เราเรียนรูวา หลังจากพระเยซูและสานุ-

ศิษยของพระองคลงมาจากภูเขาแหงการเปลี่ยนราง พระองค

และสานุศิษยเหลานั้นหยุดพักที่กาลิลี จากนั้นจึงมาที่คาเปอร-

นาอุม  สานุศิษยทูลถามพระเยซูวา “ใครเปนใหญในแผนดิน

สวรรค”

“พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงมาใหยืนทามกลาง

เขา

“แลวตรัสวา เรากลาวความจริงแกทานท้ังหลายวา ถาพวก

ทานไมกลับใจเหมือนเด็กเล็ก ๆ ทานจะเขาในแผนดินสวรรค

ไมไดเลย

“เหตุฉะนั้น ถาผูใดถอมจิตใจลงเหมือนเด็กเลก็คนนี้ ผูนั้น

จะเปนใหญในแผนดินสวรรค

“ถาผูใดจะรับเด็กเล็กเชนนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผูนั้นก็

รับเราดวย

“แตผูใดจะทําผูเล็กนอยเหลาน้ีคนหน่ึงท่ีวางใจในเราใหหลง

ผิด  ถาเอาหินโมกอนใหญผูกคอผูน้ันถวงเสียที่ทะเลลึกก็ดี

กวา”1

ขาพเจาคิดวาเปนเรื่องนาสนใจที่พระเยซูทรงรักเด็กเล็ก ๆ

เหลานี้ที่เพิ่งจากโลกกอนเกิดเพื่อมายังโลกนี้  เด็กในเวลานั้น

และเด็กในเวลานี้เปนพรแกชีวิตของเรา จุดประกายความรัก

ของเรา และกระตุนใหเราทําสิ่งดี ๆ

ไมใชเรื่องแปลกที่กวีเวิรดเวิรธจะกลาวถึงกําเนิดของเรา

ดังน้ี “ดวยเมฆแหงรัศมีภาพท่ีทอดยาวอยูเบ้ืองหลัง เรามาจาก

พระผูเปนเจาผูทรงสงเรามา”2

เด็กนอยสวนใหญเหลานี้ลงมาสูบิดามารดาที่เฝาคอยการ

มาของเขาอยางกระวนกระวาย  มารดาและบิดาท่ีช่ืนชมกับการ

เปนสวนหนึ่งของสิ่งอัศจรรยที่เรียกวาการเกิด  ไมมีการเสีย

สละใดยิ่งใหญเกินไป  ไมมีความเจ็บปวดใดหนักหนาสาหัส

เกินไป  ไมมีการรอคอยใดเน่ินนานเกินไป

จึงไมนาแปลกใจที่เราตกใจสุดขีดเมื่อสื่อจากเมืองใหญใน

อเมริการายงานวา “ทารกหญิงแรกเกิดท่ีมีผูใสไวในถุงกระดาษ

แลวนําไปทิ้งถังขยะกําลังไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากทาง

โรงพยาบาล  เด็กนอยมีอาการดีข้ึนแลว ‘เธอแข็งแรงดีและนา

รักมาก’ ผูแถลงขาวของโรงพยาบาลกลาวเม่ือวันพุธ   ตํารวจ

รายงานวา พนักงานเก็บขยะพบทารกดังกลาวเมื่อเขานําขยะ

ในถังไปเทลงตรงทายรถบรรทุก และสังเกตเห็นบางสิ่งบาง

อยางกระดุกกระดิกอยูทามกลางซากเหลาน้ัน  เจาหนาท่ีกําลัง

สืบหาผูเปนมารดา”
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นับเปนหนาท่ีอันทรงเกียรติของเรา เปนสิทธิพิเศษอันลํ้าคา

ของเรา!แมโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา!ที่จะตอนรับเด็ก ๆ

ผูเปนพรแกชีวิตของเรา เขามาสูบาน และเขามาสูดวงใจของเรา

ลูก ๆ ของเรามีหองเรียนสําหรับศึกษาหาความรูสามหอง

ซึ่งแตละหองมีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  ขาพเจาพูดถึง

หองเรียนท่ีโรงเรียน หองเรียนท่ีโบสถ และหองเรียนท่ีเรียกวา

บาน

หองเรียนท่ีโรงเรียน
ศาสนาจักรใหความสนใจเปนพิเศษเสมอมากับการศึกษา

ภาครัฐ และสนับสนุนใหสมาชิกของศาสนาจักรมีสวนรวมใน

กิจกรรมผูปกครอง!!ครู และงานดานอ่ืน ๆ ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือปรับ

ปรุงการศึกษาใหกับเยาวชนของเรา

ในการศึกษาภาครัฐ ไมมีอะไรสําคัญไปกวาครู ผูมีโอกาส

ท่ีจะรัก สอน และเปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กชาย เด็กหญิง

เยาวชนชาย และเยาวชนหญิงท่ีกระตือรือรน  ประธานเดวิด โอ.

แมคเคย กลาววา “การสอนเปนอาชีพท่ีทรงเกียรติท่ีสุดในโลก

เสถียรภาพและความบริสุทธ์ิในครอบครัว ความปลอดภัยและ

อนาคตของประเทศชาติ ขึ้นอยูกับการศึกษาที่เหมาะสมของ

เยาวชน  บิดามารดาจะเปดโอกาสใหลูกดําเนินชีวิต ครูจะทําให

เด็ก ๆ  สามารถดําเนินชีวิตไดอยางดี”3  ขาพเจาหวังวา เราจะสํา

นึกในความสําคัญของครูและภารกิจอันสําคัญย่ิงของทานเหลา

น้ันโดยจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก หนังสือท่ีดีท่ีสุด และเงิน

เดือนใหอยางพอเพียงเพ่ือแสดงความกตัญูและความไววางใจ

ของเรา

เราตางก็ระลึกถึงครูสมัยเด็กของเราดวยความรัก  ครูสอน

ดนตรีชั้นประถมของขาพเจาชื่อครูชารป (Miss Sharp)  เธอมี

ความสามารถที่จะใสความรักดนตรีเขาไปในตัวเด็กและสอน

ใหเรารู จักลักษณะตลอดจนเสียงของเครื่องดนตรีแตละชิ้น

ขาพเจาจําไดดีถึงอิทธิพลของครูสอนวิชาสุขศึกษาช่ือ รูธ โครว

แมวาเวลานั้นจะเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา แตนักเรียนชั้นประ

ถมหกทุกคนของเธอตองมีบันทึกสุขภาพฟน  เธอจะตรวจสุข-

ภาพฟนของนักเรียนทุกคนดวยตนเอง และเด็กทุกคนตองได

รับการดูแลฟนอยางเหมาะสมโดยผานเจาหนาท่ีภาครัฐหรือไม

ก็เอกชน  ขณะท่ีครูเบิรกโฮส ผูสอนวิชาภูมิศาสตร คลี่แผนท่ี

โลกและใชไมชี้ไปที่เมืองหลวงของประเทศตาง ๆ ตลอดจน

ลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ ภาษา และวัฒนธรรม

ขาพเจาไมเคยคิดเคยฝนแมแตนอยวา วนัหน่ึงขาพเจาจะไดไป

เยือนแผนดินและผูคนเหลานี้

โอ  ครูผู ยกระดับวิญญาณ ทําใหสติปญญาเฉียบแหลม

และนําพาชีวิตลูก ๆ ของเราไปสูจุดมุงหมายชางมีความสําคัญ

ตอชีวิตลูก ๆ ของเราเหลือเกิน

หองเรียนที่โบสถ
หองเรียนที่โบสถเสริมแงมุมที่สําคัญใหกับการศึกษาของ

เด็กและเยาวชนทุกคน  ในสภาพแวดลอมน้ี  ครูแตละคน

สามารถเสนอเปาหมายท่ีสูงข้ึนใหแกคนท่ีฟงบทเรียนและรูสึก

ถึงอิทธิพลแหงประจักษพยานของเธอ  ในการประชุมปฐมวัย

โรงเรียนวันอาทิตย เยาวชนหญิง และฐานะปุโรหิตแหงแอรัน

ครูที่เตรียมตัวมาอยางดี และไดรับเรียกดวยการดลใจจากพระ

เจา จะเขาถึงจิตใจของเด็กและเยาวชนแตละคนได  หนําซ้ํายัง

กระตุนใหทุกคน “แสวงหา…คําแหงปญญาจากหนังสือดีท่ีสุด

แสวงหาการเรียนรู  แมโดยการศึกษาและโดยศรัทธาดวย”4

ถอยคําที่สรางสรรคกําลังใจที่นี่ และขอคิดทางวิญญาณที่น่ัน

มีผลตอชีวิตอันล้ําคา และตราตรึงอยูในจิตวิญญาณอมตะนั้น

อยางไมมีวันลบเลือน

หลายปมาแลว ในงานมอบรางวัลนิตยสารศาสนาจักร เรา

น่ังกับประธานและซิสเตอรฮาโรลด บี. ลี  ประธานลีพูดกับ

แอนนลูกสาววัยรุนของเราวา “พระเจาประทานพรใหหนูมีใบ

หนาและรูปรางท่ีสวยงาม  หนูตองรักษาส่ิงท่ีอยูภายในใหสวย

งามเหมือนสิ่งที่อยูภายนอกนะจะ  แลวหนูจะมีความสุขที่แท

จริง” ปรมาจารยทานนี้ฝากแนวทางที่เปนแรงบันดาลใจสูอา-

ณาจักรช้ันสูงของพระบิดาบนสวรรคไวใหแอนน

ครูท่ีถอมใจ และไดรับการดลใจในหองเรียนของศาสนา

จักรสามารถปลูกฝงความรักพระคัมภีรไวในลูกศิษยของเธอได

ครูไมเพียงนําอัครสาวกแตโบราณและพระผูชวยใหรอดของ

โลกมาไวในหองเรียนเทาน้ัน แตนําไปไวในใจ ในความคิดและ

จิตวิญญาณของลูก ๆ ของเรา ดวย

หองเรียนท่ีเรียกวาบาน
อาจเปนไดวาหองเรียนที่สําคัญกวาหองเรียนทุกหอง คือ

หองเรียนท่ีบาน  ภายในบานน่ีเองท่ีเราสรางทัศนคติ และความ
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เชื่ออยางลึกซึ้งของเรา  ภายในบานนี่เองที่สงเสริมหรือไมก็

ทําลายความหวัง  บานเปนหองปฏิบัติการของชีวิต  ส่ิงท่ีเราทํา

ท่ีบานจะเปนตัวกําหนดเสนทางของชีวิตยามเมื่อเราจากบาน

ไป  ดร.สจวต อี. โรเซ็นเบิรก เขียนไวในหนังสือช่ือ The Road

to Confidence ดังน้ี “ถึงแมประดิษฐกรรมใหม ๆ และการออก

แบบสมัยใหมทุกอยางจะเปนที่ฮือฮาและคลั่งไคลเทาใดก็ตาม

แตก็ยังไมมีใครประดิษฐ หรือเคยคิดจะประดิษฐสิ่งที่ชดเชย

ครอบครัวของตนเองไดอยางนาพอใจ”5

บานท่ีมีความสุขคือสวรรคเราดี ๆ  น่ีเอง  ประธานจอรจ อัล-

เบิรต สมิธ ถามวา “เราตองการใหบานเรามีความสุข [ไหม?]  ถา

เราตองการ จงทําใหบานเปนสถานที่แหงการสวดออนวอน

การขอบพระทัยพระเจา และความกตัญู”6

มีสถานการณบางอยางท่ีทําใหเด็ก ๆ  มาสูชวิีตมตะดวยความ

พิกลพิการทางรางกายหรือสติปญญา  ถึงแมเราจะใชความพยา-

ยามมากเพียงไร เราก็ยังไมเขาใจอยูดีวาทําไมเหตุการณเชนน้ัน

จึงเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยางไร  ขาพเจายกยองบิดามารดาที่ไม

เคยบนวาแตกลับโอบอุมเด็กเหลานั้นเขามาสูออมแขน เขามา

สูชีวิต และเพิ่มเติมความเสียสละ ตลอดจนความรักใหกับลูก

คนหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค

ในฤดูรอนคร้ังหน่ึงท่ีแอสเพ็น โกรพ แฟมิลี แคมป  ขาพเจา

เห็นมารดาคนหนึ่งเพียรปอนอาหารใหลูกสาววัยรุนซึ่งไดรับ

บาดเจ็บขณะคลอดและตองพึ่งพามารดาทุกอยาง  มารดาคอย

ปรนนิบัติเธอโดยตลอด ไมวาจะเปนการปอนอาหารแตละชอน

การกลืนนํ้าแตละอึก  ขณะเดียวกันก็คอยประคองศีรษะและคอ

ของผูเปนลูกสาวดวย  ขาพเจาคิดอยูในใจวา เปนเวลา 17 ปท่ี

มารดาเฝารับใชลูกสาวของเธออยางน้ี และยังเร่ืองอ่ืน ๆ  อีก โดย

ไมคํานึงถึงความสุขสบายของตนเอง ความพอใจของตนเอง

และอาหารของตนเองเลย  ขอพระผูเปนเจาประทานพรมารดา

เชนนั้น บิดาเชนนั้น และลูก ๆ เชนนั้นเถิด และพระองคจะ

ประทานพรให

ความไรเดียงสาของเด็ก ๆ
บิดามารดาทุกหนแหงตางก็ตระหนักดีวา ความรูสกึท้ังหลาย

แหลในโลกน้ีท่ีมาประกอบกันไดอยางทรงพลังท่ีสุดน้ัน หาได

เกิดจากเหตุการณสําคัญบนพื้นพิภพ หรืออานเจอในหนังสือ

นวนิยาย หรือประวัติศาสตรเลมใดไม  หากแตเกิดจากบิดา

มารดาที่กมมองดูลูกนอยที่กําลังหลับปุยเทานั้น

เมื่อกําลังทําเชนนั้น ความจริงจากถอยคําของชารลส เอ็ม.

ดิคกินสัน ก็เขามาในความคิด

เด็กเปนแกวตาขวัญใจประจําเหยา

เปนเทพแหงพระผูเปนเจาท่ีแปลงรางมา

เสนผมยังมีแสงเรืองเร่ือของสุริยา

ดวงตายังติดตรึงรัศมีภาพเจิดจาของพระองค

พลัดพรากจากบานเรือนแดนสวรรค

หัวใจเราจึงพลันออนลงดวยสงสาร

และรูส่ิงท่ีพระเยซูทรงเปรียบไวเน่ินนาน

วาแดนสวรรคน้ันเปนเชนเด็กนอย7

ในประสบการณประจําวันท่ีเรามีกับเด็ก ๆ  เราพบวา เด็กรับ

รูไดเร็วมากและมักจะเอยความจริงที่ลึกซึ้ง  ชารลส ดิคเก็นส

ผูประพันธวรรณกรรมอมตะช่ือ A Christmas Carol แสดงให

เห็นความจริงขอนี้เมื่อเขาบรรยายถึงสภาพครอบครัวที่ต่ําตอย

ของบอบ แครทชิท คราวท่ีไปรวมงานเล้ียงอาหารคํ่าสําหรับคน

ยากจน แตก็เปนงานเลี้ยงคริสตมาสที่รอคอยมานาน  บอบผู

เปนพอกลับมาบานโดยมีไทนี ทิม ลูกชายรางผอมบางอยูบนบา

“ไทนี ทิม ถือไมเทาคนพิการอันเล็ก ๆ   ขาสองขางมีโครงเหล็ก

ชวยพยุงไว”  ภรรยาของบอบถามถึงลูกชายวา “‘ทิมลูกเราประ

พฤติตัวอยางไรบางคะ’

“‘เยี่ยมมาก’ บอบตอบ ‘ไมมีที่ติเลย เขานั่งเฉย ๆ เสียเปน

สวนมาก อาจจะเปนเพราะเขาใชความคิดอยางหนักอยูก็ได

และคิดถึงเร่ืองแปลกท่ีสุดท่ีคุณเคยไดยิน  เขาบอกผมระหวาง

ท่ีเราเดินกลับบานวา เขาอยากใหคนเห็นเขาท่ีโบสถน่ัน เพราะ

เขาเปนคนพิการ และคงจะเปนเร่ืองนายินดีที่จะทําใหคนเหลา

น้ันระลึกถึงผูท่ีทําใหคนขอทานขาพิการเดินได และคนตาบอด

มองเห็นในวันคริสตมาส’”8

ชารลส ดิคเก็นส เองพูดวา “ผมรักเด็กเล็ก ๆ เหลานี้ และ

นั่นก็ไมใชเรื่องที่ควรมองขาม เมื่อเด็ก ๆ ที่เพิ่งจากพระผูเปน

เจามา รักเรา”

เด็ก ๆ แสดงความรักในวิธีท่ีสรางสรรคและไมเหมือนใคร

ในวันเกิดของขาพเจาเม่ือนานมาแลว เด็กหญิงตัวนอย ๆ ท่ี

แสนจะนารักคนหนึ่งนําบัตรอวยพรวันเกิดที่เขียนดวยลายมือ

ของเธอเองมามอบใหขาพเจา และเอากุญแจของเลนอันเล็ก ๆ

“บุตรท้ังหลายเปนมรดกจากพระเจา”
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ที่เธอชอบและคิดวาขาพเจาจะตองชอบใจแน ๆ เมื่อไดรับมัน

เปนของขวัญสอดไวในซองมาดวย

“ภาพอนัทรงคุณคาท้ังหลายท้ังปวงในโลกน้ี   ไมมีภาพใด

งดงามเทากับภาพของเด็กท่ีกําลังใหส่ิงของบางอยาง     แมจะ

เปนของเล็ก ๆ นอย ๆ แตเด็กก็ไดมอบโลกทั้งใบใหกับทาน

เด็กเปดโลกใหทานราวกับวาโลกนี้เปนหนังสือที่ทานอานไม

ออกมากอน  แตเม่ือพบของขวัญชิ้นนั้น มันมักจะเปนของ

เล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีนาขันเสมอ บิดเบ้ียวไมไดรูปทรง…อยางเชน

ทูตสวรรคที่มองดูเหมือนตัวตลก  เด็กมีสิ่งของนอยมากแตก็

อยากให เขาไมรูหรอกวาเขาไดใหทุกอยางแกทานแลว”9

ของขวัญที่เจนนีมอบใหขาพเจาก็เปนเชนนี้แหละ

ดูเหมือนวาเด็ก ๆ จะไดรับการประสาทพรดวยศรัทธาอัน

ม่ันคงในพระบิดาบนสวรรคของเขา และในพระปรีชาสามารถ

และพระประสงคของพระองคที่จะทรงตอบคําสวดออนวอน

ที่ยอดเย่ียมของเขา  ขาพเจามีประสบการณสวนตัววา เม่ือเด็ก

สวดออนวอน พระผูเปนเจาทรงรับฟง

ขาพเจาจะเลาใหทานฟงถึงประสบการณของแบรรี บอน-

เนลล และเดล เมอรฟ นักเบสบอลมืออาชีพท่ีโดงดัง  อดีตเคย

อยูกับสโมสรเบสบอล Atlanta Braves  ทั้งสองคนเปลี่ยนใจ

เล่ือมใสเขามาในศาสนาจักร  แบรรี บอนเนลล เปนคนใหบัพ-

ติศมาเดล เมอรฟ

“เหตุการณเกิดขึ้นระหวางฤดูการแขงขันในป 1978 ซ่ึง

แบรรีบรรยายวาเปน ‘การเปล่ียนแปลงชีวิต’  เขาพยายามอยาง

หนักแตก็ทําสถิติในการตีลูกไดแค .200 เนื่องจากเขาเลนได

ไมดีเลย  เขาจึงนึกโกรธตัวเองและรูสึกไมสบายใจ  เม่ือเดล

เมอรฟ ชวนเขาไปโรงพยาบาลดวยกัน เขาไมอยากไปจริง ๆ

แตเขาก็ไปดวยจนได  ท่ีน่ัน เขาพบริคก้ี ลิตเติล กําลังสําคัญของ

Atlanta Braves  แตเด็กหนุมคนนี้กําลังทุกขทรมานดวยโรค

มะเร็งในเม็ดเลือดขาว  อาการของริคกี้สอเคาวาเขาจะเสียชีวิต

ในไมชา  แบรรีปรารถนาอยูลึก ๆ  ท่ีจะสรรหาคําปลอบโยนบาง

อยางมากลาว  แตก็ดูเหมือนวาไมมีอะไรที่เหมาะเอาเสียเลย

ในท่ีสุด เขาจึงถามวา มีอะไรท่ีพวกเขาพอจะทําใหไดไหม  เด็ก

หนุมลังเล แตแลวก็ขอวา ทั้งสองคนจะชวยตีโฮมรันแทนเขา

ในการแขงขันคราวหนาไดหรือไม  แบรรีพูด [ตอมา] วา ‘คําขอ

รองน้ันเปนส่ิงท่ีไมยากสําหรับเดล ซ่ึงอันท่ีจริง คืนน้ันเขาตีได

สองโฮมรันดวยซํ้า  แตมันเปนเร่ืองยากสําหรับผม และผมก็ไม

เคยตีโฮมรันไดเลยตลอดท้ังป  แตแลว ความรูสึกอบอุนก็ครอบ

งําผม ผมจึงบอกริคก้ีใหคอยดู’”  คนืน้ัน แบรรีตีโฮมรันคร้ังเดียว

ของเขาในฤดูการแขงขัน10  คําสวดออนวอนของเด็กคนหนึ่ง

ไดรับคําตอบ ความปรารถนาของเขาสัมฤทธ์ิผล

ความตองการความปลอดภัย
ถาเด็กทุกคนเพียงแตมีบิดามารดาที่รัก มีบานที่ปลอดภัย

และมีเพ่ือนท่ีคอยหวงใย โลกของเขาชางยอดเย่ียมเสียน่ีกระไร

นาเสียดาย ท่ีเด็กทุกคนไมไดรับพรมากมายดังกลาว  เด็กบางคน

เห็นกบัตาวาบิดาทุบตีมารดาของเขาอยางทารุณ  ในขณะที่เด็ก

คนอ่ืน ๆ ก็ถูกบิดาหรือมารดาทุบตีดวยเชนกัน  ชางขี้ขลาดตา

ขาว เส่ือมทราม และนาอัปยศอดสูกระไรเชนน้ัน!

โรงพยาบาลทองที่ทุกแหงรับเด็กเล็ก ๆ เหลานี้ท่ีถูกตีจน

มีรอยฟกช้ําดําเขียว พรอมกับขอแกตัวอยางหนาไมอายวา เด็ก

“ว่ิงชนประตู” หรือ “ตกบนัได”  นักโปปดมดเท็จ อันธพาลรัง

แกเด็ก วันหน่ึงเถิด พวกเขาจะตองรับผลจากการกระทําอันนา

รังเกียจของตนเอง  เด็กท่ีน่ิงเงียบ เด็กท่ีเจ็บปวด เด็กท่ีถูกกระ

ทําใหเจ็บช้ําน้ําใจ ตกเปนเหยื่อของการทารุณกรรม และบาง

ครั้งเปนการทารุณกรรมทางเพศ เด็กเหลาน้ีตองไดรับความ

ชวยเหลือ

ผูพิพากษาทองถ่ินทานหน่ึงเขียนจดหมายมาแจงกับขาพเจา

ดังนี้ “การทําทารุณกรรมทางเพศตอเด็กนับเปนอาชญากรรม

ที่เสื่อมทราม เปนภัย และบอนทําลายศีลธรรมมากที่สุดอยาง

หน่ึงในสังคมท่ีเจริญแลว  มีรายงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางนาตกใจถึง

การทําทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ และทางเพศตอเด็ก  พฤติ-

กรรมอันนาสะอิดสะเอียนน้ีกําลังหล่ังไหลพร่ังพรูเขามาในศาล

ของเรา”

ศาสนาจักรไมใหอภัยการกระทําท่ีโหดเห้ียมและชั่วราย

ดังกลาว ตรงกันขาม เราประณามดวยคําพูดที่รุนแรงที่สุดถึง

การกระทําเชนนั้นกับเด็ก ๆ ที่ล้ําคาของพระผูเปนเจา  ขอให

เด็กไดรับความชวยเหลือ ไดรับการดูแลเอาใจใส ไดรับความ

รักและการเยียวยา  ขอใหผูลวงละเมิดถูกนําตัวไปพิพากษา ไป

สูความรับผิดชอบ สําหรับการกระทําของตน  และไดรับการ

บําบัดโดยผู เชี่ยวชาญเพื่อใหหยุดการกระทําที่เลวทรามและ

ชั่วรายนั้นเสีย  เม่ือทานและขาพเจารูเห็นการกระทําเชนนั้น
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และไมดําเนินการใด ๆ เพ่ือหยุดย้ังมัน  เรากจ็ะกลายเปนสวน

หน่ึงของปญหา  เรามีสวนในความผิดน้ัน  เราตองไดรับโทษ

สวนหน่ึง

ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาไมไดกลาววาจาที่รุนแรงเกินไป แต

ขาพเจารักเด็กเล็ก ๆ เหลาน้ี และรูวาพระเจาทรงรักเขาเชนกัน

ไมมีเร่ืองราวใดท่ีบงบอกถึงความรักน้ีไดเทากับเหตุการณตอน

ที่พระเยซูทรงอวยพรเด็ก ๆ ตามท่ีบรรยายไวใน 3 นีไฟ  เรื่อง

ราวตอนน้ันมีวา พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บ ทรงสอนผูคน และ

ทรงสวดออนวอนพระบิดาบนสวรรคเพ่ือเขา แตจากน้ัน ขาพ-

เจาขอยกขอความอันล้ําคามาอางอิงดังนี้

“[พระเยซู] ทรงเอาเด็กเล็ก ๆ ของเขามาทีละคนและประ-

ทานพรใหเขา และทรงสวดออนวอนพระบิดาเพ่ือเขา

“และเม่ือพระองคทรงทําส่ิงน้ีแลว พระองคกันแสงอีก

“และพระองคทรงรับสั่ งกับฝูงชนและตรัสกับเขาว า:

จงดูลูกเล็ก ๆ ของเจา

“และเม่ือเขามองไปเพ่ือท่ีจะดู  เขาทอดสายตาไปทางสวรรค

และเขาเห็นทองฟาเปด  และเขาเห็นเทพพากันลงมาจากสวรรค

ประหนึ่งวาอยูทามกลางไฟ…และเทพไดปฏิบัติใหเขา”11

ทานอาจถามวา เรื่องเชนนั้นยังเกิดขึ้นแมในทุกวันนี้หรือ?

ขาพเจาจะเลาใหทานฟงถึงเรื่องราวอันนาชื่นใจของคุณตาคุณ

ยายที่รับใชเปนผูสอนศาสนาเมื่อหลายปกอน และพรที่หลาน

ชายตัวนอยของทานไดรับ  คุณตาผูสอนศาสนาเขียนมาวา

“ผมกับเดียนนาภรรยากําลังรับใชงานเผยแผในแจ็คสัน โอ-

ไฮโอ  ส่ิงหน่ึงท่ีผมเปนหวงมากเม่ือยอมรับการเรียกเปนผูสอน

ศาสนา คือ ครอบครัวของเรา  เราจะไมไดอยูที่นั่นเมื่อพวกเขา

มีปญหา

“กอนหนาท่ีเราจะเปนผูสอนศาสนา อาร. เจ. หลานชายวัย

สองขวบครึ่งของเรา ตองเขารับการผาตัดเพ่ือแกไขตาเหล

คุณแมของเขาขอใหผมไปดวยเพราะอาร. เจ. กับผมเปนคูหูกัน

การผาตัดดําเนินไปดวยดี แตอาร. เจ. รองไหท้ังกอนและหลัง

การผาตัดเพราะคนในครอบครัวเขาไปในหองผาตัดไมได

และเขากลัวมาก

“ราวหกเดือนตอมา ขณะที่เรายังอยูในงานเผยแผ อาร. เจ.

จําเปนตองไดรับการแกไขตาอีกขางหน่ึง  คุณแมของเขาโทร-

ศัพทมาบอกวา เธออยากใหผมอยูท่ีโรงพยาบาลกับพวกเขาใน

การผาตัดคร้ังน้ีดวย  แนนอนวา ระยะทางและภารกิจทําใหผม

ไปอยูกับเขาไมได  เดียนนากับผมอดอาหารและสวดออนวอน

พระเจาเพ่ือขอใหทรงปลอบโยนหลานชายของเราระหวางการ

ผาตัด

“เราโทรศัพทไปหลังจากเสร็จส้ินการผาตัดไดไมนาน และ

ทราบขาววา อาร. เจ. จําประสบการณกอนหนานั้นได จึงไม

อยากจากคุณพอคุณแมไป  แตทันทีที่เขาไปในหองผาตัด เขา

ก็สงบลง  เขานอนลงบนเตียงผาตัด ถอดแวนตาออก แลวปลอย

ใหการผาตัดดําเนินไปดวยวิญญาณท่ีสงบ  เรารูสึกขอบพระทัย

เปนอยางย่ิง คําสวดออนวอนของเราไดรบัตอบ

“สองวันตอมา เราโทรศัพทไปหาลูกสาวและถามถึงอาร. เจ.

เขาสบายดี และเธอเลาเหตุการณน้ันใหเราฟงวา หลังจากผาตัด

เสร็จแลว ในตอนบาย อาร. เจ. ก็ฟนพลางเลาใหแมของเขาฟง

วา ระหวางการผาตัด  คณุตาอยูท่ีน่ันดวย  เขาพูดวา ‘คุณตาอยูท่ี

น่ัน และทุกอยางเปนไปดวยดี’  ทานคงเห็นแลววา พระเจาทรง

ทําใหวิสัญญีแพทยปรากฏตอเด็กนอยราวกับเปนคุณตา แตคุณ

ตาและคุณยายของเขาอยูในคณะเผยแผ หางจากที่น่ัน 2,900

กิโลเมตร”

คุณตาอาจจะไมไดอยูขางเตียงของหนู อาร. เจ. แตหนูอยู

ในคําสวดออนวอน และอยูในความคิดคํานึงของทาน  พระเจา

ทรงอุมหนูไวในพระหัตถของพระองค และพระบิดาของเรา

ทุกคนประทานพรหนู

พี่นองท่ีรักของขาพเจา  ขอใหเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ สราง

ความช่ืนบานแกใจเรา  ขอใหศรัทธาของเด็ก ๆ  นําความสงบมา

สูจิตวิญญาณของเรา  ขอใหความรักของเด็ก ๆ กระตุนการ

กระทําของเรา “บุตรท้ังหลายเปนมรดกจากพระเจา”12  ขอพระ

บิดาบนสวรรคของเราประทานพรวิญญาณท่ีแสนหวานเหลาน้ี

ผูเปนเพื่อนที่พิเศษยิ่งของพระอาจารยตลอดไป

จาก  เลียโฮนา มิถุนายน 2000 หนา 3-9

“บุตรท้ังหลายเปนมรดกจากพระเจา”
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บทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของ
บิดาและมารดา
ตอน 1: บทบาทของบิดา

แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

10

� ทบทวนบทบาทของบิดาและมารดาตามท่ีสรุปไวในยอหนา

ท่ีเจ็ดของ “ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก” (ดู หนา iv)  สวด

ออนวอนพรอมกับคิดดูวาจะประยุกตใชคําแนะนําน้ีในบาน

ของทานอยางไร และทานจะทําอะไรเพื่อทําตามคําแนะนํา

ดังกลาว

� เขียนจดหมายถึงบิดาหรือคุณปูคุณตาของทาน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

ถึงบิดาในอิสราเอล
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน

ประธานศาสนาจักรคนท่ี 13

พี่นองชายที่รัก ขาพเจารูสึกสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ได

อยูกับทานที่น่ีในการประชุมอันทรงเกียรติของฐานะปุโรหิต

ของพระผูเปนเจา   ขาพเจาสวดออนวอนขอพระวิญญาณของ

พระเจาสถิตอยูกับขาพเจาและกับทานขณะที่ขาพเจาปราศรัย

กับทานถึงเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุด   ค่ําคืนน้ี ขาพเจาอยากจะพูดกับ

บิดาทั้งหลายที่ประชุมอยูท่ีน่ีและทั่วศาสนาจักรเกี่ยวกับการ

เรียกอันศักด์ิสิทธ์ิของทาน

ขาพเจาหวังวา เยาวชนชายจะต้ังใจฟงดวย เพราะเวลาน้ีทาน

กําลังเตรียมที่จะเปนบิดาในอนาคตของศาสนาจักร

การเรียกนิรันดร
บิดาท้ังหลาย  น่ีเปนการเรียกนิรันดรท่ีทานจะไมไดรับการ

ปลดเปนอันขาด  การเรียกในศาสนาจักร ซึ่งมีความสําคัญ

เทา ๆ กัน ตามปกติแลวจะเปนการเรียกสําหรับชวงระยะเวลา

หนึ่งเทานั้น และหลังจากนั้นการปลดที่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้น

แตการเรียกของบิดาเปนนิรันดร และความสําคัญของการเรียก

น้ีอยูเหนือกาลเวลา  เปนการเรียกทั้งสําหรับกาลเวลาและนิ-

รันดร

ประธานฮาโรลด บี. ลี กลาวไวอยางมีเหตุผลวา “งานสํา

คัญท่ีสุดของพระเจาท่ีทาน [บิดาท้ังหลาย] จะทาํตลอดไป คือ

งานที่ทานทําภายในรั้วบานของทานนั่นเอง  การสอนประจํา

บาน งานของอธิการ และหนาท่ีอ่ืนในศาสนาจักรลวนแตสําคัญ

ดวยกันท้ังส้ิน แตงานสําคัญท่ีสุดอยูภายในร้ัวบานของทานน่ัน

เอง” (Strengthening the Home [pamphlet, 1973], 7)

แลวอะไรคือความรับผิดชอบท่ีจําเพาะเจาะจงของบิดาภาย

ในรั้วอันศักดิ์สิทธิ์ของบานเลา?  ขาพเจาใครขอแนะนําความ

รับผิดชอบเบ้ืองตนของบิดาทุกคนในอิสราเอลไวสองประการ

ดังน้ี

จัดหาใหตามความตองการทางโลก
ประการแรก ทานมีความรับผิดชอบอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีจะจัดหา

ใหครอบครัวตามความตองการทางโลก

พระเจาทรงกําหนดบทบาทของการจัดหาและการเลี้ยงดู

ลูกหลานท่ีชอบธรรมไวอยางชัดเจน  ในกาลเร่ิมตน แอดัม ไม

ใชอีฟ ไดรับคําแนะนําใหหาขนมปงดวยหยาดเหง่ือ

อัครสาวกเปาโลแนะนําสามีและบิดาวา “ถาแมผูใดไมได

เล้ียงดูวงศญาติของตน และโดยเฉพาะอยางย่ิง คนในบานเรือน

ของตน ผูน้ันก็ไดปฏิเสธพระศาสนาเสียแลว และชั่วยิ่งกวา

คนท่ีไมไดเช่ือเสียอีก” (1 ทิโมธี 5:8)
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ในประวัติศาสตรยุคแรกของศาสนาจักรที่ไดรับการฟนฟู

พระเจาทรงมอบหนาที่ใหชายเปนผูจัดหาใหภรรยาและครอบ

ครัวของเขา  ในเดือนมกราคมป 1832 พระองคตรัสวา “ตามจริง

แลวเรากลาวกับเจาวา  ทุกคนผู มีความรับผิดชอบจัดหาให

ครอบครัวของตนเองก็ใหเขาจัดหา  และเขาจะไมมีทางสูญเสีย

มงกุฎของเขาเลย” (ค.พ. 75:28)  สามเดือนตอมา พระเจาตรัส

อีกวา “ผูหญิงมีสิทธิ์รับการเลี้ยงดูจากสามีของเขาจนกวาสามี

ของเขาจะจากไป” (ค.พ. 83:2)  น่ีเปนสิทธ์ิจากสวรรคของ

ภรรยาและมารดา  ขณะท่ีเธอดูแลและบํารุงเล้ียงลูกท่ีบาน สามี

ของเธอจะหาเลี้ยงครอบครัว อันจะทําใหการบํารุงเลี้ยงนี้เปน

ไปได

ในบานที่สามีมีรางกายสมบูรณแข็งแรง เขาตองเปนผูหา

เล้ียงครอบครัว  บางคร้ัง เราไดยินวาสามีตกงานเน่ืองดวยสภาพ

ทางเศรษฐกิจ และภรรยาตองออกไปทํางานนอกบานท้ัง ๆ ท่ี

สามียังคงหาเล้ียงครอบครัวได  ในกรณีเหลาน้ี เราขอใหสามีทํา

ทุกส่ิงท่ีอยูในอํานาจของเขาเพ่ือใหภรรยายังคงอยูบานดูแลลูก

สวนเขาก็ยังคงหาเล้ียงครอบครัวจนสุดความสามารถตอไป

แมวางานท่ีเขาหามาไดอาจจะไมถูกใจ และครอบครัวอาจตอง

ใชจายอยางกระเบียดกระเสียรมากขึ้นก็ตาม

นอกจากน้ี ความจําเปนดานการศึกษาหรือสิ่งของทางโลก

ตองไมเปนขออางใหเลื่อนการมีลูก  ทั้งนี้เพื่อภรรยาจะไดทํา

งานหาเลี้ยงครอบครัวตอไป

คําแนะนําของประธานคิมบัลล
ขาพเจาจําคําแนะนําท่ีสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล ศาสดา

ที่รักของเรา กลาวกับนักศึกษาท่ีแตงงานแลวไดดี ทานกลาววา

“ขาพเจาบอกคนหนุมสาวหลายหม่ืนหลายแสนคนวา เม่ือแตง-

งานเขาไมควรรอใหจบการศึกษาและมีความพรอมทางการเงิน

กอนแลวคอยมีลูก…เขาควรดําเนินชีวิตตามปรกติธรรมดาและ

ปลอยใหเด็กเกิดมา…

“ขาพเจาทราบวาไมมีพระคัมภีรขอใด” ประธานคิมบัลล

กลาวตอ “ยิมยอมใหภรรยาสาวยับยั้งการมีลูกและออกไปทํา

งานเพื่อสงเสียสามีเรียนหนังสือ  มีสามีหลายพันคนที่ทํางาน

สงเสียตนเองเรียนหนังสือและเล้ียงดูครอบครัวไปดวยในเวลา

เดียวกัน” (“Marriage Is Honorable,” in Speeches of the Year,

1973 [1974], 263)

บทบาทของมารดาในบาน
พีน่องฐานะปุโรหิต  ขาพเจายังคงเนนเชนเดิมถึงความสําคัญ

ของการท่ีมารดาจะอยูบานเพ่ือเล้ียง ดูแล และอบรมลูกในหลัก

ธรรมแหงความชอบธรรม

เม่ือเดินทางไปท่ัวศาสนาจักร ขาพเจารูสึกวามารดาสิทธิชน

ยุคสุดทายสวนใหญมีความประสงคอยางย่ิงท่ีจะทําตามคําแนะ

นํานี้  แตเราทราบวาบางครั้งมารดาทํางานนอกบานเพื่อชวย

เหลือสามี หรือไมก็สามีเรียกรอง เพราะเขาตองการสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีตองมีรายไดเพ่ิมจึงจะซ้ือหามาได   พ่ีนองชายท่ี

รัก ไมเพียงครอบครัวเทาน้ันที่จะทนทุกขในสถานการณดัง

กลาว แตความเติบโตและความกาวหนาทางวิญญาณของตัว

ทานก็จะหยุดชะงักดวย  ขาพเจากลาวกับทุกทานวา พระเจาทรง

มอบหนาที่ใหผูชายรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อวาภรรยา

จะสามารถทําบทบาทของเธอในฐานะมารดาในบานไดสําเร็จ

การเตรียมพรอมของครอบครัวเปนเรื่องรีบดวนมากขึ้นใน
ทุกวันน้ี

บิดาทั้งหลาย อีกดานหน่ึงท่ีสําคัญของการจัดหาใหครอบ-

ครัวตามความตองการทางโลก คือ ทานตองเตรียมการสําหรับ

ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน  การเตรียมพรอมของครอบครัวเปน

หลักธรรมดานสวัสดิการท่ีต้ังไวนานแลว และเปนเร่ืองรีบดวน

มากข้ึนในทุกวันน้ี

ขาพเจาถามทานดวยความจริงใจวา ทานไดจัดหาเสบียง

อาหาร เสื้อผา และเชื้อเพลิงหากทําได ใหกับครอบครัวเปน

เวลาหนึ่งปหรือยัง?  การเปดเผยใหผลิตและสะสมอาหารอาจ

จําเปนตอความผาสุกทางโลกของเราในทุกวันน้ีเทา ๆ กับการ

ข้ึนเรือในสมัยของโนอา

อีกทั้งทานกําลังดําเนินชีวิตภายในรายไดและมีเก็บออมไว

บางหรือไม?

ทานซ่ือสัตยตอพระเจาในการจายสวนสิบของทานหรือไม?

การดําเนินชีวิตตามกฎจากสวรรคดังกลาวจะนํามาซ่ึงพรท้ังฝาย

โลกและฝายวิญญาณ

พ่ีนองท่ีรัก ในฐานะทีเ่ปนบิดาในอิสราเอล ทานมีความรับ

ผดิชอบอันใหญหลวงท่ีจะจัดหาใหครอบครัวตามความตองการ

ทางโลก และมีส่ิงจําเปนเตรียมไวในกรณีฉุกเฉิน
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ใหการเปนผูนําทางวิญญาณ
สอง ทานมีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะใหการเปนผู

นําทางวิญญาณในครอบครัวของทาน

ในจุลสารที่สภาอัครสาวกสิบสองจัดพิมพเมื่อหลายปกอน

เรากลาวดังน้ี “ความเปนพอคือการเปนผูนํา น่ีคือการเปนผูนํา

ที่สําคัญท่ีสุด ซ่ึงเปนเชนน้ันเสมอมา และจะเปนเชนน้ันตลอด

ไป  บิดา ทานเปนผูนําในบานพรอมดวยความชวยเหลือ คําแนะ

นํา และกําลังใจจากคูชีวิตนิรันดรของทาน” (Father, Consider

Your Ways [pamphlet, 1973], 4!!5)

อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีมาพรอมกับตําแหนงผูนําดังกลาว คือ ภาระ

หนาท่ีที่สําคัญ   บางครั้งเราไดยินเรื่องราวของผูชาย แมแตใน

ศาสนาจักร ท่ีคิดวาการเปนหัวหนาครอบครัวทําใหเขามีบท

บาทเหนือกวา และสามารถออกคําสั่งใหครอบครัวทําตามที่

ตนเองตองการได

อัครสาวกเปาโลชี้ใหเห็นวา “สามีเปนศีรษะของภรรยา

เหมือน พระคริสตทรงเปนศีรษะของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23;

เนนตัวเอน)  น่ีคือแบบอยางท่ีเราตองทําตามในบทบาทของการ

เปนผูนําในบาน  เราทราบวาพระผูชวยใหรอดมิทรงนําศาสนา

จักรดวยพระหัตถท่ีหยาบกระดางหรือไรความปรานี  เราทราบ

วาพระผูชวยใหรอดมิทรงปฏิบัติตอศาสนาจักรดวยความไม

เคารพหรือไมสนใจใยดี  เราทราบวาพระผูชวยใหรอดมิทรงใช

กําลังหรือการบีบบังคับเพ่ือใหจุดประสงคของพระองคบรรลุผล

สําเร็จ   เราทราบวาพระผูชวยใหรอดมิทรงกระทําสิ่งใดเลย

นอกจากส่ิงท่ีสรางสรรค ยกระดับจิตวิญญาณ ปลอบโยน และ

ยกศาสนาจักรใหสูงข้ึน  พีน่องท่ีรัก ขาพเจากลาวกับทานดวย

ความมีสติสัมปชัญญะวา พระองคทรงเปนแบบอยางท่ีเราตอง

ทําตามขณะเปนผูนําทางวิญญาณของครอบครัว

น่ีคือแบบอยางท่ีทานตองทําตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ความสัมพันธของทานกับภรรยา

รักภรรยาของทาน
ยงัมีคําแนะนําอีกประการหน่ึงของอัครสาวกเปาโลท่ีไพเราะ

กินใจและตรงประเด็นย่ิง ทานกลาวไวชัดเจนวา “ฝายสามีจงรัก

ภรรยาของตน เหมือนอยางท่ีพระคริสตทรงรักคริสตจักร”

(เอเฟซัส 5:25)

ในการเปดเผยยุคสุดทาย พระเจาตรัสอีกคร้ังถึงขอผูกมัดน้ี

พระองคตรัสวา “เจาจงรักภริยาของเจาดวยสุดใจของเจา และ

จงแนบสนิทกับเธอและไมมีใครอีก” (ค.พ. 42:22)  ตามที่ขาพ-

เจารู มีเพียงส่ิงเดียวเทาน้ันในพระคัมภีรท่ีเราไดรับบัญชาใหรัก

ดวยสุดใจของเรา น่ันคือ พระผูเปนเจาพระองคเอง  คิดดูซิวาน่ี

หมายความวาอะไร!

ทานสามารถแสดงความรักแบบน้ีตอภรรยาไดหลายวิธีดวย

กัน  วีธีแรกสุดและสําคัญท่ีสุด คือ ตองไมมีส่ิงใดในชีวิตของ

ทานสําคัญกวาภรรยายกเวนพระผู เปนเจา ไมวาจะเปนงาน

สันทนาการ หรืองานอดิเรก  ภรรยาของทานเปนคูชีวิตนิรันดร

ที่มีคา เปนผูรวมทุกขรวมสุขของทาน

การรักบางคนดวยสุดใจของทานหมายความวาอะไร?

หมายความวา รกัดวยความรูสกึท้ังหมดท่ีมีอยู และพรอมจะสละ

ทุกส่ิงเพ่ือคน ๆ น้ัน   แนนอนวา เม่ือทานรักภรรยาดวยสุดใจ

ของทาน ทานจะไมลบหลูเธอ วิพากษวิจารณเธอ จับผิดเธอ

หรือลวงเกินเธอดวยคําพูด ทาทีบูดบึ้ง หรือการกระทําตาง ๆ

นานา

“แนบสนิทกับเธอ” หมายความวาอะไร  หมายความวา ใกล

ชิดกับเธอ จงรักภักดีและซื่อสัตยตอเธอ พูดคุยกับเธอ และ

แสดงความรักตอเธอ

ความรักหมายถึงไวตอความรูสึกและความตองการของเธอ

เธอตองการใหทานเอาใจใสและเห็นวาเธอมีคา  เธอตองการให

ทานบอกวาในสายตาของทานเธอเปนท่ีรัก มีเสนห และสําคัญ

ตอทาน   ความรักหมายถึงการใหความผาสุกและความเคารพ

ในตัวเองของเธอมีความสําคัญสูงสุดในชีวิตของทาน

ทานควรรูสึกขอบคุณที่เธอเปนมารดาของลูกและเปนรา-

ชินีของบาน  ขอบคุณท่ีเธอเลือกเปนแมบานและเปนมารดา ให

กําเนิด เล้ียงดู รัก และอบรมลูกของทาน อันเปนการเรียกท่ีสูง

สงท่ีสุดในบรรดาการเรียกท้ังหมด

สามี จงยอมรับความเฉลียวฉลาดของภรรยาและความ

สามารถท่ีจะใหคําแนะนําทานในฐานะหุนสวนตัวจริงเก่ียวกับ

แผนของครอบครัว กิจกรรมครอบครัว และการจัดงบประมาณ

ครอบครัว   อยาหวงเวลาหรือปจจัยของทาน

บทบาทอันศักด์ิสิทธ์ิของบิดาและมารดา (ตอน 1: บทบาทของบิดา)
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เปดโอกาสใหเธอเติบโตในดานสติปญญา อารมณ และ

สังคมเชนเดียวกับวิญญาณ

พี่นองชายท่ีรัก จําไววา ส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ สามารถบํารุงและ

หลอเล้ียงความรักได  ดอกไมเน่ืองในโอกาสพิเศษนับวาวิเศษ

สดุ แตความเต็มใจของทานท่ีจะชวยลางจานชาม เปล่ียนผาออม

ต่ืนกลางดึกมาดูแลลูกท่ีรองโยเย และปดโทรทัศนหรือหนังสือ

พิมพมาชวยเธอเตรียมอาหารเย็น ถือวาเปนสิ่งดีที่ควรทําดวย

เชนกัน  สิง่เหลาน้ีเปนวิธีบอกวา “ผมรักคุณ” ไมใชดวยวาจาแต

ดวยการกระทํา   ความเพียรพยายามเล็ก ๆ  นอย ๆ  ดังกลาวจะสง

ผลดีอยางมากมาย

การเปนผูนําฐานะปุโรหิตที่เปยมดวยความรักเชนนี้นําไป

ใชไดทั้งกับลูกและกับภรรยาของทานดวย

บทบาทของบิดาในบาน
มารดามีบทบาทสําคัญเสมือนเปนหัวใจของบาน แตใชวา

จะลดบทบาทท่ีมีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวากันของบิดาผูเปน

หัวหนาครอบครัว ในการเล้ียงดู อบรม และรักลูก

ในฐานะปตุของบาน ทานมีความรับผิดชอบอันสําคัญย่ิงท่ี

จะแสดงความเปนผูนําในการทํางานกับลูก ๆ  ทานตองชวย

สรางบานท่ีพระวิญญาณของพระเจาจะสถิตอยูได  ทานอยูใน

ฐานะท่ีตองใหการนําทางแกทุกชีวิตในครอบครัว  ทานควรมี

สวนรวมอยางแข็งขันในการต้ังกฎและวินัยของครอบครัว

บานของทานควรเปนทาเรือแหงสันติและความปติยินดี

สําหรับครอบครัว  ตองไมมีลูกคนใดกลัวบิดาของตน โดย

เฉพาะบิดาที่ดํารงฐานะปุโรหิต  หนาท่ีของบิดาคือ ทําใหบาน

เปนสถานท่ีแหงความสุขและความปติยินดี   ทานจะทําหนาท่ี

น้ีไมไดเม่ือมีการทะเลาะวิวาท ความขัดแยง หรือความประพฤติ

ท่ีไมชอบธรรม  ประสิทธิผลอันนาพอใจในการเปนตัวอยาง

การสรางวินัยและการอบรม การบํารุงเล้ียงและการแสดง

ความรักของบิดาที่ชอบธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอความ

ผาสุกทางวิญญาณของลูก

ใหการเปนผูนําทางวิญญาณ
“ดวยความรักที่ขาพเจามีตอบิดาในอิสราเอล ขาพเจาใคร

ขอแนะนําวิธีท่ีบิดาจะใหการเปนผูนําทางวิญญาณแกลูก ๆ  ดงัน้ี

“1. ใหพรของบิดาแกลูกของทาน   ใหบัพติศมาและยืนยัน

ลูกของทาน  วางมือแตงต้ังลูกชายสูฐานะปุโรหิต  สิง่เหลาน้ีจะ

กลายเปนเหตุการณสําคัญทางวิญญาณในชีวิตของลูก

“2. นําการสวดออนวอนเปนครอบครัว การอานพระคัม-

ภีรประจําวัน และการสังสรรคในครอบครัวประจําสัปดาหดวย

ตัวเอง   การมีสวนรวมของทานจะแสดงใหลูกเห็นวาจริง ๆ  แลว

กิจกรรมเหลาน้ีสําคัญเพียงใด

“3. เขารวมการประชุมของศาสนาจักรดวยกันเปนครอบ-

ครัวทุกคร้ังท่ีเปนไปได  การนมัสการเปนครอบครัวภายใตการ

นําของทานสําคัญย่ิงตอความผาสุกทางวิญญาณของลูก ๆ

“4. ไปกิจกรรมพอ-ลูกสาว และ พอ-ลูกชาย กับลูก ๆ  ของ

ทาน  ไปปกนิกและคายกลางแจง งานเลี้ยงและงานบรรเลง

ดนตรี งานโรงเรียน และอ่ืน ๆ  กับครอบครัว  การมีพออยูท่ีน่ัน

จะทําใหเกิดความแตกตางโดยสิ้นเชิง

“5. สรางประเพณีครอบครัวเชน  กิจกรรมวันหยุด การ

ทัศนาจร และกิจกรรมนอกบาน  ความทรงจําเหลานี้จะไมมี

วันเลือนหายไปจากลูก ๆ ของทาน

“6. พูดคุยกับลูกแตละคนเปนประจํา   ปลอยใหเขาพูดส่ิง

ที่อยากพูด  สอนหลักธรรมพระกิตติคุณแกเขา  สอนคานิยมท่ี

ถูกตองแกเขา  บอกเขาวาทานรักเขา   การมีเวลากับลูกเปน

สวนตัวจะทําใหเขารูวาพอเห็นความสําคัญของอะไรมากท่ีสุด

“7. สอนลูกใหทํางาน และแสดงใหเขาเห็นคุณคาของการ

ทํางานเพ่ือเปาหมายท่ีดี  การต้ังกองทุนเผยแผและทุนการศึกษา

แกลูกจะทําใหเขาเห็นวาพอคํานึงวาเรื่องอะไรสําคัญ

“8. สงเสริมดนตรี ศลิปะ และวรรณกรรมท่ีดใีนบาน   บาน

ที่มีวิญญาณแหงความพิถีพิถันและความสวยงามจะเปนพรตอ

ชีวิตของลูกตลอดไป

“9. หากระยะทางเอื้ออํานวย ใหไปพระวิหารกับภรรยา

เปนประจํา   เม่ือน้ันลูก ๆ  ของทานจะเขาใจดีข้ึนถึงความสําคัญ

ของการแตงงานในพระวิหาร คําสาบานในพระวิหาร และหนวย

ครอบครัวนิรันดร
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“10. ใหลูก ๆ เห็นวาทานมีความสุขและความพึงพอใจใน

การรับใชศาสนาจักร    น่ีจะทําใหเขาอยากรับใชในศาสนาจักร

และรักอาณาจักรเชนเดียวกับทาน

การเรียกที่สําคัญที่สุดของทาน
โอ สามีและบิดาทั้งหลายในอิสราเอล ทานทําไดมากเพื่อ

ความรอดและความสูงสงของครอบครัว!  ความรับผิดชอบของ

ทานสําคัญย่ิง

จําไววาการเรียกอันศักด์ิสทิธ์ิของทานในฐานะบิดาในอิสรา-

เอล!การเรียกท่ีสําคัญท่ีสุดของทานในกาลเวลาและนิรันดร!

เปนการเรียกที่ทานจะไมไดรับการปลดเปนอันขาด

ขอใหทานจัดหาใหครอบครัวตามความตองการทางโลก

ของเขาเสมอ และขอใหทานบรรลุความรับผิดชอบอันศักดิ์-

สิทธิ์ที่จะเปนผูนําทางวิญญาณในบานของตนเอง โดยมีคูชีวิต

นิรันดรอยูเคียงขาง

จากคําปราศรัยของประธานเบ็นสันในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรภาคฐานะปุโรหิตเดือนตุลาคม 1987 (see Conference

Report, Oct. 1987, 59!63; or Ensign, Nov. 1987, 48!51)

บทบาทอันศักด์ิสิทธ์ิของบิดาและมารดา (ตอน 1: บทบาทของบิดา)



52

บทบาทอันศักดิ์สิทธิ์
ของบิดาและมารดา
ตอน 2: บทบาทของมารดา

แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

11

� ในถอยแถลงเรื่องครอบครัว เราไดรับคําแนะนําวา “บิดา

และมารดาจําตองชวยเหลือกันในฐานะเปนหุนสวนเทา ๆ

กัน” ดูหนา iv ในแนวทางศกึษาเลมน้ี)   ทบทวนขอแนะนํา

10 ประการสําหรับบิดาตามท่ีประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน

ใหไวในหนา 50!!51 ในแนวทางศึกษาเลมน้ี และขอแนะนํา

10 ประการสําหรับมารดา หนา 55!57 กับคูชีวิตของทาน

สนทนาถึงวิธีท่ีทานจะทํางานรวมกันและสนับสนุนกันและ

กันในความรับผิดชอบเหลานี้

� เขียนจดหมายถึงมารดาหรือคุณยาคุณยายของทาน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี   หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

“เพราะเธอเปนแม”
เอ็ลเดอรเจฟฟรีย อาร. ฮอลแลนด

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ยกยองสรรเสริญมารดา
มีเร่ืองราวสองสามบรรทัดของวิคเตอร ฮูโก ซ่ึงอานไดดังน้ี

“เธอฉีกขนมปงออกเปนสองสวน แลวสงใหลูก ๆ  ซ่ึงรับไป

กินดวยความหิวโหย ‘เธอไมเหลือไวใหตัวเองเลย’ นายสิบบน

พมึพัม

“‘ก็เพราะเธอไมหิวนะซี’ นายทหารพูด

“‘ไมใชหรอก’ นายสิบพูด ‘เพราะเธอเปนแมตางหาก’

ในปท่ีเราเฉลิมฉลองเพ่ือระลึกถึงศรัทธาและความกลาหาญ

ของผูที่เดินทางดวยความยากลําบาก ขามไอโอวา เนบราสกา

และไวโอมิง  ขาพเจาขอยกยองสรรเสริญสตรีในยุคปจจุบัน

ซึ่งคลายกับมารดาผูบุกเบิกท่ีคอยดูแล สวดออนวอน และบอย

คร้ังท่ีตองฝงลูกนอยของเธอระหวางการเดินทาง  สําหรับสตรี

ท่ีไดยินเสียงของขาพเจา  ผูที่ปรารถนาจะเปนแมแตยังไมได

เปน ขาพเจาขอพูดผานมานน้ําตาของทานและของเราในเรื่อง

น้ีวา พระผูเปนเจาจะทรงนํา “ความหวังมาสูดวงใจที่อางวาง

โดดเดี่ยว” ในวันขางหนา1  ดังที่ศาสดาหลายทานเคยสอนจาก

แทนพูดน้ีซํ้าแลวซํ้าเลาวา “ไมมีพรใดท่ีจะถูกกันไว” จากผูซ่ือ-

สัตย แมพรเหลาน้ันจะไมไดมาโดยทันที2  ในขณะเดียวกัน เรา

ก็รูสึกยินดีท่ีการเรียกใหเลี้ยงดูเด็กไมไดจํากัดอยูท่ีเลือดเน้ือ

เชื้อไขของเราเองเทานั้น

เมื่อพูดถึงมารดา  ขาพเจาไมไดมองขามบทบาทที่สําคัญ

และเรงดวนของบิดา โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพการณปจจุบัน

ที่บางคนถือวาบานยุคปจจุบันที่ไมมีพอเปน “ปญหาหลักของ

สังคมในสมัยของเรา”3  โดยความเปนจริงแลว การไมมีพอเปน

ปญหาไดแมในบานที่พอเอาแตกินกับนอน ไมพูดคุยเลนหัว

หรือพอท่ีหางเหินครอบครัว  แตน่ันคือขาวสารท่ีฐานะปุโรหิต

เคยไดรับไปแลว  วันน้ีขาพเจาอยากจะกลาวสรรเสริญมือของ

แมท่ีคอยไกวเปลลูกนอย และเปนศูนยกลางของจุดประสงคท่ี

พระเจามีตอเราในความเปนมตะ ท้ังน้ีโดยผานความชอบธรรม

ท่ีสอนใหกับลูก ๆ  ของเธอ

เมื่อพูดเรื่องนี้ ขาพเจาขอใชคําพูดของเปาโลผูท่ีเขียนจด-

หมายยกยอง “ศรัทธาที่ไมเสแสรง [ของทิโมธี]…ซึ่งเมื่อกอน

ไดมีอยูในโลอิสยายของทาน และในยูนีสมารดาของทาน”4

“และตัง้แตเด็กมาแลว” เปาโลกลาว “ท่ีทานไดรูพระคัมภีรอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ”5  เราขอขอบคุณคุณแมและคุณยายทุกทานท่ีไดสอน
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ความจริงแกเราตั้งแตวัยเยาว

การเสียสละของคุณแมวัยสาว
เม่ือพูดถึงมารดาโดยท่ัวไป ขาพเจาอยากจะกลาวสรรเสริญ

และใหกําลังใจ คุณแม วัยสาวเปนพิเศษ  งานของแมเปนงาน

หนัก และเปนงานท่ีทุกคนมักจะมองขาม   ปแรก ๆ มักจะเปน

ปที่ไมสามีก็ภรรยา หรือทั้งสองคนอาจจะยังเรียนอยู หรืออยู

ในชวงที่สามีกําลังพัฒนาความสามารถในการหาเลี้ยงครอบ-

ครัว อันเปนชวงท่ีแรนแคนท่ีสุด  สภาพการเงินในแตละวันของ

ครอบครัวขึ้น ๆ ลง ๆ ระหวางมีนอยมากกับไมมีเลย  หองใน

อพารทเมนทมักจะตกแตงดวยขาวของมือสองจากโรงงานเด-

เซเร็ทหรือไมก็เปนเพียงหองโลง ๆ   ถามีรถ ยางก็ไมคอยมีดอก

และไมมีเงินเติมน้ํามัน  แตจากการที่ตองใหนมใหอาหารลูก

ตอนกลางคืน การทาทายที่ใหญหลวงที่สุดสําหรับคุณแมผูยัง

เยาววัยก็คือความออนเพลียทางรางกาย  ในชวงปเหลาน้ีผูเปน

แมตองอยูดึก นอนนอยลง และใหผูอื่นโดยไมคํานึงถึงตัวเอง

มากกวากลุมคนอ่ืนใดท่ีขาพเจารูจักมาในชีวิต  ไมนาแปลกใจ

เลยที่บางครั้งรอยคล้ําใตดวงตาของเธอจะใหญโตเหมือนกับ

รัฐโรดไอแลนด

แตก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีพ่ีนองสตรีเหลาน้ีมักจะเปนบุคคล

ที่เราตองการเรียก หรือจําเปนตองเรียกใหมารับใชในองคการ

ชวยวอรดและสเตค  น่ีเปนเร่ืองท่ีพอจะเขาใจได  ใครเลยจะไม

ตองการอิทธิพลอันเปนแบบอยางของโลอิส และยูนีสวัยสาว

เหลาน้ี?  ทุกทาน จงฉลาด  จําไววาครอบครัวสําคัญกวาสิ่งอื่น

ท้ังหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนั้นของการกอรางสรางตัว

ถึงกระน้ันก็ตาม คุณแมวัยสาวจะยังคงหาหนทางท่ีจะรับใชใน

ศาสนาจักรอยางซื่อสัตย ในขณะที่คนอื่นก็รับใชและเสริมกํา

ลังใหกับพวกเธอและครอบครัวในลักษณะเดียวกัน

จงทําใหดีท่ีสุดในชวงเหลาน้ี  แตไมวาทานจะทําส่ิงใดก็ตาม

จงต้ังปณิธานท่ีจะทําบทบาทน้ันใหดีท่ีสุด  บทบาทน้ันเปนของ

ทานโดยเฉพาะ และดวยส่ิงน้ัน สวรรคจะสงเทพลงมาเฝาดูแล

ทานรวมท้ังลูกนอยของทาน  สามีท้ังหลาย!โดยเฉพาะสามี!

ตลอดจนผูนําศาสนาจักรและเพื่อน ๆ ในทุกหนแหง จงชวย

เหลือเธอ ไวตอความรูสึกของเธอ และเขาใจเธอ  จงจําไววา “มี

ฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอยางภาย

ใตฟาสวรรค”6

มารดาทั้งหลาย เราเห็นคุณคาและยกยองศรัทธาของทาน

ในทุกยางกาว  โปรดทราบวาศรัทธามีคาท้ังในเวลาน้ัน เวลาน้ี

และตลอดกาล  และไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม  หากทานกํา

ลังใชความพยายามอยางกลาหาญนี้เพียงลําพัง โดยไมมีสามี

อยูเคียงขาง เราจะสวดออนวอนใหทานมากขึ้น และจะยื่นมือ

ชวยเหลือทานดวยความตั้งใจแนวแนมากขึ้น

แมทํางานของพระผูเปนเจา
คุณแมวัยสาวทานหนึ่งเขียนจดหมายถึงขาพเจาเมื่อเร็ว ๆ

นี้วา ความกังวลใจของเธอมีสาเหตุอยูสามประการ  ประการ

แรก เมื่อใดก็ตามที่เธอไดยินคําพูดเรื่องการเปนแมในศาสนา

จักร เธอจะกลัดกลุมเพราะรูสึกวาตนไมมีความสามารถพอที่

จะทําหนาที่นี้ใหสําเร็จลุลวงได  ประการที่สอง เธอรูสึกประ

หน่ึงวาโลกคาดหวังใหเธอสอนลูกเกี่ยวกับการอาน การเขียน

การตกแตงภายใน ภาษาละติน คณิตศาสตรช้ันสูง อินเทอรเน็ต

และทุกสิ่งทุกอยางกอนที่ลูกจะพูดไดเสียอีก  ประการที่สาม

เธอมักจะรูสึกวาบางคร้ังผูคนทําทีวากรุณา ซ่ึงสวนใหญไมได

หมายความเชนนั้น เพราะคําแนะนําและแมแตคําชมเชยที่เธอ

ไดรับดูเหมือนจะไมไดสะทอนใหเห็นถึงการชวยบําบัดจิตใจ

หรือการใชความพยายามทางวิญญาณและอารมณ ไมไดมอง

เห็นถึงความพยายามอยางสุดแรง ท้ังกลางวันและกลางคืนของ

เธอเพื่อจะเปนแมดังที่พระผูเปนเจาทรงตองการใหเธอเปน

เธอกลาววาส่ิงท่ีทําใหเธอเดินหนาตอไปคือ “ไมวาจะอยูใน

สภาพการณที่ลําบากเพียงไรก็ตาม และแมจะตองรองไหบาง

ในบางคร้ังแต ดิฉนัรูในสวนลึกวาดิฉันกําลังทํางานของพระผู

เปนเจา  ดฉัินทราบวาในความเปนแมของดิฉัน  ดฉัินเปนหุน

สวนนิรันดรกับพระองค   ดิฉันรูสึกตื้นตันใจที่พระผูเปนเจา

ทรงคนพบจุดประสงคและความหมายอันสูงสุดของพระองค

ในการเปนบิดามารดา แมวาลูกบางคนของพระองคจะทําให

พระองคกันแสงก็ตาม

“โดยที่เขาใจเชนน้ี” เธอกลาว “ดิฉันจึงพยายามหวนคิดถึง

วันอันแสนยากลําบากที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเหลานั้นเมื่อทุกสิ่ง

ทุกอยางดูจะทวมทนเกินความสามารถของดิฉัน  อาจเปนไป

ไดวาความไมสามารถและความกังวลใจของเราน่ีเองท่ีกระตุน

เราใหแสวงหาความชวยเหลือจากพระองค และทูลขอพระปรีชา

สามารถของพระองคมาชวยเหลือเรา  อาจเปนไดวาพระองค
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ทรงแอบหวังอยูเงียบ ๆ ใหเรากังวลใจ”  เธอกลาว “เพื่อเรา จะ

ไดออนวอนขอความชวยเหลือจากพระองค  ดิฉันเช่ือวา เม่ือถึง

เวลาน้ันพระองคจะทรงสามารถสอนเด็ก ๆ เหลาน้ีไดโดยตรง

โดยผานเรา โดยไมมีการตอตานใด ๆ  ดิฉันชอบแนวความคิด

ดังกลาว” เธอสรุป “มันใหความหวังแกดิฉัน  หากดิฉันสามารถ

ทําสิ่งถูกตองตอพระพักตรพระบิดาบนสวรรค  บางทีการนํา

ทางของพระองคตอลูก ๆ ของเราจะไดไมมีสิ่งใดมาขัดขวาง

ถาเชนนั้นนี่อาจจะเปนงาน ของพระองค และรัศมีภาพ ของ

พระองค ในความหมายท่ีแทจริงตามตัวอักษรก็เปนได”7

ลูกของทานจะเรียกทานวาผูไดรับพร
ตามลักษณะของคําพูดเชนน้ัน เปนท่ีแนชัดวารอยคลํ้าขนาด

เทาโรดไอสแลนสท่ีอยูใตดวงตาของสตรีไมไดเกิดจากการ

เปลี่ยนผาออม และการนั่งรถรวมกันกับบานอื่นเพื่อประหยัด

นํ้ามันเทาน้ัน  แตเกิดจากการไมคอยไดนอนอยางเต็มท่ีเพราะ

ใชเวลาในการคนหาจิตวิญญาณ เพียรพยายามคนหาความสา-

มารถในการเลี้ยงดูบุตรใหเปนดังที่พระผูเปนเจาทรงตองการ

ใหเปน  โดยที่รูสึกตื้นตันกับการอุทิศตนและความเด็ดเดี่ยว

เชนนั้น  ขาพเจาขอกลาวกับผูเปนแมโดยรวมวา ในพระนาม

ของพระเจา ทานเปนผูท่ีสูงสงและสงางาม  ทานกําลังทําส่ิงท่ี

ยิง่ใหญและดีงาม  ความเปนจริงท่ีวา ทานไดรับความรับผิดชอบ

เชนนั้นคือพยานหลักฐานอันเปนนิจที่แสดงวา พระบิดาของ

ทานมีความไววางใจในตัวทาน  พระองคทรงทราบวาการให

กําเนิดบุตรไมไดทําใหทานกลายเปนสัพพัญูหรือผูรอบรูทุก

สิ่งในทันที  หากทานและสามีของทานรักพระผูเปนเจา และ

พยายามทุกวิถีทางท่ีจะดําเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  หากทาน

จะออนวอนขอการนําทางและการปลอบประโลมจากพระวิญ-

ญาณอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีทรงสัญญาไวกับผูซ่ือสัตย  หากทานจะไป

พระวิหารเพื่อทําพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดเทาที่ชายหรือ

หญิงจะสามารถทําไดในโลกนี้ และเรียกรองสิทธิ์ตามสัญญา

ดังกลาว  หากทานจะแสดงความเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ

และใหอภัยผูอ่ืนรวมท้ังลูกของทานดังท่ีทานตองการใหสวรรค

แสดงตอทาน  หากทานพยายามเปนบิดามารดาที่ดีที่สุดเทาที่

ทานจะสามารถเปนได ทานก็ไดทําสิ่งที่มนุษยสามารถทําได

และส่ิงทีพระผูเปนเจาทรงคาดหวังใหทานทําจนหมดส้ินแลว

บางคร้ังการตัดสินใจของลูกหรือหลานทําใหหัวใจของทาน

แตกสลาย  บางคร้ังความคาดหวังของทานก็ไมสมหวังในทันที

พอแมทุกคนกังวลเก่ียวกับเร่ืองน้ี  แมแตพอผูเปนท่ีรักและประ

สบความสําเร็จอยางนามหัศจรรยเชนประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ

ก็ยังวิงวอนวา “โอ พระผู เปนเจา ขออยาใหขาพระองคสูญ

เสียลูกของขาพระองคเลย”8  น่ันคือเสียงวิงวอนของพอแมทุก

คน และเปนสิ่งที่พอแมทุกคนกลัว  แตผูที่ยังคงพยายามและ

สวดออนวอนตอไปจะไมลมเหลว  ทานมีสิทธ์ิทุกอยางท่ีจะได

รับกําลังใจ และรูในท่ีสุดวา ลูก ๆ ของทานจะเรียกทานวาผูได

รับพรเชนเดียวกับมารดาทั้งหลายในชั่วอายุกอนที่มีความหวัง

อยางเดียวกับทาน และมีความกลัวอยางเดียวกับทาน

ทานไดรับการถายทอดงานอันยิ่งใหญจากอีฟ มารดาของ

ครอบครัวมนุษยชาติท้ังปวง ผู ท่ีเขาใจวาเธอและแอดัมตอง

ตกเพ่ือ “มนุษย [ชายและหญิง] จะไดเปนอยู”9  และเพ่ือจะไดมี

ความสุข  ทานไดรับการถายทอดงานอันยิ่งใหญจากซาราห

เรเบคคา และราเชล ซึ่งหากปราศจากพวกเธอ จะไมมีสัญญา

ปตุอันสงางามใหกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ซ่ึงนําพรมาสู

เราทุกคน  ทานไดรับการถายทอดงานอันยิ่งใหญจากโลอิส

และยูนีส และมารดาของนักรบหนุม 2,000 คน  ทานไดรับการ

ถายทอดงานอันยิ่งใหญจากมารีย สตรีท่ีไดรับการเลือกสรร

และแตงตั้งลวงหนากอนที่โลกนี้เปนอยู เพื่อตั้งภรรภ และให

กําเนิดพระบุตรของพระผูเปนเจา  เราขอขอบคุณทานทุกคน

รวมท้ังมารดาของเราเอง และขอบอกกับทานวา ไมมีส่ิงใดใน

โลกนี้จะสําคัญยิ่งกวาการมีสวนรวมโดยตรงในงานและรัศมี

ภาพของพระผู เปนเจา ในการนําความเปนมตะและชีวิตบน

แผนดินโลกมาสูบุตรและธิดาของพระองค เพื่อวาความเปน

อมตะและชีวิตนิรันดรจะเกิดข้ึนไดในอาณาจักรช้ันสูงเบ้ืองบน

พึ่งพาพระผูชวยใหรอดตลอดกาล
ดังท่ีคุณแมทานหน่ึงพูดไว เม่ือทานมาหาพระเจาดวยความ

ออนโยนและความต่ําตอยในใจและ “เคาะประตูสวรรคเพื่อ

ทูลขอ ทูลวิงวอน และเรียกรองการนําทาง สติปญญา ตลอดจน

ความชวยเหลือในงานอันนามหัศจรรยนี้” ประตูจะเปดออก

เพื่อใหอิทธิพลและความชวยเหลือที่มีอยูท้ังหมดในนิรันดร

แกทาน  จงเรียกรองสิทธิ์ตามสัญญาที่พระผูชวยใหรอดของ

โลกใหไว  จงทูลขอข้ีผ้ึงแหงการชดใชเพ่ือเยียวยาส่ิงใดก็ตามท่ี

อาจทําใหทานหรือลูก ๆ เปนทุกข  จงรูเถิดวา ดวยศรัทธาส่ิงตางๆ

จะไดรับการแกไขใหถูกตองมากขึ้นดวยตัวของทาน



55

ทานอาจจะทําส่ิงน้ีเพียงลําพังไมได ทาน ตอง ไดรับความ

ชวยเหลือ  พระอาจารยแหงสวรรคและแผนดินโลกอยูที่น่ัน

เพื่อประทานพรทาน!พระองคผูทรงตามหาแกะหายอยางไม

ยนยอ  ควานหาเหรียญที่หายไปจนทั่ว  และคอยการกลับมา

ของบุตรที่หายไปอยางไมมีวันทอถอย  งานของทานคืองาน

แหงความรอด และดวยเหตุน้ี  ทานจึงตองไดรับการขยาย

ไดรับการชดเชยไดรับการสรางสรรคมากกวาท่ีทานเปน และดี

กวาที่ทานเคยเปนขณะที่ทานพยายามดวยความซื่อสัตย แมวา

บางครั้งทานอาจจะรูสึกออนลาบางก็ตาม

จงจําไว จงจําไวตลอดวันเวลาแหงการเปนแมของทานวา

“ทานไมไดมาถึงแคน้ีนอกจากเปนไปโดยคําของพระคริสต

พรอมดวยศรัทธาอันไมส่ันสะเทือนในพระองค”10

จงพึ่งพาพระองค พ่ึงพาพระองคมาก ๆ  พ่ึงพาพระองค

ตลอดกาล และ “มุงหนาดวยความมั่นคงในพระคริสต โดยมี

ความสวางอยางบริบูรณของความหวัง”11  ทานกําลังทํางาน

ของพระผูเปนเจา  ทานกําลังทํางานน้ันอยางดีเย่ียม  พระองค

กําลังประทานพรทานและจะประทานพรทานตลอดไป  โดย

เฉพาะอยางยิ่ง ในเวลาท่ีทานพบกับปญหาท่ีทาทายท่ีสุด  เชน

เดียวกับสตรีผูหนึ่งซึ่งไมปรากฏนาม เธอผูท่ีมีความถอมตน

หรือบางทีอาจมีความลังเลใจและมีความเขินอายเล็กนอย พยา-

ยามแหวกฝูงชนเพื่อสัมผัสชายฉลองพระองคของพระอาจารย

พระคริสตจะตรัสกับสตรีที่กังวลใจ สงสัย และบางครั้งร่ําไห

เน่ืองจากความรับผิดชอบในฐานะแมของเธอวา “ลูกหญิงเอย

จงชื่นใจเถิด ที่เจาหายโรคนั้นก็เพราะเจาเชื่อ”12 และนั่นจะทํา

ใหลูก ๆ ของทานหายโรคเชนเดียวกัน

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรฮอลแลนดในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1997 (ด ูเลียโฮนา กรกฎาคม 1997 หนา 42!44)

อางอิง

1. “พระผูไถแหงอิสราเอล” เพลงสวด หนา 5; ดู 3 นีไฟ 22:1 ดวย

2. ดู Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce

R. McConKie, 3 vols. (1954!56), 2:76; Harold B. Lee, Ye Are

the Light of the World: Selected Sermons and Writings of Presi-

dent Harold B. Lee (1974), 292; and Gordon B. Hinckley, in

Conference Report, Apr. 1991, 94.

3. Tom Lowe, “Fatherlessness: The Central Social Problem of Our

Time,” Claremont Institute Home Page Editorial, Jan. 1996.

4. 2 ทิโมธี 1:5

5. 2 ทิโมธี 3:15

6. ปญญาจารย 3:1

7. จดหมายสวนตัว

8. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5 th ed. (1939), 462.

9. 2 นีไฟ 2:25

10. 2 นีไฟ 31:19

11. 2 นีไฟ 31:20

12. มัทธิว 9:22

ถึงมารดาในไซอัน
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน

ประธานศาสนาจักรคนท่ี 13

มารดาในไซอัน  บทบาทที่พระผูเปนเจาทรงมอบใหทาน

สําคัญย่ิงตอความสูงสงของทานเองและตอความรอดและความ

สงูสงของครอบครัวทาน  ลูกตองการมารดามากกวาส่ิงท้ังหลาย

ท้ังปวงท่ีเงินทองซ้ือหามาได   การมเีวลาอยูกับลูก ๆ เปนของ

ขวัญลํ้าคาท่ีสุด

ดวยความรักที่ขาพเจามีตอมารดาในไซอัน ตอนนี้ขาพเจา

ใครขอแนะนําสิบวิธีที่จะชวยใหมารดาของเราใชเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพกับลูกของเธอ

อยูตรงทางแยก  หน่ึง ใชเวลาอยูตรงทางแยกเสมอไมวาลูก

จะมาหรือไป!เม่ือเขาออกจากบานและกลับจากโรงเรียน

เมื่อเขาออกจากบานและกลับจากนัดเที่ยว เมื่อเขาพาเพื่อนมา

ท่ีบาน  จงอยูตรงทางแยกไมวาลูกของทานจะอายุหกขวบหรือ

สิบหกป  ในสุภาษิตเราอานไดวา “ถาปลอยเด็กไวแตลําพังจะ

นําความอับอายมาสูมารดาของตน” (สุภาษิต 29:15)  เร่ืองนา

บทบาทอันศักด์ิสิทธ์ิของบิดาและมารดา (ตอน 2: บทบาทของมารดา)
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หวงที่สุดในสังคมของเรา คือ เด็กหลายลานคนที่กลับมาบาน

และพบแตบานที่วางเปลาทุกวันเพราะพอแมทํางานนอกบาน

ไมมีเวลาดูแลลูก

เปนเพ่ือนแท  สอง มารดาท้ังหลาย จงใชเวลาเปนเพ่ือนแท

ของลูก  ฟงลูก ต้ังใจฟง  พูดคุยกับลูก หัวเราะและคุยเร่ืองตลก

กับลูก รองเพลงกับลูก เลนกับลูก รองไหกับลูก กอดลูก และ

กลาวชมเชยลูกดวยใจจริง   มีเวลาอยูกับลูกแตละคนเพียงลําพัง

โดยไมตองเรงรีบ   จงเปนเพ่ือนแทของลูก

อานใหลูกฟง  สาม มารดาท้ังหลาย ใชเวลาอานหนังสือให

ลูกฟง   โดยเร่ิมต้ังแตลูกยังแบเบาะ อานใหลูกชายและลูกสาว

ของทานฟง  จงจดจําบทกวีท่ีกลาววา

แมนมีทรัพยศฤงคารมากมาย

อีกทั้งเงินตราเพชรนิลจินดา

แตใชวาทานจะร่ํารวยกวาฉัน

เพราะฉันมีแมคอยอานใหฟง

(Strickland Gillilan, “The Reading Mother”)

ทานไดปลูกฝงความรักในวรรณกรรมที่ดีและความรักที่

แทจริงในพระคัมภีรหากทานจะอานใหลูกฟงเปนประจํา

สวดออนวอนกับลูก สี่ ใชเวลาสวดออนวอนกับลูก  ควร

สวดออนวอนเปนครอบครัวทุกเชาค่ําภายใตการนําของบิดา

ใหลูกรูสึกถึงศรัทธาของทานขณะที่ทานเรียกพรจากสวรรค

ลงมาใหเขา  น่ีคือความหมายในถอยคําของยากอบที่วา “คํา

อธิษฐานของ[มารดา]ผูชอบธรรมน้ันมีพลังทําใหเกิดผล” (ยา-

กอบ 5:16)  ใหลูกของทานมีสวนรวมในการสวดออนวอนเปน

ครอบครัวและการสวดออนวอนเปนสวนตัว พรอมทั้งเปลง

วาจาอันไพเราะถึงพระบิดาบนสวรรคของเขา

จัดสังสรรคในครอบครัวทุกสัปดาห  หา ใชเวลาจัดสังสรรค

ในครอบครัวท่ีมีความหมายทุกสัปดาห  มีสวนรวมในการสัง-

สรรคในครอบครัวท่ียกระดับทางวิญญาณทุกสัปดาหโดยมีสามี

ของทานเปนผูนํา   ใหลูกมีสวนรวมอยางแขง็ขนั  สอนหลักธรรม

ท่ีถูกตองแกเขา  ทําใหสิ่งนี้เปนประเพณีดีงามอยางหนึ่งของ

ครอบครัว   จงจดจําคําสัญญาอันนาอัศจรรยของประธานโจเซฟ

เอฟ. สมิธ เมื่อทานแนะนําศาสนาจักรใหรูจักการสังสรรคใน

ครอบครัวเปนคร้ังแรก  “ถาสิทธิชนทําตามคําแนะนําน้ี เราสัญ-

ญาวาพรย่ิงใหญจะเกิดข้ึน  ความรักท่ีบานและการเช่ือฟงบิดา

มารดาจะเพ่ิมข้ึน ศรัทธาจะคอย ๆ เติบโตในหัวใจของเยาวชน

แหงอิสราเอล  และพวกเขาจะมีพลังตอสูอิทธิพลอันช่ัวรายและ

การลอลวงท่ีรุมลอมพวกเขาอยู” (in James R. Clark, comp.,

Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ

of Latter-day Saints, 6 vols. [1965!!75], 4:339)   คําสัญญาที่

ยอดเย่ียมดังกลาวยังคงมีผลในทุกวันน้ี

รับประทานอาหารรวมกัน  หก ใชเวลารับประทานอาหาร

รวมกันใหบอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  น่ีเปนการทาทายอยางหน่ึง

เม่ือลูกโตข้ึนและมีภารกิจมากข้ึน  แตการสนทนาท่ีมีความสุข

การพูดคุยถึงแผนการรวมทั้งกิจกรรมของวันนั้นตลอดจนชวง

การสอนพิเศษจะเกิดข้ึนท่ีโตะอาหารเพราะมารดา บิดา และลูก

อยูกันพรอมหนา

อานพระคัมภีรทุกวัน  เจ็ด ใชเวลาอานพระคัมภีรดวยกันทุก

วันเปนครอบครัว   การอานพระคัมภีรเปนสวนตัวมีความสําคัญ

แตการอานพระคัมภีรเปนครอบครัวมีความสําคัญอยางย่ิง  การ

อานพระคัมภีรมอรมอนดวยกันเปนครอบครัวจะเพ่ิมความเขม

แข็งทางวิญญาณในบาน ท้ังบิดามารดาและลูก ๆ จะมีพลังตอ

ตานการลอลวงและมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนเพ่ือนตลอดเวลา

ขาพเจาสัญญากับทานวาพระคัมภีรมอรมอนจะเปล่ียนชีวิตของ

ครอบครัวทาน

ทําส่ิงตาง ๆ  เปนครอบครัว  แปด ใชเวลาทําส่ิงตาง ๆ  ดวยกัน

เปนครอบครัว   ทําใหกิจกรรมนอกบาน ปกนิก การฉลองวันเกิด

และการเดินทางเปนครอบครัว เปนเวลาท่ีพิเศษและสรางความ

ทรงจํา  เม่ือเปนไปได ใหพาครอบครัวไปรวมกิจกรรมสําคัญท่ี

สมาชิกในครอบครัวมีสวนเก่ียวของ อาทิ การแขงขันฟุตบอล

งานเตนรํา การแสดงปาฐกถา งานบรรเลงดนตรี เปนตน   เขา

รวมการประชุมของศาสนาจักรดวยกัน นั่งดวยกันเปนครอบ-

ครัวเม่ือทําได  มารดาท่ีชวยใหครอบครัวสวดออนวอนและเลน

ดวยกันจะอยูดวยกันและจะเปนพรแกชีวิตลูก ๆ ตลอดไป

สอนลูก  เกา มารดาท้ังหลาย จงใชเวลาสอนลูกของทาน   รบี

ฉวยชวงการสอนเอาไว  ทานสามารถทําไดทุกเวลาในระหวาง

วัน เชน เม่ือรับประทานอาหาร ในเหตุการณบังเอิญ หรือเม่ือน่ัง

ลอมวงกันในโอกาสพิเศษ ท่ีขางเตียงกอนเขานอน หรือในระ

หวางเดินดวยกันตอนเชาตรู  มารดาท้ังหลาย ทานเปนครูที่ดีที่

สุดของลูก  อยาโยนความรับผิดชอบอันลํ้าคาน้ีไปใหศูนยดูแล
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เด็กหรือพ่ีเล้ียงเด็ก   ความรักและความหวงใยดวยการสวดออน -

วอนท่ีมารดามีตอลูกเปนองคประกอบท่ีสาํคญัท่ีสดุในการสอนลูก

สอนหลักธรรมพระกิตติคุณแกลูก  สอนลูกวามันใหผลคุม

คาท่ีจะเปนคนดี  สอนเขาวาไมมีความปลอดภัยในบาป  สอน

เขาใหรักพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตและมีประจักษพยาน

ถึงความศักด์ิสิทธ์ิของพระกิตติคุณ

สอนลูกชายและลูกสาวของทานเร่ืองความสุภาพ  สอนเขา

ใหเคารพความเปนแมและความเปนผูหญิง   สอนลูกเร่ืองความ

บริสุทธ์ิทางเพศ มาตรฐานการนัดเท่ียวท่ีถูกตอง การแตงงานใน

พระวิหาร การรับใชงานสอนศาสนา และความสําคัญของการ

ยอมรับและทําการเรียกในศาสนาจักรใหสมบูรณ

สอนเขาใหรักงานและคุณคาของการศึกษาที่ดี

สอนเขาถึงความสําคัญของรูปแบบความบันเทิงที่ถูกตอง

รวมถึง ภาพยนตร วิดโีอ ดนตร ีหนังสือ และนิตยสารท่ีเหมาะสม

สนทนาถึงความช่ัวรายของความลามกอนาจารและยาเสพยติด

สอนเขาถึงคุณคาของการดําเนินชีวิตใหสะอาด

มารดาท้ังหลาย จงสอนพระกิตติคุณแกลูกในบานของทาน

ที่ขางเตาผิงของทาน  น่ีเปนการสอนท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด

ท่ีลูกจะไดรับตลอดไป  น่ีคือวิธีการสอนของพระเจา  ศาสนา

จักรสอนเชนทานไมได  โรงเรียนก็ทําไมได  ศนูยดูแลเด็กก็ทํา

ไมได  แตทานทําได และพระเจาจะสนับสนุนทาน  ลูกของทาน

จะจดจําคําสอนของทานตลอดไป และเม่ือเขาอายุมากขึ้น เขา

จะไมออกจากทางน้ัน  เขาจะเรียกทานวาผูไดรับพร มารดาท่ีหา

ไดยากยิ่งของเขา

มารดาทั้งหลาย การสอนที่ศักดิ์สิทธิ์เชนนี้ของมารดาตอง

ใชเวลา ใชเวลามาก  การสอนเชนน้ีจะไมมีประสิทธิภาพหากใช

เวลาเพียงบางสวน  ทานตองใชเวลาทั้งหมดเพื่อจะชวยใหลูก

รอดและไดรับความสูงสง  น่ีคือการเรียกอันศักด์ิสิทธ์ิของทาน

รักลูกอยางแทจริง  ขอสิบและขอสุดทาย มารดาทั้งหลาย

จงใชเวลาท่ีจะรักลูกอยางแทจริง  ความรักอันไมมีเง่ือนไขของ

มารดาใกลเคียงความรักเยี่ยงพระคริสต

ตอไปน้ีเปนคําสรรเสริญอันไพเราะท่ีลูกชายคนหน่ึงพูดถึง

มารดาของเขา  “ผมจําไมคอยไดเกี่ยวกับทัศนะของทานเรื่อง

การลงคะแนนเสียงหรือช่ือเสียงทางสังคม รวมท้ังแนวคิดของ

ทานเร่ืองการอบรมลูก อาหาร และทฤษฎีการเล้ียงลูก ผมจําไม

ได  แตส่ิงสําคัญท่ีติดตรึงใจผมตลอดหลายปท่ีเติบใหญมาจนถึง

ทุกวันน้ี คือ ทานรักผม  ทานชอบนอนบนพ้ืนหญากับผมและ

เลาเรื่องตาง ๆ ใหฟง  หรอืไมก็วิ่งและเลนซอนแอบกับลูก ๆ

ทานจะกอดผมเสมอ และผมก็ชอบใหทําเชนน้ัน  ทานมีใบหนา

ย้ิมละมัย  สาํหรับผม น่ันเปนเหมือนพระผูเปนเจา และสิทธิชน

ที่มีความสุขทุกคนพูดถึงพระองค   และรองเพลง! ในบรรดา

ความรูสึกท้ังหมดท่ีสามารถนําความพอใจมาใหชีวิตผมไมมีส่ิง

ใดเทียบไดกับความดีอกดีใจท่ีไดคลานขึน้ไปบนตักของทานและ

นอนหลับขณะท่ีทานน่ังโยกเกาอ้ีไปมาพรอมกับรองเพลงกลอม

ผม   เม่ือคิดถึงเร่ืองน้ี ผมสงสัยวาผูหญิงในทุกวันน้ี ซ่ึงมีความ

คิดเห็นและแผนการลํ้าเลิศมากมาย รูหรือไมวาเธอเปนตัวประ

กอบท่ีสําคัญเหลือเกินในการปนลูกใหมีความทุกขหรือความสุข

ผมสงสัยวาเธอรูหรือไมวาความรักและความเอาใจใสอยางเต็ม

ที่มีคาตอชีวิตลูกมากมายเหลือเกิน”

มารดาท้ังหลาย ลูกวัยรุนของทานตองการความรักและ

ความเอาใจใสแบบเดียวกันน้ีดวย   สําหรับบิดามารดาจํานวน

มาก ดูเหมือนวาเปนเรื่องงายที่จะแสดงความรักตอลูกเมื่อเขา

ยังเล็กอยู แตยากมากขึ้นที่จะทําเชนนั้นเมื่อเขาโตขึ้น  จงสวด

ออนวอนเพ่ือใหทําส่ิงน้ีได  ตองไมมีชองวางระหวางวัย  และส่ิง

สําคัญคือความรัก  เยาวชนของเราตองการความรักและความ

เอาใจใส ไมใชการตามใจ  เขาตองการความเห็นอกเห็นใจและ

ความเขาใจ ไมใชความไมแยแสของพอแม  เขาตองการเวลา

ของพอแม  คาํสอนท่ีออนโยนของมารดา ความรัก พรอมดวย

ความไวเน้ือเช่ือใจท่ีมารดามีตอลูกชายและลูกสาววัยรุนจะชวย

ใหลูกรอดพนจากโลกที่ชั่วรายได

จากคําปราศรัยของประธานเบ็นสันในการประชุมไฟรไซดสําหรับบิดา

มารดาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 1987

บทบาทอันศักด์ิสิทธ์ิของบิดาและมารดา (ตอน 2: บทบาทของมารดา)
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สอนลูกโดยการเปนตัวอยาง
และการอบรมสั่งสอน
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

12

� ไตรตรองความตองการของลูกหรือของหลาน ท้ังหลานชาย

และหลานสาว หรือเด็กคนอื่นที่ทานรูจัก  วางแผนเพื่อหา

โอกาสสอนเด็กเหลานี้โดยการกระทําและคําพูดของทาน

� ทบทวนเนื้อหาเรื่องการสอนในครอบครัวในหนังสือ ไมมี

การเรียกใดย่ิงใหญกวาการสอน (36123 425) หนา 127!!143

และ หนังสือแนะแนวครอบครัว (31180 425) หนา 3!8  หาก

ทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาเน้ือหาน้ีกับคูชีวิตของ

ทาน

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

การทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกคือ
การเปนบิดามารดาที่ดี
เอ็ลเดอรเจมส อี. เฟาสท

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การเปนบิดามารดาเปนการเรียกที่ศักดิ์สิทธิ์
ขาพเจารูสึกต้ืนตันใจท่ีไดพูดเร่ืองซ่ึงขาพเจาเลือกท่ีจะเรียก

วาการทาทายท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในโลก  เปนเร่ืองเก่ียวกับสิทธิพิเศษ

และความรับผิดชอบของการเปนบิดามารดาที่ดี  ในเรื่องนี้ มี

ความคิดเห็นตาง ๆ มากมายพอ ๆ กับจํานวนบิดามารดา แตมี

เพียงไมก่ีทานท่ีพูดวาตนเองมีคําตอบท้ังหมดอยูแลว   แนนอน

วา ขาพเจาไมไดเปนหน่ึงในน้ัน

ขาพเจารูสึกวาในเวลาน้ีมีเยาวชนชายหญิงท่ียอดเย่ียมในหมู

ผูคนของเรามากกวาชวงเวลาอ่ืนในชีวิตของขาพเจา น่ีแสดงให

เห็นวาเยาวชนท่ีดเีหลาน้ีสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีดแีละมีพอ

แมท่ีคอยดูแลเอาใจใส  ถึงแมจะเปนเชนน้ี แตบิดามารดาผูสํา

นึกในหนาท่ีกลับรูสึกวาตนอาจจะทําบางส่ิงผิดพลาดไป  ครั้ง

หน่ึง เมื่อขาพเจาทําเรื่องที่ไรความคิด ขาพเจาจําคําอุทานของ

มารดาได “แมยังขาดตกบกพรองตรงไหนหรือ”

พระเจาทรงบัญชาวา “ใหเล้ียงลูก ๆ ของเจาในความสวาง

และความจริง” (ค.พ. 93:40)  โดยสวนตัวแลว ไมมีความเพียร

พยายามใดของมนุษยสําคัญกวาน้ีอีกแลว

การเปนบิดาหรือมารดาไมเพียงเปนการทาทายท่ีย่ิงใหญเทา

น้ัน แตเปนการเรียกอันศักด์ิสิทธ์ิดวย  เปนความเพียรพยายาม

ท่ีเรียกรองการอุทิศ  ประธานเดวิด โอ. แมคเคยกลาววา การเปน

บิดามารดาเปน “ภาระหนักท่ีสุดท่ีมอบใหมนุษย” (The Respon-

sibility of Parents to Their Children [pamphlet, n.d.], 1)

การสรางบานที่ประสบความสําเร็จ
ถึงแมจะมีการทาทายเพียงไมก่ีอยางของมนุษยท่ีย่ิงใหญกวา

การทาทายของการเปนบิดามารดาที่ดี แตมีบางอยางเทานั้นที่

สามารถใหความปติยินดีท่ีใหญหลวงกวาได  แนนอนวา ไมมี

งานใดในโลกนี้สําคัญกวาการเตรียมลูกของเราใหเปนคนที่ยํา

เกรงพระผูเปนเจา มีความสุข นาเคารพนับถือ และสรางประโยชน

บิดามารดาจะพบวาไมมีความสุขใดเปนท่ีนาพอใจมากกวาการ

มีลูกท่ีใหเกียรติเขาและเช่ือฟงคําแนะนําของเขา  น่ีคือรัศมีภาพ

ของความเปนบิดามารดา  ยอหนเปนพยานวา “ไมมีส่ิงใดท่ีจะ

ทําใหขาพเจาปติย่ิงกวาน้ี คือ ท่ีไดยินวา บุตรท้ังหลายของขาพ-

เจาประพฤติตามสัจธรรม” (3 ยอหน 1:4)  ในความเห็นของขาพ-
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เจา การสอน การเลี้ยงดู และการอบรมลูกเรียกรองสติปญญา

ความเขาใจอันเกิดจากการสัมผัสโดยตรง ความถอม พลัง ปญญา

ความเขมแข็งทางวิญญาณ ความมุมานะบากบ่ัน และการทํางาน

หนักมากกวาการทาทายอ่ืนท่ีเรามีในชีวิตน้ี  โดยเฉพาะอยางย่ิง

เม่ือพ้ืนฐานทางศีลธรรมของเกียรติยศศักด์ิศรีและความประพฤติ

ดีงามรอบตัวเรากําลังเส่ือมถอย   เพ่ือใหมีบานท่ีประสบความ

สําเร็จ เราตองสอนคุณคาตาง ๆ  ตองมีกฎระเบียบ มีมาตรฐาน

และตองมีส่ิงท่ีเปนความสมบูรณ   สงัคมหลายแหงใหความสนับ

สนุนบิดามารดานอยมากในการสอนและการใหเกียรติคุณคา

ทางศีลธรรม  วัฒนธรรมจํานวนหน่ึงกําลังเส่ือมคา และเยาวชน

จํานวนมากในสังคมเหลาน้ีกําลังจะกลายเปนพวกท่ีชอบเยาะเยย

ถากถางศีลธรรม

ขณะท่ีสังคมโดยรวมเส่ือมทรามและสูญเสียเอกลักษณทาง

ศีลธรรม อีกท้ังมีหลายครอบครัวท่ีบานแตกสาแหรกขาด  เราก็

ไดแตหวังวา เราจะหันมาเอาใจใสและเพียรพยายามมากขึ้นที่

จะสอนคนรุนหลัง ซ่ึงก็คือ ลูกของเราน่ันเอง   เพ่ือจะทําส่ิงน้ี

อันดับแรก เราตองเสริมกําลังครูขั้นตนของเด็กกอน  หัวหนา

ของครูเหลาน้ีคือบิดามารดาและสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ในครอบครัว

และสภาพแวดลอมท่ีดีท่ีสดุคือบาน   ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตามเรา

ตองพยายามมากข้ึนท่ีจะทําใหบานของเราแข็งแกรงมากพอจะ

เปนที่หลบภัยจากความเสื่อมเสียและความเสื่อมทรามทางศีล-

ธรรมท่ีแผคลุมอยูรอบตัวเรา  ความสามัคคี ความสุข สันติ และ

ความรักในบานจะชวยใหลูกมีพลังภายในท่ีจําเปน  เพ่ือเผชิญ

กับความทาทายตาง ๆ  ของชีวิต บารบารา บุช ภรรยาของประธา-

นาธิบดี [สหรัฐ] จอรจ บุช กลาวกับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

เวลเลสลีเมื่อไมกี่เดือนที่ผานมาวา

“ไมวาจะยุคสมัยใด สิง่หน่ึงท่ีจะไมมีวันเปล่ียน คือ บิดาและ

มารดาท้ังหลาย หากทานมีลูก ลูกตองมากอนส่ิงอ่ืน  ทานตอง

อานใหลูกฟง  ทานตองกอดลูก ทานตองรักลูก  ความสําเร็จใน

ครอบครัว ความสําเร็จในสังคม ใชวาจะข้ึนอยูกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน

ทําเนียบขาว แตขึ้นอยูกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบานของทานนั่นเอง”

(Washington Post, 2 June 1990, 2)

การเปนบิดามารดาท่ีดเีรียกรองใหพอแมประวิงความตองการ

และความปรารถนามากมายของตนเองไวกอนเพ่ือเห็นแกความ

ตองการของลูก  ผลจากการเสียสละนี้ บิดามารดาที่สํานึกใน

ความรับผิดชอบจะพัฒนาคุณลักษณะอันสูงสงและเรียนรูท่ีจะ

นําความจริงท่ีไมเห็นแกประโยชนสวนตนตามท่ีพระผูชวยให

รอดทรงสอนดวยพระองคเองมาสูการปฏิบัติ

ขาพเจามีความเคารพเปนอยางสูงตอบิดามารดาตัวคนเดียว

ท่ีตอสูดิน้รน และเสียสละ โดยพยายามตอสูกับอุปสรรคนานัป-

การท่ีเกือบจะอยูนอกเหนือกําลังท่ีมนุษยธรรมดาจะสามารถประ

คับประคองครอบครัวเอาไวได   บุคคลเหลาน้ีควรไดรับการยก

ยองและไดรับความชวยเหลือในวีรกรรมของเขา  แตงานของ

มารดาหรือบิดาจะงายขึ้นมากเมื่อทั้งบิดามารดาเปนตัวจักรสํา

คญัในบาน  ลูกมักจะทาทายและทําใหท้ังบิดาและมารดาตองใช

กําลังและปญญาอยางหนัก

ทานสวดออนวอนเปนครอบครัวบอยแคไหน
เม่ือไมกี่ปมานี้ อธิการสแตนลีย สมูทเขารับการสัมภาษณ

จากประธานสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล  ประธานคิมบัลล

ถามวา “คุณสวดออนวอนเปนครอบครัวบอยแคไหนครับ”

อธิการสมูทตอบวา “เราพยายามจะใหมีการสวดออนวอน

เปนครอบครัววันละสองคร้ังครับ แตโดยเฉล่ียประมาณวันละ

ครั้ง”

ประธานคิมบัลลตอบวา “ในอดีต การสวดออนวอนเปน

ครอบครัววันละคร้ังก็ใชไดแลว แตในอนาคต แคน้ันยังไมพอ

หากเราจะชวยใหครอบครัวรอด”

ขาพเจาสงสัยวาตอไปในอนาคต การจัดสังสรรคในครอบ-

ครัวนาน ๆ  คร้ังจะเพียงพอตอการเสริมกําลังทางศีลธรรมใหแก

ลูกของเราหรือไม  ในวันขางหนา การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบ

ครัวนาน ๆ  คร้ังอาจไมพอท่ีจะสวมเกราะใหลูกของเราดวยคุณ

ธรรมท่ีจําเปนในการตอตานความเส่ือมทรามทางศีลธรรมของ

สภาพแวดลอมท่ีเขาจะอยู   เด็กจะเรียนรู เรื่องความบริสุทธิ์

ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย และความประพฤติดีงามของมนุษย

ไดท่ีใดในโลกน้ีหากไมใชท่ีบาน?  แนนอนวาศาสนาจักรจะสนับ

สนุนคณุคาเหลาน้ี แตการสอนของบิดามารดาหนักแนนมากกวา

บิดามารดาตองเปนตัวอยาง
เม่ือบิดามารดาพยายามสอนลูก ๆ  ใหหลีกเล่ียงอันตราย   ไม

สมควรที่บิดามารดาจะพูดวา ‘พอแมมีประสบการณและรูวิถี

ของโลกเปนอยางดี และเราเขาใกลขอบหนาผาไดมากกวาลูก’

ความหนาซ่ือใจคดของบิดามารดาทําใหลูก ๆ  ดหูม่ินและไมเช่ือ
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สิง่ท่ีพอแมสอนในบาน  ตัวอยางเชน เม่ือบิดามารดาดูภาพยนตร

ท่ีเขาหามไมใหลูกดู ความเช่ือถือในตัวบิดามารดาก็ลดนอยลง

ถาคาดหวังใหลูกซ่ือสัตย พอแมตองซ่ือสัตย  ถาคาดหวังใหลูกมี

คุณธรรม พอแมตองมีคุณธรรม  ถาคาดหวังใหลูกเปนคนรัก

ศักดิ์ศรี ทานตองรักศักด์ิศรี

คุณคาตาง ๆ  ท่ีควรสอนลูกไดแก การเคารพผูอ่ืน โดยเร่ิมกับ

บิดามารดาและครอบครัวของเด็กคนน้ันกอน  เคารพขอบัญญัติ

และความเช่ือทางศาสนาของผูอ่ืน เคารพกฎและระเบียบ เคารพ

ทรัพยสินของผูอ่ืน และเคารพอํานาจ  เปาโลเตือนเราวาเด็กควร

“หัดปฏิบัติหนาท่ีทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครวัของตนกอน”

(1 ทิโมธี 5:4)

การฝกลูกใหมีวินัย
การทาทายท่ียากท่ีสุดประการหน่ึงของบิดามารดา คือ การ

สรางวินัยอยางเหมาะสมใหกับลูก  การเล้ียงดูลูกเปนเร่ืองเฉพาะ

ตัว  เดก็ทุกคนแตกตางกันและมีความพิเศษอยูในตัว   สิง่ท่ีใชได

ผลกับคนหน่ึงอาจจะใชไมไดผลกับอีกคนหน่ึง   ขาพเจาทราบ

วาไมมีใครรูดวีาวินัยแบบใดเฉียบขาดเกินไป หรือแบบใดหยอน

ยานเกินไป นอกจากบิดามารดาของเด็กคนนั้นซึ่งรักเขามากที่

สุด  นี่เปนเรื่องของการเล็งเห็นที่เปยมดวยการสวดออนวอน

ของบิดามารดา   แนนอนวา หลักธรรมท่ีครอบคลุมและสนับ-

สนุน คือ วินัยของเด็กตองไดรับการผลักดันจากความรักมาก

กวาการลงโทษ  บริคัม ยัง แนะนําวา “หากทานตีสอนคนใดคน

หน่ึง อยาตีสอนเขาจนเกินกวาทานจะใชข้ีผึง้ในตัวทานมาสมาน

แผลใหเขาได” (Discourses of Brigham Young, sel. John A.

Widtsoe [1954], 278)  อยางไรก็ดี การช้ีนําและวินัยเปนสวนท่ี

จะขาดไมไดในการเล้ียงดูลูก  หากบิดามารดาไมฝกวินัยใหกับ

ลูก เมื่อนั้นสังคมจะฝกวินัยใหกับเขาในแบบที่บิดามารดาไม

ชอบ  หากปราศจากวินัย เด็กจะไมเคารพท้ังกฎของบานและกฎ

ของสังคม

จุดประสงคหลักของวินัย คือ การสอนใหเช่ือฟง  ประธาน

เดวิด โอ. แมคเคย กลาววา “หากบดิามารดาไมสอนลูกใหเช่ือ

ฟง และไมมีการเช่ือฟงในบาน สงัคมจะเรียกรองใหเด็กเหลาน้ัน

เช่ือฟง และจะทําใหเขาเช่ือฟง  ดังน้ัน คงจะดีทีเดียวหากฝกเด็ก

ใหเช่ือฟงท่ีบาน ดวยความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ และความ

เขาใจของคนในครอบครัว แทนที่จะปลอยเขาอยางไมแยแส

ไวกับวินัยอันโหดรายและไรความเห็นอกเห็นใจท่ีสังคมจะเปน

ตัวกําหนดหากบานไมไดทําภาระหนาท่ีเหลาน้ี” (The Respon-

sibility of Parents to Their Children, 3)

สอนลูกใหทํางาน
สิง่ท่ีจะขาดไมไดในการสอนลูกใหมีวินัยและรับผิดชอบ คอื

ตองใหเขาเรียนรูที่จะทํางาน  ขณะเติบใหญ พวกเราหลายคน

เปนเหมือนชายท่ีกลาววา “ผมชอบทํางานเพราะงานตรึงผมให

อยูกับที่  ผมสามารถนั่งจับเจาทํางานอยูไดนาน ๆ” (Jerome

Klapka Jerome, in The International Dictionary of Thoughts,

comp. John P. Bradley, Leo F. Daniels, and Thomas C. Jones

[1969], 782)  อน่ึง ครูท่ีสอนหลักธรรมการทํางานไดดีท่ีสุด คือ

บิดามารดาน่ันเอง  สําหรับขาพเจา งานกลายเปนเร่ืองนายินดี

เมื่อขาพเจาทํางานเคียงขางคุณพอ คุณปู คุณลุง และพี่ชายเปน

คร้ังแรก  ขาพเจาแนใจวา ตนมักจะเปนตัวถวงมากกวา แตความ

ทรงจําเหลานั้นหอมหวานและบทเรียนที่เรียนรูมานั้นมีคายิ่ง

เด็ก ๆ ตองเรียนรูเรื่องความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง

บิดามารดาท้ังหลาย ทานใชเวลาสวนตัวเพ่ือแสดงใหเห็น ทําให

ดเูปนตัวอยาง และอธิบายใหลูกฟงดังท่ีลีไฮสอนไวไหม เพ่ือเขา

จะ ‘กระทําดวยตนเองและท่ีจะไมถูกกระทํา’? (2 นไีฟ 2:26)

ลูเธอร เบอรแบงค  ผูเช่ียวชาญการทําสวนคนหน่ึงของโลก

กลาววา “หากเราไมไดเอาใจใสพืชท่ีเราปลูกดังท่ีเราพึงกระทํา

ตอลูก ตอนนี้เราคงมีชีวิตอยูในปาวัชพืชเปนแน” (in Elbert

Hubbard’s Scrap Book [1923], 227)

การทาทายพิเศษสําหรับบิดามารดา
เด็กเปนผูไดรับประโยชนจากอําเภอใจทางศีลธรรม ซ่ึงโดย

สิง่น้ันเราตางก็มีโอกาสเจริญกาวหนา เติบโต และพัฒนา   อีกท้ัง

อําเภอใจดังกลาวยังเปดโอกาสใหเด็กไดดําเนินตามการเลือกท่ี

สลับไปมาของความเห็นแกตัว ความสุรุยสุราย การทําตามใจตัว

และการทําลายตัวเอง  เด็กมักจะแสดงอําเภอใจน้ีเม่ือยังเล็กมาก

ขอใหบิดามารดาที่มีสติรูผิดชอบ เปยมดวยรักและหวงใย

และผูที่ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมแหงความชอบธรรมอยางดี

ท่ีสุดจงสบายใจเถิดวาเขาเปนบิดามารดาที่ดีแลวถึงแมลูกบาง

คนจะปฏิบัติอยางไรก็ตาม  เด็กมีความรับผิดชอบท่ีจะเช่ือฟง ทํา

ตามส่ิงท่ีไดรับการสอน และเรียนรู  บิดามารดาใชวาจะรับผิด

ชอบความประพฤติไมดีท้ังหมดของลูกไดตลอดเวลาเพราะเขา
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รบัประกันไมไดวาลูกจะประพฤติดี  บางทีก็ตองใชท้ังสติปญญา

ของโซโลมอนและความอดทนของโยบกับเด็กบางคน

มักจะมีการทาทายพิเศษสําหรับบิดามารดาท่ีม่ังคัง่รํ่ารวยหรือ

เสพสุขอยางไมลืมหูลืมตา   กลาวคือ เด็กที่อยูในสภาวการณ

เหลาน้ันบางคนถึงกับตอรองกับพอแมวาจะไมทําตามกฎท่ีพอ

แมตั้งไวหากพอแมไมยอมตามที่ลูกตองการ  เอ็ลเดอรนีล เอ.

แม็กซเวลล กลาววา “คนท่ี ตามใจ ลูกมากเกินไป ในไมชาจะพบ

วาตนเอง ควบคมุ ลูกไมไดเลย   ดวยเหตุน้ี เด็กเปนอันมากจึง

เอาแตใจ จนเกือบ ทําลาย ตัวเอง” (in Conference Report, Apr.

1975, 150; or Ensign, May. 1975, 101)   ดูเหมือนจะเปนธรรม-

ชาติของมนุษยที่เราจะไมซาบซึ้งมากนักกับสิ่งของทางโลกที่

เราไมไดหามาดวยตัวเอง

มีถอยคําแดกดันท่ีวา พอแมบางคนอยากใหลูกเปนท่ียอมรับ

และเปนท่ีช่ืนชอบของเพ่ือนรุนเดียวกัน แตพอแมกลุมเดียวกัน

นี้แหละที่กลัววาลูกอาจจะทําสิ่งที่เพื่อนรุนเดียวกันทําอยู

การชวยใหลูกซึมซับเอาสวนดี
ตามปรกติ เด็กท่ีตัดสินใจแนวแนและมีความต้ังใจวาจะละ

เวนจากยาเสพยติด เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล และความผิดทาง

เพศ คือเด็กที่รับและซึมซับเอาสวนดีจากบานที่พอแมดําเนิน

ชีวิตตามนั้น  ในชวงที่ยากแกการตัดสินใจ มีแนวโนมวาเขา

จะทําตามคําสอนของบิดามารดามากกวาตัวอยางของเพ่ือนรุน

เดียวกันหรือเหตุผลผิด ๆ ของสื่อที่ทําใหการใชแอลกอฮอล

ความผิดทางเพศ การไมมีสัจจะ ความไมซ่ือสัตย และความช่ัว

รายอื่น ๆ เปนเร่ืองนาดึงดูดใจ   เด็กเชนน้ีเปนเหมือนเยาวชน

สองพันคนของฮีลามันท่ี  “เขาไดรับการสอนจากพวกแมของ

เขาวา หากเขาไมสงสัย พระผูเปนเจาจะทรงปลดปลอยเขา” จาก

ความตาย (แอลมา 56:47) “และเขาทบทวนคําของแมของเขา…

โดยกลาววา: พวกขาพเจาไมสงสัยเลยวาแมของพวกขาพเจารู

เร่ืองน้ี” (แอลมา 56:48)

สิ่งที่ดูเหมือนจะชวยเชื่อมคําสอนและคุณธรรมของบิดา-

มารดาใหติดอยูในชีวิตลูก คอื ความเช่ืออันม่ันคงในพระผูสงูสุด

เมื่อความเชื่อนี้กลายเปนสวนหนึ่งของจิตวิญญาณลูก เขาจะมี

พลังภายใน  ถาเชนน้ัน ในบรรดาส่ิงสําคัญท่ีตองสอน บิดามารดา

ควรสอนอะไรเลา?  พระคัมภีรบอกเราวา บิดามารดาตองสอน

ลูกเร่ือง “ศรัทธาในพระคริสตพระบุตรของพระผูเปนเจาผูทรง

พระชนม และเร่ืองบัพติศมา และของประทานแหงพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ” และ “คําสอนเร่ืองการกลับใจ” (ค.พ. 68:25)  เราตอง

สอนความจริงเหลาน้ีในบาน  โรงเรียนสอนส่ิงน้ีไมได ท้ังรฐับาล

หรือสังคมจะไมอบรมบมสอนความจริงดังกลาว  แนนอนวา

โปรแกรมศาสนาจักรชวยได แตการสอนท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด

เกิดขึ้นในบาน

สายใยแหงความรัก
ชวงการสอนของบิดามารดาไมจําเปนตองยิ่งใหญ ตื่นเตน

เราใจ หรือมีพลังมาก  เราเรียนรูเร่ืองน้ีจากพระอาจารย  ชารลส

เฮนรีย พารคเฮิรสทกลาววา

“ความงามพรอมแหงพระชนมชีพของพระคริสตเปนเพียง

ความงามท่ีไดรับการเติมแตงดวยการกระทําท่ีไมเดนชัดนักของ

ความงาม!ทรงพูดคุยกับหญิงที่บอน้ํา…ทรงแสดงใหขุนนาง

หนุมเห็นวาความทะเยอทะยานท่ีแอบแฝงอยูในใจเขาน้ันทําให

เขาไมไดอยูในอาณาจักรสวรรค…ทรงสอนผูติดตามกลุมเล็ก ๆ

ถึงวิธีสวดออนวอน …ทรงติดไฟยางปลาเพื่อใหสานุศิษยของ

พระองคมีอาหารเชารับประทานหลังกลับจากหาปลาตอนกลาง

คืนดวยความหนาวเหน็บ เหน็ดเหน่ือย และทอแท  ท้ังหมดน้ีทํา

ใหเรารูถึงคุณสมบัติท่ีแทจริงและแนวโนมความสนพระทัย

[ของพระคริสต] ไดอยางงายดาย  พระองคทรงจําเพาะเจาะจง

ทรงจํากัดใหแคบเขา ทรงชวยเหลือในเร่ืองเล็ก ๆ  นอย ๆ    ทรง

จดจออยูกับเร่ืองปลีกยอย” (“Kindness and Love,” in Leaves

of Gold [1938], 177)

การเปนบิดามารดาก็เชนเดียวกัน  เรื่องเล็กคือเรื่องใหญที่

เย็บติดกับมานลายดอกของครอบครัวดวยสายใยแหงความรัก

ศรัทธา วินัย การเสียสละ ความอดทน และงาน

ลูกแหงพันธสัญญา
มีคําสัญญาท่ียิง่ใหญบางอยางทางวิญญาณซ่ึงอาจจะชวยบิดา

มารดาท่ีซือ่สัตยในศาสนาจักรน้ีได  ลูกจากการผนึกนิรันดรอาจ

ไดรับคําสัญญาอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีทําไวกับบรรพบุรุษผูกลาของเขา

ท่ีรกัษาพันธสัญญาอยางจริงจัง  พนัธสัญญาท่ีบิดามารดาจําไดจะ

เปนพันธสัญญาท่ีพระผูเปนเจาทรงจดจํา  ดวยเหตุน้ี เด็กจึงกลาย

เปนผูรบัประโยชนและทายาทของพันธสัญญาและคําสัญญาอัน

ยิ่งใหญเหลานี้  น่ีเปนเพราะเขาเปนลูกแหงพันธสัญญา (see

Orson F. Whitney, in Conference Report, Apr. 1929, 110!!11)

สอนลูกโดยการเปนตัวอยางและการอบรมส่ังสอน
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พระผูเปนเจาประทานพรบิดามารดาที่นายกยอง เสียสละ

และตอสูดิน้รนในโลกน้ี  ขอพระองคทรงปฏิบัติตามพันธสัญญา

ที่บิดามารดาผูซื่อสัตยในบรรดาพวกเราไดทําไว และทรงดูแล

ลูกแหงพันธสัญญาเหลาน้ี

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรเฟาสทในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนตุลาคม 1990 (see Conference Report, Oct. 1990, 39!

43; or Ensign, Nov. 1990, 32!35)

โตะที่แวดลอมไปดวยความรัก
เอ็ลเดอรเลอแกรนด อาร. เคอรติส

แหงสาวกเจ็ดสิบ

มีเขียนไวมากทีเดียวเก่ียวกับความสําคัญของบาน  เอ็ลเดอร

มาเรียน จี. รอมนีย บอกเราวา “เน้ือแทของโรครายทางสังคมคือ

ความไมมีเสถียรภาพของครอบครัว”1  เราทราบวาบานบางหลัง

มีขนาดใหญ สวยงาม หรือแมหรูหรา  บางหลังเล็กมากและตํ่า

ตอย มีเคร่ืองเรือนอยูไมกี่อยาง  ทวา “บาน [แตละหลังและทุก

หลัง] เปนสวรรคบนโลกไดเมื่อใจเปยมเสนหา…ท่ีเราฝนใฝ

เนา”  ดงัเพลงสวดเพลงหน่ึงท่ีเราช่ืนชอบเตือนเรา2

เคร่ืองเรือนท่ีสําคัญมากอยางหน่ึงในบานสวนใหญ คือ โตะ

อาหาร  อาจจะเล็กบาง ใหญบาง หรือไมก็เปนเคานเตอรตัว

เล็ก ๆ ที่มีตูไวใสอาหารและเคร่ืองใชในครัว   ดูเหมือนหนาท่ี

หลักของโตะอาหาร คือ เปนท่ีท่ีสมาชิกแตละคนในครอบครัว

จะไดรับการบํารุงเลี้ยง

ในโอกาสพิเศษนี้  ขาพเจาขอใหทานหันมาสนใจหนาที่ที่

สําคัญและลึกซึ้งยิ่งของโตะอาหาร ท่ีซึ่งเราจะไดรับมากกวา

การบํารุงเลี้ยงเพื่อความผาสุกทางกายภาพของเรา

การสนทนาเรื่องพระกิตติคุณที่โตะอาหาร
โดยปกติ ครอบครัวจะมีสมาชิกสองคนข้ึนไป และมีวัยแตก

ตางกัน แตครอบครัวจําเปนตองพบกัน!ไมเพียงเพ่ือรบัประทาน

แตเพ่ือสวดออนวอน พูดคุย ฟง เลา เรียนรู และเติบโตไปดวย

กัน  ประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย กลาวเร่ืองน้ีไวเปนอยางดีวา

“คําขอรองของขาพเจา!ขาพเจาหวังวาตนเองจะมีวาทศิลป

มากข้ึนในการพูดเร่ืองน้ี!คือ คําขอรองใหชวยเด็ก ๆ ใหรอด

มีเด็กมากมายเหลือเกินท่ีเดินไปดวยความเจ็บปวดและความกลัว

ความอางวางและส้ินหวัง  เด็กตองการแสงอาทิตย  เด็กตองการ

ความสุข  ตองการความรักและการบํารุงเลี้ยง  ตองการความ

เมตตา กําลังใจ และความเอื้ออาทร  บานทุกหลัง ไมวาจะราคา

สักเทาไร สามารถจัดสภาพแวดลอมแหงความรักซึ่งจะเปน

สภาพแวดลอมแหงความรอดได”3

สมาชิกสวนใหญในครอบครัวอยูภายใตแรงกดดันมากมาย

ของโลกนอกบาน เชนเดียวกับอิทธิพลอันทรงพลังของวิทยุ

โทรทัศน วิดีโอเทป และอีกมากมายหลายส่ิงท่ีเรานําเขามาใน

บาน

ลองนึกภาพครอบครัวที่นั่งรวมกันอยูรอบโตะ อาจจะเปน

โตะอาหาร พูดคุยกันเกี่ยวกับพระกิตติคุณ พูดคุยกันเกี่ยวกับ

การประชุมศีลระลึกและขาวสารตาง ๆ พูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อ

หาในเลียโฮนาฉบับปจจุบันหรือขาวสารจากฝายประธานสูงสุด

พูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนและขอปลีกยอยตาง ๆ  พูดคุยกัน

เก่ียวกับการประชุมใหญสามัญ พูดคุยกันเก่ียวกับบทเรียนโรง-

เรียนวันอาทิตย ฟงเพลงที่ดี พูดคุยกันเกี่ยวกับพระเยซูคริสต

และคําสอนของพระองค  หรือทําส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากน้ี  ไม

เพียงพอแมเทานั้นแตสมาชิกทุกคนในครอบครัวตองแนใจวา

ทุกคนในท่ีน้ันมีโอกาสพูดและมีสวนรวม

การสวดออนวอนเปนครอบครัวที่โตะอาหาร
จงคิดถึงพลังของครอบครัวท่ีคุกเขารอบโตะ (โดยไมมีโทร-

ทัศน) สวดออนวอน ทูลขอความชวยเหลือ ขอบพระทัยพระบิดา

สําหรับพรตาง ๆ  !สอนคนทุกวัยถึงความสําคัญของพระบิดาท่ี

รักบนสวรรค  การสวดออนวอนเปนครอบครัวกับลูกเล็ก ๆ  จะ

ชวยใหลูกสวดออนวอนกับครอบครัวของตนเองเม่ือเขาโตข้ึน

เอ็ลเดอรโธมัส เอส. มอนสัน กลาวไวอยางดีวา

“พระเจาทรงแนะนําเราใหสวดออนวอนเปนครอบครัวเม่ือ

พระองคตรัสวา ‘จงสวดออนวอนพระบิดาในนามของเราใน

ครอบครัวของเจาเสมอ เพ่ือภริยา และลูก ๆ  ของเจาจะไดรับพร’

(3 นีไฟ 18:21)
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“ทานจะเปนเพื่อนขาพเจาขณะที่เราไปเยี่ยมครอบครัวตัว-

อยางของสิทธิชนยุคสุดทายท่ีสวดออนวอนถึงพระเจาไหม? พอ

แม พรอมดวยลูก ๆ คุกเขา กมศีรษะ และหลับตา  วิญญาณอัน

ออนหวานของความรัก ความเปนหน่ึง และสันติอบอวลอยูใน

บาน  ขณะที่พอไดยินลูกชายตัวนอยของเขาสวดออนวอนถึง

พระผูเปนเจาวา ขอใหพอทําส่ิงถูกตองและเช่ือฟงคําส่ังของพระ

เจา ทานคิดวาเปนเร่ืองยากไหมท่ีพอคนน้ันจะปฏิบัติตามคําสวด

ออนวอนของลูกชายสุดที่รักของเขา?  ขณะที่ลูกสาววัยรุนได

ยินมารดาที่ออนโยนทูลตอพระเจาวาขอใหลูกสาวของเธอได

รับการดลใจในการเลือกเพ่ือน และเตรียมตัวแตงงานในพระวิ-

หาร ทานเชื่อไหมวาลูกสาวคนนี้จะพยายามทําตามคําวิงวอน

ท่ีถอมใจของมารดาผูท่ีเธอรักมากเหลือเกิน?  เม่ือพอ แม และ

ลูก ๆ  สวดออนวอนดวยความจริงใจขอใหลูกชายท่ีดีเหลาน้ีใน

ครอบครัวดําเนินชีวิตอยางมีคาควร เพ่ือเขาจะไดรับเรียกใหรับ

ใชเปนทูตของพระเจาในสนามเผยแผของศาสนาจักรเมื่อถึง

เวลาอันควร เราจะเร่ิมเห็นวาลูกชายเหลาน้ันเติบโตเปนชายหนุม

ผูมีความปรารถนาอันทวมทนท่ีจะรับใชเปนผูสอนศาสนา”4

อยางที่หลาย ๆ คนพูดไว “ทานจะสงบิดามารดาของทาน

และลูก ๆ  ของทานออกไปผจญโลกทุกวันโดยไมไดมารวมกัน

และสวดออนวอนถึงพระเจาไดอยางไร”  บิดามารดาท่ีฉลาดจะ

ตรวจสอบกําหนดการประจําวันและวางแผนใหครอบครวัมารวม

กันอยางนอยวันละหนึ่งครั้งเพื่อรับพรของการสวดออนวอน

ไมนาน สมาชิกตัวนอย ๆ  ก็จะรูวาตองผลัดกันสวดออนวอนและ

เรียนรูคุณคาที่อยูในการสวดออนวอนเปนครอบครัว

ทําบานใหเปนสถานที่แหงความสุข
ขาพเจากลาวไวกอนหนาน้ีวา “บานควรเปนสถานท่ีแหงความ

สขุเพราะงานท้ังหมดทําใหเปนไปเชนน้ัน  กลาวกันวา ความสุข

ตองสรางข้ึนท่ีบาน และเราควรพยายามทําใหบานของเราเปน

สถานที่ที่มีความสุขและนาพึงใจสําหรับเราและลูก ๆ ของเรา

บานที่มีความสุขคือบานที่มีคําสอนของพระกิตติคุณเปนศูนย

กลาง  ซึ่งตองอาศัยความเพียรพยายามอยางตอเน่ืองและความ

ตั้งใจของทุกคนที่เกี่ยวของ”5

วัยรุนท่ีมีงานมากในครอบครัวท่ีคอนขางใหญจะบนเร่ืองจํา

นวนเวลาท่ีใชในการสวดออนวอนเปนครอบครัว  ขณะท่ีมารดา

ผูเฉียบแหลมกําลังสวดออนวอนในวันรุงข้ึน เธอจงใจจะไมเอย

ถึงลูกวัยรุนคนน้ันในการสวดออนวอน  เม่ือสวดออนวอนจบ

ลูกท่ีมีงานมากพูดข้ึนวา “คณุแม  คณุแมไมเอยถึงหนูในการสวด

ออนวอนเลย!”  มารดาผูเปยมดวยความรักอธิบายวา เธอเพียง

แตตอบสนองคําบนของวัยรุน  ลูกท่ีมีงานมากบนวา “อยาตัด

หนูออกซิคะ”

การศึกษาพระคัมภีรที่โตะอาหาร
ลองนึกภาพครอบครัวท่ีน่ังลอมวงรอบโตะ มีพระคัมภีรเปด

อยู กําลังสนทนากันถึงความจริงและบทเรียนมากมายท่ีนาสน-

ใจ  น่ีคือโตะท่ีแวดลอมไปดวยความรักอยางแทจริง!

นักการศึกษาลงความเห็นวา เด็กตองอานนอกโรงเรียนมาก

ข้ึน  เราจะเปนพรตอลูกโดยการอานพระคัมภีรกับเขาทุกวันท่ี

โตะอาหาร

อาจจะตองมีการปรับเปล่ียนตามสมควรและมีการวางแผน

อยางรอบคอบเพื่อใหครอบครัวมีเวลาพบปะกันที่โตะอาหาร

แตอะไรจะมีความสําคัญตอความเปนหนึ่งของครอบครัวและ

การเติบโตทางวิญญาณของครอบครัว มากกวาสะพานท่ีสราง

ขึ้นระหวางสมาชิกในครอบครัวขณะที่เขาพูดคุยกัน ฟง และ

ตอบสนองดวยความรัก?  ความสําเร็จครั้งใหญของเราคือ การ

เพียงแตพยายาม!ซ้ําแลวซ้ําเลา

เสริมสรางสายใยครอบครัว
มีแรงกดดันมากมายในโลกทุกวันน้ีท่ีพยายามทําลายครอบ-

ครัวและบาน  บิดามารดาที่ฉลาดจะพยายามเสริมสรางสายใย

ครอบครัว เพ่ิมความเขมแข็งทางวิญญาณในบาน เนนท่ีพระเยซู

คริสตและงานพระวิหาร  ประธานฮาเวิรด ดับเบิลยู. ฮันเตอร

บอกเราวา

“ขาพเจาสวดออนวอนขอใหเราปฏิบัติตอกันดวยความเมต-

ตามากข้ึน มีมารยาทมากข้ึน นอบนอมถอมตนมากข้ึน อดทน

และใหอภัยมากข้ึน…

“สอง ในวิญญาณเดียวกันน้ี ขาพเจาขอใหสมาชิกของศาสนา

จักรทําใหพระวิหารของพระเจาเปนสัญลักษณท่ีย่ิงใหญของการ

เปนสมาชิกของเขา และเปนสภาพแวดลอมอันสูงสงของพันธ-

สญัญาอันศักด์ิสทิธ์ิท่ีสดุของเขา  ความปรารถนาในสวนลึกท่ีสุด

ของจิตใจขาพเจา คือ อยากใหสมาชิกทุกคนของศาสนาจักรมี

คาควรที่จะเขาพระวิหาร”6

สอนลูกโดยการเปนตัวอยางและการอบรมส่ังสอน
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สิ่งที่เกิดขึ้นที่โตะอาหารจะยกระดับคําแนะนําที่ประธาน

ฮันเตอรใหไว

ในบานของเรา เราควรฝกฝนวิธีท่ีจะปฏิบัติตอผูอ่ืน  ดงัท่ีเกอ

เตกลาวไวอยางดีวา “ถาทานปฏิบัติ [ตอคนใดคนหน่ึง] อยางท่ี

เขาเปน เขาก็จะอยูอยางท่ีเขาเปน  แตถาทานปฏิบัติตอเขาราวกับ

เขาเปนดังที่เขานาจะเปน เขาก็จะ [เปนอยางที่เขาควรเปน]”7

ทําใหบานเปนที่แหงการอุทิศ
เอ็ลเดอรบอยด เค. แพคเกอร กลาววา  “การนําบางส่ิงจาก

สวรรคเขามาในบานเปนการรับรองวาสมาชิกในครอบครัวจะ

คอย ๆ  เขาสูการมีสวนรวมในศาสนาจักร  แนนอนวา การสังสรรค

ในครอบครัวมีไวสําหรับส่ิงน้ี!เราสามารถจัดระเบียบการประ

ชุมที่บานใหสอดคลองกับความตองการทุกอยางได และนี่จะ

เปน หรือสามารถเปนการประชุมของศาสนาจักรเทา ๆ  กับการ

ประชุมท่ีจัดข้ึนท่ีโบสถ”8

คําแนะนํานี้สอดคลองกับสิ่งที่เอ็ลเดอรดีน แอล. ลารเซ็น

บอกเรา “อาคารของศาสนาจักรไมไดเปนเพียงสถานท่ีแหงเดียว

ที่เราจะสามารถนมัสการได  บานของเราควรเปนสถานท่ีแหง

การอุทิศดวย และจะเปนไปไดหากเรา ‘ไปโบถสท่ีบาน’ ไดทุก

วัน  ไมควรมีที่ใดท่ีพระวิญญาณของพระเจาจะไดรบัการตอน

รับและใกลชิดไดงายกวาในบานของเรา”9

ขณะท่ีเราทํางานเพ่ือใหท้ังหมดน้ีบรรลุผลสําเร็จในบานของ

เรา เราควรระลึกถึงขอความสําคัญของประธานฮาโรลด บี. ลี

ดังน้ี “จําไววางานสําคัญท่ีสุดของพระเจาท่ีทาน [และขาพเจา]

จะทําตลอดไป…อยูภายในร้ัวบานของ [เรา] นัน่เอง”10

คําขอรองของขาพเจาในวันน้ีคอื ขอใหเราทุกคนตรวจดูบาน

และโตะอาหารของเราใหดี และพยายามอยางตอเนื่องที่จะนํา

สวรรคมาไวในบาน และมาสูพระเยซูคริสต

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรเคอรติสในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1995 (ดู Conference Report, Apr. 1995, 109!

11; or Ensign, May 1995, 82!83)
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10. Strengthening the Home (pamphlet, 1973), 7.
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การสอนหลักธรรม
พระกิตติคุณแกลูก
ตอน 1

แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

13

� อาน คําสอนและพันธสัญญา 68:25!!28  ขณะที่ทานอาน

ใหระบุหลักธรรมและพิธีการที่พระเจาทรงบัญชาใหบิดา-

มารดาสอนลูกของเขา  วางแผนสักสองสามส่ิงท่ีทานทําได

เพ่ือสอนหลักธรรมและพิธีการเหลาน้ีแกลูกหลาน หลานชาย

และหลานสาว หรือเด็กคนอ่ืนท่ีทานรูจัก

� ขณะท่ีทานอานบทความตอไปน้ี ใหเลือกเนนขอแนะนํา

เพียงหนึ่งขอหรือสองขอตามที่เอ็ลเดอรโรเบิรต ดี. เฮลส

ใหไว   เม่ือสถานการณตางออกไป ใหเนนขอแนะนําอ่ืนจาก

บทความ

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

การเสริมสรางครอบครัว: หนาท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของเรา
เอ็ลเดอรโรเบิรต ดี. เฮลส

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พระวิญญาณเสริมสรางครอบครัว
การเสริมสรางครอบครัวเปนหนาท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของเราใน

ฐานะเปนบิดามารดา ลูก เครือญาติ ผูนํา ครู และสมาชิกแตละ

คนของศาสนาจักร

ความสําคัญของการเสริมสรางครอบครัวทางวิญญาณมีสอน

ไวอยางแจงชัดในพระคัมภีร  คุณพอแอดัมและคุณแมอีฟสอน

พระกิตติคุณแกลูกชายและลูกสาว  เคร่ืองบูชาของเอบัลเปนท ี่

ยอมรับของพระเจาท่ีเขารัก  ในทางกลับกัน เคน “รักซาตานมาก

กวาพระผูเปนเจา” และทําบาปรายแรง  แอดัมและอีฟ “เศรา

สลดตอพระพักตรพระเจาเพราะเคนและพี่นองของเขา” แต

พวกทานไมเคยหยุดสอนพระกิตติคุณแกลูก ๆ  (ดู โมเสส 5:12,

18, 20, 27, 6:1, 58)

เราตองเขาใจวาลูก ๆ แตละคนมาพรอมกับของประทาน

และพรสวรรคท่ีแตกตางกัน  บางคนก็เหมือนเอบัลท่ีดูเหมือน

จะไดรับของประทานแหงศรัทธาต้ังแตแรกเกิด  คนอ่ืน ๆ ตอง

ดิน้รนในการตัดสินใจทุกอยางท่ีเขาทํา  ในฐานะเปนบิดามารดา

เราตองไมยอมใหการคนหาและการด้ินรนของลูกทําใหศรัทธา

ของเราในพระเจาหว่ันไหวหรือสูญสลายไป

เม่ือแอลมาผูบุตร “ทรมานดวยความทรมาน…[และ] ปวด

ราวอยูดวยความจําถึงบาปอันมากมาย [ของทาน]”  ทานระลึก

ดวยวาไดยินบิดาสอนเก่ียวกับการเสด็จมาของ “พระเยซูคริสต

องคหนึ่ง พระบุตรของพระผูเปนเจา เพื่อทรงชดใชบาปของ

โลก” (แอลมา 36:17)  ถอยคําของบิดานําทานไปสูการเปล่ียน

ใจเล่ือมใส  ลูก ๆ  จะระลึกถึงคําสอนและประจักษพยานของเรา

ในทํานองเดียวกัน

นักรบหนุม 2,000 คนในกองทัพของฮีลามันแสดงประจักษ

พยานวา มารดาท่ีชอบธรรมไดสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก

พวกเขาไวอยางดี (ดู แอลมา 56:47!48)

ในชวงเวลาแหงการคนหาท่ีสําคัญยิ่งทางวิญญาณ อีนัส

กลาววา “คําพูดซึ่งขาพเจาไดยินจากบิดาบอย ๆ เกี่ยวกับชีวิต

นิรันดรฝงลึกอยูในใจขาพเจา” (อีนัส 1:3)

พระเจาตรัสไวในคําสอนและพันธสัญญาวา บิดามารดาตอง

สอนลูก ๆ  “ใหเขาใจคาํสอนเรือ่งการกลับใจ ศรัทธาในพระครสิต

พระบุตรของพระผูเปนเจาผูทรงพระชนม และเรื่องบัพติศมา

และของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยการปรกมือเม่ือ

อายุแปดป…
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“และเขาจะสอนลูก ๆ  ของเขาใหสวดออนวอนดวย และให

เดินอยางภาคภูมิตอพระพักตรพระเจา” (ค.พ. 68:25, 28)

การสอนพระกิตติคุณเสริมสรางครอบครัว
เมื่อเราสอนพระกิตติคุณแกลูก ๆ โดยทางคําพูดและการ

เปนตัวอยาง  ครอบครัวของเราจะไดรับการเสริมสรางและเสริม

กําลังทางวิญญาณ

ศาสดาที่ยังมีชีวิตไดใหถอยคําไวอยางแจงชัดเกี่ยวกับหนา

ท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของเราในการเสริมสรางครอบครัวทางวิญญาณ

ในป 1995 ฝายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองไดออก

ถอยแถลงตอโลก โดยประกาศวา “ครอบครัวเปนศูนยกลางตอ

แผนของพระผูสรางเพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดรของลูก ๆ

ของพระองค…สามีและภรรยามีความรับผิดชอบอันทรงเกียรติ

ท่ีจะรักและดูแลกัน เชนเดียวกับท่ีจะรักและดูแลลูก ๆ …บิดา

มารดามีหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูลูก ๆ ดวยความรักและ

ความชอบธรรม จัดหาปจจัยสนองความตองการทางรางกาย

และทางวิญญาณ  สอนพวกเขาใหรักและรับใชกัน [และ] ให

เช่ือฟงพระบัญญัติของพระผูเปนเจา” (“ครอบครัว: ถอยแถลง

ตอโลก”)

ในเดือนกุมภาพันธปน้ี ฝายประธานสูงสุดไดออกจดหมาย

ฉบับหน่ึงเรียกรองบิดามารดาทุกคน “ใหพากเพียรจนสุดความ

สามารถท่ีจะส่ังสอนและอบรมเล้ียงดูลูก ๆ ในหลักธรรมพระ

กิตติคุณ  ซ่ึงจะทําใหเขาอยูใกลชิดศาสนาจักร  บานเปนรากฐาน

ของชีวิตที่ชอบธรรม และไมมีสถาบันใดจะมาแทนที่หรือดํา-

เนินงานอันสําคัญยิ่งที่พระผูเปนเจาทรงมอบหมายนี้ใหสําเร็จ

ลงได”

ในจดหมายเดือนกุมภาพันธ  ฝายประธานสูงสุดสอนวาโดย

การสอนและการเล้ียงดูลูก ๆ ในหลักธรรมพระกิตติคุณ  บิดา

มารดาจะปกปองครอบครัวจากองคประกอบท่ีเปนการบอนทํา

ลายได  ทานแนะนําบิดามารดาและลูก ๆ เพิ่มเติมวา ขอให

“ความสําคัญของการสวดออนวอน การสังสรรคในครอบครัว

การศึกษาและการสอนพระกิตติคุณ และกิจกรรมที่ดีงามของ

ครอบครัวมากอนสิ่งอื่นใด แมวาความตองการหรือกิจกรรม

อ่ืน ๆ  อาจจะมีประโยชนและเหมาะสมก็ตาม  แตส่ิงเหลาน้ีตอง

ไมมาแทนท่ีงานมอบหมายของพระผูเปนเจาซ่ึงบิดามารดาและ

ครอบครัวเทาน้ันท่ีทําได” (จดหมายจากฝายประธานสูงสุด 11

กุมภาพันธ 1999)

ดวยความชวยเหลือจากพระเจาและคําสอนของพระองค

เราจะเขาใจและเอาชนะผลกระทบจากการทาทายอันเจ็บปวด

ทั้งปวงที่ครอบครัวอาจตองเผชิญได  ไมวาความตองการของ

สมาชิกในครอบครัวจะเปนอะไร  เราเสริมสรางครอบครัวได

เมื่อเราทําตามคําแนะนําที่ศาสดาใหไว

กุญแจสูการเสริมสรางครอบครัว คอื การมีพระวิญญาณของ

พระเจาเขามาในบานของเรา  เปาหมายของครอบครัว คือ การ

อยูในทางตรงและแคบ

แนวคิดสําหรับการเสริมสรางครอบครัว
มีส่ิงตาง ๆ  มากมายนับไมถวนท่ีสามารถทําไดภายในร้ัวบาน

ของเราเพื่อเสริมสรางครอบครัว  ขาพเจาขอแบงปนความคิด

บางประการอันจะชวยระบุส่ิงตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองเสริมสรางใน

ครอบครัวของเราเอง  ขาพเจาขอเสนอสิ่งเหลานี้ในวิญญาณ

ของการใหกําลังใจเพราะรูวาครอบครวัและสมาชกิครอบครวัตาง

ก็มีเอกลักษณเฉพาะตน

บานควรเปนสถานที่ปลอดภัย
� ทําใหบานของเราเปนสถานท่ีปลอดภัยท่ีซ่ึงสมาชิกแตละคน

ในครอบครัวจะรูสึกไดถึงความรักและมีสํานึกของความ

เปนสวนหน่ึง  ใหตระหนักวาลูกแตละคนมีของประทานและ

ความสามารถแตกตางกัน  แตละคนตองการความรักและ

การดูแลเปนพิเศษ

� จําไววา “คําตอบออนหวานชวยละลายความโกรธเกร้ียวให

หายไป” (สุภาษิต 15:1)  เม่ือขาพเจากับคนรักรับการผนึก

ในพระวิหารซอลทเลค  เอ็ลเดอรฮาโรลด บี. ลี ไดใหคําแนะ

นําที่ทรงปญญาแกเราวา “เมื่อทานขึ้นเสียงแหงความโกรธ

เกร้ียว พระวิญญาณจะทรงจากบานของทานไป” [เราตองไม

ปดประตูบานหรือปดลูก ๆ  จากหัวใจของเราดวยความโกรธ]

ลูกของเราก็เหมือนกับบุตรเสเพลที่จะตองรูวาเมื่อเขาประ-

พฤติตนเหมาะสม เขาสามารถกลับมาหาเราเพ่ือรับความรัก

และคําแนะนําได

� ใชเวลาสวนตัวกับลูก ๆ  ใหเขาเลือกกิจกรรมและหัวขอใน

การสนทนา  ขจัดส่ิงท่ีทําใหไขวเขวออกไป

สอนลูกใหสวดออนวอน อานพระคัมภีร และฟงเพลงที่ดี
� สนับสนุนใหลูก ๆ ประกอบศาสนกิจเปนการสวนตัว เชน
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สวดออนวอนสวนตัว ศกึษาพระคัมภีรสวนตัว และอดอาหาร

เพื่อความตองการพิเศษ  ประเมินการเติบโตทางวิญญาณ

ของเขาโดยสังเกตจากพฤติกรรม คําพูด และการปฏิบัติตอ

ผูอื่น

� สวดออนวอนกับลูก ๆ  ทุกวัน

� อานพระคัมภีรดวยกัน  ขาพเจาจําไดวาคุณพอคุณแมจะอาน

พระคัมภีรขณะท่ีเราผูเปนลูก ๆ  จะน่ังลงบนพ้ืนและฟง  บาง

ครั้งทานก็จะถามวา “พระคัมภีรขอนี้มีความหมายอะไรตอ

ลูกบาง” หรอื “มันทําใหลูกรูสึกอยางไร”  จากน้ันพวกทาน

จะฟงเมื่อเราตอบดวยถอยคําของเราเอง

� อานคําของศาสดาท่ียังมีชีวิตและบทความที่ใหการดลใจ

อ่ืน ๆ เก่ียวกับเด็ก เยาวชน และผูใหญ ซ่ึงมีอยูในนิตยสาร

ศาสนาจักร

� เราสามารถทําใหบานอบอวลไปดวยเสียงเพลงที่เหมาะสม

เมื่อเรารองเพลงดวยกันจากหนังสือเพลงสวด หรือหนังสือ

เพลงสําหรับเด็ก

จัดสังสรรคในครอบครัวและสภาครอบครัว
� จัดใหมีการสังสรรคในครอบครัวทุกสัปดาห  บางคร้ังบิดา

มารดากลัวท่ีจะสอนหรือแสดงประจักษพยานแกลูก ๆ

มากจนเกินไป  ขาพเจารูสึกผิดเกี่ยวกับเรื่องน้ีในชีวิตของ

ตัวเอง  ลูก ๆ ตองการใหเราแบงปนความรูสึกทางวิญญาณ

กับเขา พรอมท้ังสอน และแสดงประจักษพยานใหพวกเขาฟง

� จัดใหมีสภาครอบครัวเพ่ือสนทนาแผนการและขอกังวลของ

ครอบครัว  บางคร้ังสภาครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ

สภาที่มีการสนทนาตัวตอตัวกับสมาชิกครอบครัวแตละคน

ชวยใหลูก ๆ  รูวาความคิดเห็นของเขาสําคัญ  จงฟงและเรียนรู

จากเขา

แบงปนพระกิตติคุณ สนับสนุนผู นําในศาสนาจักร และมี
สวนรวมเปนครอบครัว
� เชิญผูสอนศาสนามาสอนเพ่ือนท่ีไมเปนสมาชิก หรือเพ่ือนท่ี

แข็งขันนอยในบานของเรา

� แสดงใหรูวาเราสนับสนุน และยอมรับผูนําของศาสนาจักร

� รับประทานอาหารรวมกันเม่ือเปนไปได และมีการสนทนา

ท่ีมีความหมายระหวางม้ืออาหาร

� ทํางานรวมกันเปนครอบครัว แมอาจจะเร็วและงายกวาเมื่อ

ทํางานดวยตัวเอง  จงพูดคุยกับลูกชายและลูกสาวขณะทํา

งานดวยกัน  ขาพเจามีโอกาสนั้นทุกวันเสารกับคุณพอของ

ขาพเจา

สอนลูกใหเปนเพื่อนที่ดีและเตรียมพรอมเพื่ออนาคต
� ชวยใหลูก ๆ  เรียนรูท่ีจะสรางมิตรภาพท่ีดีและทําใหเพ่ือน ๆ

รูสึกอบอุนในบานของเรา  ทําความรูจักกับบิดามารดาของ

เพ่ือน ๆ ของลูก

� สอนลูก ๆ  โดยการเปนตัวอยางถึงวิธีจัดสรรเวลาและทรัพยา-

กรอยางฉลาด  ชวยพวกเขาเรียนรูการพ่ึงพาตนเอง และความ

สําคัญของการเตรียมพรอมเพื่ออนาคต

สืบสานมรดกและประเพณีครอบครัว
� สอนลูก ๆ  เก่ียวกับประวัติของบรรพบุรุษและประวัติครอบ

ครัวของตนเอง

� สรางประเพณีครอบครัว วางแผนและใชวันหยุดพักผอน

รวมกันอยางมีความหมาย โดยพิจารณาถึงความตองการ พร

สวรรค และความสามารถของลูก ๆ   ชวยพวกเขาสรางความ

ทรงจําแหงความสุข ปรับปรุงพรสวรรค และสรางความรูสึก

ถึงคุณคาในตนเอง

สอนถึงความสําคัญของการเช่ือฟงพระบัญญัติและการรับ
พิธีการ
� สอนคุณคาทางศีลธรรมและการผูกมัดตนในการเช่ือฟงพระ

บัญญัติดวยคําพูดและตัวอยาง

� หลังจากขาพเจารับบัพติศมาและการยืนยัน  คุณแมดึงขาพ-

เจามาใกล และถามวา “ลูกรูสึกอยางไรจะ”  ขาพเจาอธิบาย

ความรูสึกท่ีมีอยูอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได น่ันคือ ความสงบ

การปลอบประโลม และความสุข  คณุแมอธิบายวาส่ิงท่ีขาพ-

เจารูสึกเปนของประทานท่ีขาพเจาเพ่ิงไดรับ ซึ่งคือของประ

ทานแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  เธอบอกวา ถาขาพเจาดําเนิน

ชีวิตอยางมีคาควรตอส่ิงน้ัน  ขาพเจาจะมีของประทานน้ันอยู

ดวยตลอดเวลา  นั่นเปนชวงการสอนที่ติดตรึงอยูในความ

ทรงจําของขาพเจาตลอดชีวิต

สอนลูก ๆ ถึงความสําคัญของบัพติศมาและการยืนยัน การ

รับของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การรับสวนศีลระลึก

การสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแกลูก (ตอน 1)
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การใหเกียรติฐานะปุโรหิต และการทําและรักษาพันธสัญญา

พระวิหาร  ลูก ๆ  จําเปนตองรูถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิต

เพ่ือมีคาควรตอการไดรับใบรับรองพระวิหาร และเตรียมพรอม

สําหรับการแตงงานในพระวิหาร

� หากทานยังไมไดผนึกในพระวิหารกับคูครองหรือลูก ๆ   ให

ทํางานเปนครอบครัวเพ่ือรับพรพระวิหาร ต้ังพระวิหารเปน

เปาหมายของครอบครัว

� มีคาควรตอฐานะปุโรหิตที่ทานดํารงอยู และใชอํานาจนั้น

เพื่อเปนพรแกชีวิตของผูคนในครอบครัว…

รูจักชุมชน โรงเรียน และกิจกรรมตาง ๆ ของศาสนาจักร
มีแหลงชวยตาง ๆ  นอกบาน  การใชส่ิงเหลาน้ีอยางฉลาดจะ

ชวยเสริมสรางครอบครัว

� สนับสนุนใหลูก ๆ  รับใชศาสนาจักรและชุมชน

� พูดคุยกับครู ผูฝกสอน ผูใหคําปรึกษา และผูนําศาสนาจักร

ของลูก ๆ เก่ียวกับความกังวลและความตองการของเขา

� รูส่ิงท่ีลูก ๆ ของเราทําในยามวาง  มีอิทธิพลตอเขาเก่ียวกับ

การเลือกภาพยนตร รายการโทรทัศน และวิดีโอ  หากเขา

เลนอินเทอรเน็ต  จงรูวาเขากําลังทําอะไร  ชวยใหพวกเขา

เห็นถึงความสําคัญของสันทนาการท่ีดีงาม

� สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีคุณคาในโรงเรียน รูสิง่ท่ีลูกกําลังศึกษา

ชวยเขาเร่ืองการบาน ชวยใหเขาตระหนึกถึงความสําคัญของ

การศึกษาและการเตรียมพรอมเพื่องานอาชีพและการเลี้ยง

ตัวเอง

� เยาวชนหญิง จงเขารวมในสมาคมสงเคราะหเมื่อถึงวันเกิด

ครบอายุ 18 ปของทาน  บางคนอาจลังเลท่ีจะเล่ือนไปยังช้ัน

น้ัน  ทานอาจกลัววาทานไมเหมาะสม  เยาวชนหญิงของขาพ-

เจา น่ันไมใชปญหา สมาคมสงเคราะหมีหลายส่ิงใหกับทาน

อันจะเปนพรแกทานตลอดชีวิต

� เยาวชนชาย จงใหเกียรติฐานะปุโรหิตแหงแอรันซ่ึงเปนฐานะ-

ปุโรหิตข้ันเตรียมท่ีเตรียมทานสําหรับฐานะปุโรหิตแหงเม็ล

คิเซเด็ค  จงแข็งขันอยางเต็มที่ในโควรัมเอ็ลเดอรของทาน

เมื่อทานไดรับการวางมือแตงตั้งสูฐานะปุโรหิตแหงเม็ลคิ-

เซเด็ค   ความเปนพ่ีนอง คําส่ังสอนในโควรัม และโอกาสใน

การรับใชผูอื่นจะเปนพรแกทานและครอบครัวตลอดชีวิต

ทําตามตัวอยางความรักของพระเจา
ทุกครอบครัวจะไดรับการเสริมสรางในทางใดทางหน่ึงหาก

นําพระวิญญาณของพระเจามาสูบานของเรา และสอนโดยตัว

อยางของพระองค

� จงปฏิบัติดวยศรัทธา อยาตอบโตดวยความกลัว  เม่ือลูกวัยรุน

ของเราเริ่มทดสอบคุณธรรมของครอบครัว  บิดามารดาจํา

เปนตองทูลขอการนําทางจากพระเจาในความตองการเฉพาะ

อยางของสมาชิกแตละคนในครอบครัว  น่ีเปนชวงเวลาท่ีจะ

รักและสนับสนุนเขามากขึ้น และเสริมการสอนของทาน

เก่ียวกับวิธีทําการเลือก  นาหว่ันวิตกท่ีปลอยใหลูก ๆ  ของเรา

เรียนรูจากความผิดพลาดที่เขาทํา  แตความเต็มใจท่ีจะเลือก

ทางของพระเจาและคุณธรรมของครอบครัวเมื่อการเลือก

มาจากตัวเขายอมดีกวาเมื่อเราพยายามบังคับใหเขาทําคุณ-

ธรรมเหลาน้ัน  หนทางแหงความรักและการยอมรับของพระ

เจายอมดีกวาหนทางแหงการบีบบังคับและบีบคั้นของซา-

ตานโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเล้ียงดูลูก ๆ วัยรุน

� จงจดจําถอยคําของศาสดาโจเซฟ สมิธ ท่ีวา “ไมมีส่ิงใดมีอํา

นาจชักนําผูคนไปสูการละท้ิงบาปมากเทากับการท่ีเราจะจูง

เขาไปและดูแลเขาดวยความออนโยน  เมื่อผูคนแสดงความ

รักและความเมตตาตอขาพเจาแมเพียงนอยนิด  โอส่ิงน้ันชาง

มีอํานาจเหนือจิตใจของขาพเจามากเหลือเกิน  ขณะท่ีวิถีตรง

กันขามมีแนวโนมที่จะเพิ่มความรูสึกอันปวดราวและระงับ

ความคิดท้ังส้ินของมนุษย” (Teachings of  the Prophet Jo-

seph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 240)

ลูกที่ออกนอกลูนอกทางจะกลับมา
� ขณะที่เราอาจทอแทสิ้นหวังหลังจากทําทุกสิ่งแลว และลูก

บางคนก็ยังออกจากทางแหงความชอบธรรม  ถอยคําของ

ออรสัน เอฟ. วิทนีย จะปลอบประโลมเราได  “แมวาแกะบาง

ตัวอาจจะทองเท่ียวไป  พระผูเล้ียงแกะยังทรงทอดพระเนตร

เขาอยู และอีกไมชาไมนานเขาก็จะรูสึกถึงอิทธิพลของความ

อารักขาจากสวรรคที่แผไปถึงและดึงเขากลับมายังฝูง ไมวา

จะในชีวิตน้ีหรือในชีวิตหนา เขาจะตองกลับมา  เขาจะตอง

จายหน้ีเพ่ือความยุติธรรม ตองทนทุกขเพราะบาป และตอง

ฝาฟนความยากลําบากอยางแสนสาหัส  แตในท่ีสุด ถาส่ิงน้ี

นําเขากลับบาน กลับมาสูใจที่ใหอภัยและเต็มไปดวยความ
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รักของพอ [และแม] เชนเดียวกับบุตรเสเพล  ประสบการณท่ี

เจ็บปวดจะไมไรประโยชน  จงสวดออนวอนใหกับลูกท่ีไม

เอาใจใสและไมเช่ือฟง  ยึดเขาไวดวยศรัทธา [ของเรา]  จงมี

ความหวังและวางใจตอไป จนกวาทานจะเห็นการชวยให

รอดของพระผูเปนเจา” (quoting Joseph Smith, in Con-

ference Report, Apr. 1929, 110)

ผูใหญโสดและเครือญาติจะใหการเสริมสรางได
� ทานท่ียังโสดหรือไมไดรับพรดวยการมีลูก  ทานจําเปนตอง

ใหความใสใจในคําแนะนําเร่ืองครอบครัวไหม แนนอน เรา

ทุกคนตองเรียนรูบางส่ิงในชีวิตบนโลก  สมาชิกผูใหญท่ียัง

ไมแตงงานสามารถใหการเสริมสรางที่พิเศษแกครอบครัว

ได โดยเปนแหลงที่ดีเยี่ยมของการสนับสนุน การยอมรับ

และใหความรักแกครอบครัวของเขา และของผูคนท่ีอยูรอบ

ตัวเขา

� สมาชิกผูใหญมากมายที่เปนเครือญาติทําหนาที่เสมือนบิดา

มารดาตามสิทธิท่ีมีอยูได  ปูยาตายาย ลุงปานาอา พีน่อง หลานๆ

ลูกพ่ีลูกนอง และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวมีอิทธิพลท่ี

ยิ่งใหญตอครอบครัวได  ขาพเจาปรารถนาจะแสดงความ

ขอบคุณตอเครือญาติของขาพเจาผูไดชี้นําขาพเจาโดยตัว

อยางและประจักษพยาน  บางคร้ังเครือญาติสามารถพูดบาง

สิง่ท่ีบิดามารดาไมสามารถพูดไดโดยไมกอใหเกิดการโตแยง

หลังจากการพูดคุยกันอยางเปดเผยกับคุณแม  เยาวชนหญิง

คนหน่ึงกลาววา “มันเปนเร่ืองยากท่ีจะบอกแมกับพอถึงความ

ผิดท่ีหนูทําไว  แตมันย่ิงยากท่ีจะบอกคุณปาซูซานเพราะหนู

ไมอยากทําใหเธอผิดหวัง”

ไมมีครอบครัวใดสมบูรณพรอม
โดยที่รูวาเรามาอยูในความเปนมตะเพื่อเรียนรูและพัฒนา

ศรัทธา  เราควรเขาใจวามีการตรงกันขามในทุกส่ิง  ภรรยาของ

ขาพเจาพูดระหวางสภาครอบครัวในบานของเราเองวา “เมื่อ

คุณคิดวาบางคนมีครอบครัวที่สมบูรณ นั่นแสดงวาคุณไมรูจัก

พวกเขาดีพอ”

จัดบานและครอบครัวใหเปนระเบียบ
พ่ีนองท่ีรัก ในฐานะท่ีเปนบิดามารดา ขอใหเราเอาใจใสคํา

แนะนําตักเตือน แมคําวากลาวท่ีพระเจาประทานแกโจเซฟ

สมิธ และผูนําของศาสนาจักรในป 1833 ท่ีให “จัดบาน [ของเรา]

ใหเปนระเบียบ” (ค.พ. 93:43) “เราส่ังเจาใหเล้ียงลูก ๆ ของเจา

ในความสวางและความจริง” (ค.พ. 93:40) “จัดครอบครัวของ

เขาใหอยูในระเบียบ และดูวา พวกเขาพากเพียรย่ิงข้ึน และเปน

หวงบาน และสวดออนวอนเสมอ  มิฉะน้ัน เขาจะถูกเอาออก

จากท่ีของเขา” (ค.พ. 93:50)

ศาสดาในยุคของเราไดใหคําแนะนําตักเตือนและการเตือน

ท่ีคลายคลึงกันน้ีกับบิดามารดาที่จะจัดระเบียบในครอบครัว

ของเขา  ขอใหเราไดรับพรดวยการดลใจและความรักในการ

เผชิญกับส่ิงตรงกันขามภายในครอบครัวดวยศรัทธา และเราจะ

ทราบวา การทดลองของเราจะนําเราใหใกลชิดกับพระเจา

และใกลชิดกันและกันมากขึ้น  ขอใหเราฟงเสียงของศาสดา

และจัดระเบียบในบานของเรา (ดู ค.พ. 93:41!!49)  ครอบครัว

จะไดรับการเสริมสรางเม่ือเราเขาใกลพระเจา และสมาชิกแตละ

คนในครอบครัวจะไดรับการเสริมสรางเม่ือเรายกและเสริมสราง

รักและดูแลกัน “ทานยกขาพเจา ขาพเจายกทาน แลวเราจะขึ้น

ไปพรอมกัน” (Quaker Proverb)

ขอใหเราสามารถตอนรับและรักษาพระวิญญาณของพระ

เจาใหอยูในบานของเราเพ่ือเสริมสรางครอบครัว  ขาพเจาสวด

ออนวอนเพ่ือท่ีสมาชิกแตละคนในครอบครัวจะอยูใน “ทางตรง

และแคบนีซ่ึ้งนําไปสูชีวิตนิรันดร” (2 นีไฟ 31:18)

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรเฮลสในการประชุมใหญสามัญของศาสนา

จักรเดือนเมษายน 1999 (ดู เลียโฮนา 1999 หนา 44!49)

การสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแกลูก (ตอน 1)
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การสอนหลักธรรม
พระกิตติคุณแกลูก
ตอน 2

แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปนี้หนึ่งขอหรือมากกวานั้นตามความตองการและสภาวการณของทาน

14

� วางแผนกิจกรรมท่ีทานจะใหการรับใชดวยกันเปนครอบครัว

� ทํางานบานกับลูกหรือหลานคนหนึ่ง หลานชายหรือไมก็

หลานสาว หรือเด็กคนอ่ืนในครอบครัวของทาน  พูดคุยกับ

เด็กคนน้ันขณะทํางานดวยกัน  ใชประโยชนจากโอกาสการ

สอนโดยไมวิพากษวิจารณความพยายามท่ีจะชวยเหลือ

ของเด็กคนนั้น

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี   หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

สอนเด็ก
ประธานบอยด เค. แพคเกอร

รักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผูรวมการประชุมท่ีน่ีและท่ีอ่ืน ๆ  พิสูจนใหเห็นถึงความกระ

หายท่ีไมอาจระงับไดตอความจริงท่ีมาพรอมกับการเปนสมาชิก

ในศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย

เม่ือขาพเจาทูลถามวาอะไรนาจะเปนประโยชนตอทานมาก

ท่ีสุด  ความรูสึกหน่ึงเกิดข้ึน คือ อีกสามอาทิตยจะถึงวันเกิดปท่ี

75 ของขาพเจาและยางเขาสูวัยที่ขาพเจาเรียกวา ผูสูงวัย

ขาพเจาเปนครูมานานกวา 50 ป  แนนอนวาส่ิงท่ีขาพเจาเรียน

รูมาจะเปนประโยชนตอทาน

ขาพเจาเรียนรูจากประสบการณวา ชีวิตจะสอนบางส่ิงท่ีเรา

ไมคิดวาเราอยากจะรู  บทเรียนที่ยากเหลานี้จะเปนบทเรียนที่

มีคาท่ีสุด

นอกจากนี้ขาพเจายังไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขาสู วัยสูงอายุ

ของตนเอง   เราลองมาพิจารณาการสนทนาระหวางแพทยกับ

ผูปวยซ่ึงมีใจความดังน้ี

แพทย: “ผมจะชวยคุณอยางไรดี  คณุคิดวาคุณมีปญหาอะไร

หรือครับ”

ผูปวย: “ผมมีปญหาเร่ืองความจําครับ คณุหมอ  ผมอานอะไร

ไปแลวผมก็จําไมได  ผมจําไมไดวาทําไมผมเขามาในหอง  ผม

จําไมไดวาผมเก็บของไวทีไ่หน”

แพทย: “เอาละครับ คุณบอกซิครับวา อาการอยางท่ีวาทําให

คุณกังวลใจมานานเทาไหรแลว”

ผูปวย: “อาการท่ีทําใหผมกังวลใจมานานเทาไหรแลวน่ันนะ

มันคืออาการอะไรหรือครับ”

ถาเรื่องนี้ทําใหทานอดหัวเราะไมได ทานก็คงจะอายุนอย

กวา 60 ป หรือไมก็ทานกําลังหัวเราะตัวเอง

การสอนลูกขณะที่เขายังเยาววัย
เม่ือทานอายุมากขึ้น ทานจะเรียนรู จดจํา หรือศึกษาอยาง

เชนครั้งที่ทานอายุยังนอยไมได   น่ันเปนเหตุที่ศาสดาแอลมา

แนะนําวา “จงเรียนรูปญญาในวัยเยาวของลูก แทจริงแลว จง

เรียนรูในวัยเยาวของลูก เพื่อรักษาบัญญัติของพระผูเปนเจา”1

� อานหัวขอตอไปน้ีในจุลสาร เพื่อความเขมแข็งของเยาวชน

(34285 425) ไดแก “ส่ือมวลชน ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ

วิดีโอเทป หนังสือ และนิตยสารตาง ๆ ” (หนา 11!!12)  “ดนตรี

และการเตนรํา” (หนา 14) และ “ความบริสุทธิ์ทางเพศ”

(หนา 15!16)  หลังจากทบทวนเนื้อหาแลว พิจารณาวาลูก

ของทานนาจะไดประโยชนอะไรจากการอานและสนทนา

เน้ือหาน้ีกับทาน
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นับวันขาพเจายิ่งจําพระคัมภีรและบทกวีตาง ๆ ไดยากขึ้น

ในสมัยหนุม ขาพเจาจะทวนครั้งหรือสองครั้งเพ่ือใหจําได

ถาขาพเจาพูดซํ้าหลาย ๆ  คร้ัง ย่ิงถาเขียนลงไปดวยแลว เร่ืองน้ัน

จะถูกบันทึกไวอยางถาวรในหัวสมอง

วัยเยาวเปนชวงเวลาที่เรียนรูงาย  น่ันจึงเปนเหตุผลที่วาทํา

ไมผูนําของศาสนาจักรจึงเปนหวงครูสอนเด็กและเยาวชนมา

ตั้งแตตน

เปนความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะสอนพระกิตติคุณและบทเรียน

ของชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน

พระเจาทรงมอบความรบัผดิชอบอันดับแรกน้ีใหแกบิดามารดา

และทรงเตือนเขาวา

“ตราบท่ีบิดามารดามีลูกในไซอัน…ท่ีไมสอนเขาใหเขาใจคํา

สอนเร่ืองการกลับใจ ศรัทธาในพระคริสตพระบุตรของพระผู

เปนเจาผูทรงพระชนม และเร่ืองบัพติศมาและของประทานแหง

พระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยการปรกมือเม่ืออายุแปดป บาปยอมอยู

บนศีรษะของบิดามารดา”2

จุดประสงคเบื้องตนของศาสนาจักรนี้ คือ สอนเยาวชน ใน

บานกอน จากน้ันก็ในศาสนาจักร

การสั่งสมความรู
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีขาพเจาเรียนรูเก่ียวกับการจดจําส่ิงท่ีเราเรียน

รูเม่ือคร้ังเยาววัย คือ ความรูท่ีสัง่สมไวในสมองแตเยาววัยอาจจะ

อยูอยางน้ันหลายปจนถึงชวงเวลาหน่ึงท่ีตองนํามาใช

ขาพเจาจะยกตัวอยางประกอบ  ขาพเจารูสึกเปนหวงมากท่ี

สมาชิกมักไมเอาใจใสคําแนะนําของอธิการ หรือไมก็พ่ึงพาอธิ-

การมากเกินไป

ขาพเจาจึงตัดสินใจพูดเร่ืองอธิการในการประชุมใหญสามัญ

ขาพเจาเตรียมดวยการสวดออนวอน และการสนทนาเมื่อ

50 ปที่แลวก็เขามาในความคิด ซ่ึงสอดคลองกับความตองการ

ของขาพเจาในฐานะครู!สอดคลองพอดี   ตอนน้ีขาพเจาจะยก

การสนทนาน้ันข้ึนมาพูดเชนเดียวกับท่ีพดูไวในการประชุมใหญ

สามัญ

“เม่ือหลายปมาแลว ขาพเจารับใชในสภาสูงสเตคกับอีเมอรี

วิกท  อีเมอรีรับใชเปนอธิการของวอรดฮารเพอรในชนบทถึง

10 ป  ลูซิลภรรยาของเขาเปนประธานสมาคมสงเคราะหสเตค

ของเรา

“ลูซิลเลาใหขาพเจาฟงวา เชาวันหน่ึงในฤดูใบไมผลิ เพ่ือน

บานคนหน่ึงมาเคาะประตูถามหาอีเมอรี  เธอบอกวาออกไปทํา

ไร  เพ่ือนบานจึงพูดดวยความหวงใยอยางย่ิงวา เขาเดินผานไร

ตอนเชามืดและเห็นมาเทียมแอกของอีเมอรีอยูตรงรอยไถซึ่ง

ทําไปไดเพียงคร่ึงแถว  เขาไมเห็นอีเมอรี และไมไดคิดอะไรจน

กระท่ังเดินผานไรอีกคร้ังในตอนสาย  มาเทียมแอกยังอยูท่ีเดิม

เขาจึงปนรั้วเดินผานไรไปที่มา แตก็ไมพบอีเมอรี เลยรีบมาที่

บานถามกับลูซิล

“ลูซิลตอบอยางสงบวา ‘ออ อยาตกใจเลยคะ คงมีใครสักคน

มีปญหาและมาขอใหอธิการชวย’

“ภาพของมาเทียมแอกท่ียืนรอในไรนานนับช่ัวโมงเปนสัญ-

ลักษณแหงการอุทิศของอธิการในศาสนาจักรและท่ีปรึกษาของ

เขาซ่ึงยนืเคยีงบาเคยีงไหลกัน อาจกลาวไดวา อธิการและท่ีปรึกษา

ทุกทานตองทิ้งมาเทียมแอกของตนไวตรงรอยไถที่ยังทําคาง

อยูเมื่อมีคนตองการความชวยเหลือ”3

ขาพเจาไมเคยใชประสบการณนั้นในการพูดมากอน!ไม

เคยคิดวาจะใช

ขาพเจาอยากจะจําเร่ืองน้ันใหไดกอนพูดในการประชุมใหญ

จึงสืบหาลูกสาวของอีเมอรี วิกท  เธอตกลงมาพบขาพเจาท่ีบาน

เดิมของเธอเพื่อใหขาพเจาไดเห็นไรที่คุณพอของเธอไถในวัน

น้ัน

ลูกชายคนหน่ึงของขาพเจาพาขาพเจาไปท่ีน่ันในวันอาทิตย

วันหน่ึงตอนเชาตรู  เขาถายรูปไวดวย

น่ันเปนเชาฤดูใบไมผลิท่ีสวยงาม  ทุงนาเพ่ิงไถเสร็จใหม ๆ

ดังเชนที่เคยเปนเมื่อหลายปกอน  นกนางนวลกําลังกินอาหาร

ในดินท่ีเพ่ิงพลิกข้ึนมา

ความทรงจําท่ีถูกร้ือฟน เม่ือนึกถึงการสนทนาน้ัน ไดเดนชัด

ขึ้นตอขาพเจา  ซึ่งยืนยันอีกคร้ังถึงความจริงของพระคัมภีรขอ

หนึ่งที่บังเอิญขาพเจาทองไวในวัยเยาว

“ทั้งเจาอยาคิดไวกอนวาเจาจะกลาวอะไร แตสะสมคําแหง

ชวิีตไวในความคิดของเจาเสมอไป และจะใหมันแกเจาในโมง

น้ันแหละ สวนน้ันท่ีจะแจกจายใหแกทุกคน”4
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ตามมาดวยคําสัญญาท่ีใหกับผูส่ังสมความรู

“ใครที่รับเจา ท่ีน่ันเราจะอยูดวย  เพราะเราจะไปตอหนา

ของเจา  เราจะอยูทางขวามือของเจา และทางซายของเจา  และ

พระวิญญาณของเราจะอยูในใจของเจา และเทพของเรารอบ ๆ

เจา เพ่ือเปนกําลังใจใหเจา”5

นี่เปนบทเรียนที่ดีสําหรับขาพเจา  แตบทเรียนของขาพเจา

ไมไดส้ินสุดแคน้ัน

ขาพเจาเคยทาสีและแกะสลักไมในสมัยหนุม  สวนใหญจะ

เรียนดวยตนเอง  ขณะท่ีลูก ๆ เจริญวัย ขาพเจาจะทุมเทเวลาใน

การสอนลูกถึงสิ่งที่ตนเองเรียนรูเมื่อตอนเปนเด็กเกี่ยวกับชีวิต

การแกะสลัก และการทาสี

หลังจากลูก ๆ โตหมดแลว ขาพเจาจะแกะสลักไมเพ่ือเปน

การผอนคลาย  ขาพเจาแกะสลักเปนรูปนกและใชเวลาหลายช่ัว

โมงไปกับนกแตละตัว  เมื่อมีคนถามวา “คุณใชเวลากี่ชั่วโมง

แกะสลักนกตัวน้ี” ขาพเจามักจะตอบวา “ผมไมทราบหรอกครับ

ถาผมทราบ ผมคงเลิกทํา”

ในระหวางทํางานดวยมือ ขาพเจาจะไตรตรองความอัศ-

จรรยของการสราง และการดลใจจะหล่ังไหลมา  ขณะแกะสลัก

ไม ขาพเจาก็จะคิดเร่ืองพูดไปดวย

การแกะสลักทําใหขาพเจาไดพักผอนเต็มที่  บางครั้งเมื่อ

ขาพเจาเริ่มเครียดและฉุนเฉียว ภรรยาจะบอกวา “คุณควรเริ่ม

แกะสลักอีกตัวดีกวา”

ขาพเจาคิดวา หากความทรงจําใน วัยสูงอายุ ของขาพเจา

เฉียบไวสักหนอย ขาพเจาคงจะชี้ไปที่งานแกะสลักแตละชิ้น

และบอกวางานช้ินน้ันเปนสัญลักษณของคําพูดเร่ืองใด  ขาพเจา

เรียนรูวาในชวงเวลาท่ีเงียบสงัดน้ันขาพเจาทําสองส่ิงไดในเวลา

เดียวกัน

การเก็บเกี่ยวผลจากการสอน
ขาพเจาทํางานแกะสลักเหลานั้นไมไดอีกแลว  เพราะงาน

ละเอียดเกินกวาที่ขาพเจาจะทําไดดวยแวนขยายและขอนิ้วมือ

ซึ่งเวลานี้แข็งเล็กนอยจากโปลิโอวัยเด็ก  นอกจากน้ี ภาวะกด

ดันที่เพิ่มขึ้นจากการเรียกทําใหขาพเจามีเวลาจํากัดไมสามารถ

ทํางานแกะสลักและเตรียมพูดไดพรอม ๆ กัน

เวลาน้ีความสามารถในการแกะสลักเกือบจะหมดส้ินไปจาก

ขาพเจาแลว แตลูกของเรายังทําได  เราสอนเขาเมื่อเขายังเด็ก

ภาพของวัวเทียมแอกที่ยืนรออยูในไรฝงแนนอยูในความ

ทรงจําของขาพเจา   และคิดวาบางทีขาพเจาอาจจะวาดภาพวัว

เทียมแอกของอธิการท่ีกําลังยืนอยูในไรพรอมดวยบังเหียนและ

คันไถ

ขาพเจาสองจิตสองใจเพราะเกาปมาแลวที่ขาพเจาเคยวาด

ภาพ    เพ่ือนสองคนท่ีมีพรสวรรคพิเศษและการดลใจเสนอตัว

จะชวยวาดภาพวัวเทียมแอกของอธิการ และเดือนกรกฎาคมน้ี

ขาพเจาจะเริ่มลงมือเพราะไดพักการเดินทางชั่วคราว

ขาพเจาเรียนรูจากเพ่ือนสองคนน้ีมากทีเดียว และเขาอยูใน

ภาพวาดของขาพเจาดวย  แตขาพเจาไดรับความชวยเหลือจาก

ลูกชายสองคนเปนอยางมาก  ลูกชายคนหน่ึงถายภาพไรท่ีมีรอย

ไถเหลานั้น เพราะขาพเจาพยายามอยูเสมอที่จะลงรายละเอียด

ใหมากท่ีสุดเม่ือบรรยายหรือวาดบางส่ิงลงในการแกะสลัก ใน

ภาพวาด หรือในคําพูด

น่ันเปนอีกบทเรียนหน่ึง   ขาพเจาสามารถดึงบางส่ิงท่ีลูกได

เรียนรูเมื่อวัยเยาวกลับมา

ลูกชายอีกคนหน่ึงตัดสินใจหลอรูปปนวัวเทียมแอกของอธิ-

การดวยทองสัมฤทธ์ิคูกับภาพวาดของขาพเจา   เราใชเวลาหลาย

ช่ัวโมงท่ีมีคาชวยกัน

เขานําบังเหียนมาเกา ๆ  คูหน่ึงมาจากยุงของเรา ซ่ึงแขวนอยู

อยางน้ันมานานกวา 50 ปแลวโดยไมมีใครแตะตองเลย  ปดฝุน

ออกและนํากลับมาบาน  แลวแขวนบังเหียนไวบนมาปวยหนัก

ตัวหน่ึง  มันยืนน่ิงขณะท่ีเขาจับบังเหียนเขาท่ีและรางภาพตัวมัน

อยางละเอียด

เพ่ือนบานของเขาสะสมคันไถเกา ๆ  เอาไวบาง  และหน่ึงใน

นั้นคือคันไถรุนเดียวกับวัวเทียมแอกสมัยนั้น ซึ่งเขาก็รางภาพ

ไวดวย

และดวยเหตุนี้ สิ่งที่เราไดใหแกลูกชายในวัยเยาวก็กลับมา

หาเรา  เชนเดียวกับลูกคนอ่ืน ๆ  ของเรา เขาไดปรับปรุงส่ิงท่ีเรา

ในฐานะบิดามารดาสอนเขาเม่ือยังเด็ก  และหากวันเวลาของเรา

ยืนยาวบนแผนดินโลก ก็จะมีการเก็บเกี่ยวครั้งที่สอง น่ันคือ

หลานของเรา และอาจจะคร้ังท่ีสามดวย
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การปลุกพรสวรรคที่ซุกซอนอยูใหตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
ขาพเจาเรียนรูเร่ืองอ่ืนอีก  คร้ังหน่ึงกอนจะวาดภาพท่ีไดรับ

การดลใจจากความคิดเห็นที่ไดยินเมื่อครั้งเปนเด็ก ซึ่งคือภาพ

ยอดเขาวิลลารด  ขาพเจาเคยไดยินกลุมผูสูงอายุเรียกยอดเขา

เหลาน้ันวา ฝายประธานสูงสุด  เพราะยอดเขาขนาดใหญสาม

ยอดน้ีท่ีตั้งตระหงานสูงเทียมฟาเปนสัญลักษณของผูนําของ

ศาสนาจักร

นั่นคือเมื่อเกาปที่แลว ตอนที่ลูกชายพาขาพเจาไปวิลลารด

ยูทาห เพ่ือถายภาพยอดเขา  เรากลับไปท่ีน่ันคร้ังท่ีสองเม่ือตอน

ที่มีเงาและการตัดกันของสีมากกวาเดิม

หลังจากนั้น ขาพเจาตองปลุกสิ่งที่ซุกซอนไวใหตื่นขึ้นมา

ตอนแรก การทําเชนน้ันเปนเร่ืองยากมาก  ขาพเจาคิดที่จะเลิก

ลมหลายคร้ัง  เพ่ือนคนหน่ึงกระตุนขาพเจาโดยกลาววา “ทําตอ

ไปซิ! มีท่ีวางมากมายตรงปลายสุดเสมอ”

ขาพเจาไมเลิกลม เพราะภรรยาคงไมยอมใหทําเชนน้ัน  ขาพ

เจาดีใจท่ีเวลาน้ีตนเองไมไดเลิกลม   ตอนน้ีขาพเจากาวเขาสูสิ่ง

น้ันอีกคร้ัง และไมแนวาขาพเจาอาจจะวาดภาพอีกก็ได ใครจะรู

ขาพเจาคิดวาการพยายามกลับไปวาดภาพอีกครั้งก็เหมือน

กับคนท่ีไมแข็งขันในศาสนาจักรมาหลายปและตัดสินใจจะกลับ

มาสูฝูง  มีชวงเวลาแหงการตอสูเพ่ือใหรูสึกวาส่ิงท่ีซุกซอนอยู

น้ัน จริง ๆ แลวยังไมหายไปไหน  และการมีเพ่ือนสักหน่ึงหรือ

สองคนจะชวยได

อีกหลักธรรมหน่ึงของการเรียนรู คอื ดงึบทเรียนจากประสบ

การณธรรมดาในชีวิตมาใช

ภาพวาด วัวเทียมแอกของอธิการ จะเสร็จสมบูรณเร็ว ๆ น้ี

รูปปนของลูกชายขาพเจากําลังอยูที่โรงหลอทองสัมฤทธ์ิ

บังเอิญวารูปปนของเขาดีกวาภาพวาดของขาพเจามาก   ซึง่ก็

นาจะเปนอยางนั้น เพราะนิ้วมือและความคิดวัยหนุมของเขา

ตอบสนองไดเร็วกวาของขาพเจา

เมื่อเรากาวเขาสู วัยสูงอายุ เราเรียนรูวากระดูกแก ๆ งอได

ยาก ขอตอตาง ๆ  ก็เคล่ือนไหวไดชามาก   ไมใชเร่ืองงายท่ีจะผูก

เชือกรองเทาเม่ือทานเลยวัย 60  ซ่ึงเปนไมใกลฝง

บทเรียนน้ีเขามาอีกคร้ัง “จงเรยีนรูปญญาในวัยเยาวของลูก

แทจริงแลว จงเรียนรูในวัยเยาวของลูกเพื่อรักษาบัญญัติของ

พระผูเปนเจา”6

“รัศมีภาพของพระผูเปนเจาคือความรูแจง หรืออีกนัยหน่ึง

ความสวางและความจริง”7

“เราส่ังเจาใหเล้ียงลูก ๆ  ของเจาในความสวางและความจริง”8

ลูกของเราจะไดรับของประทานอันสูงสงแหงพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เมื่อเขาอายุเพียงแปดป

“องคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมา

ในนามของเราน้ัน จะทรง สอน ทานท้ังหลาย ทุกส่ิง  และจะให

ทาน ระลึกถึงทุกส่ิง ท่ีเราไดกลาวไวแกทานแลว”9

สังเกตคําวา สอน และ ระลึกถึง

การสอนลูกมีรางวัลอยูในตัว  ทานเรียนรูหรือยังวาเม่ือทาน

สอน ทานเรียนรูจากการสอนมากกวาท่ีลูกเรียนรู?

ใชความทรงจําทางวิญญาณใหเปนประโยชน
มีความแตกตางระหวางการไดมาซ่ึงความรูทางโลกกับการ

ไดมาซ่ึงความรูทางวิญญาณ   นักศึกษาเรียนรูส่ิงน้ันในวันสอบ

เปนเร่ืองยากมากท่ีจะจดจําบางส่ิงท่ีทานไมไดเรียนรูมาต้ังแตแรก

นั่นเปนเรื่องจริงกับความรูทางโลก แตกับทางวิญญาณเรา

สามารถใชความทรงจําที่ยอนกลับไปกอนเกิดได  เราอาจจะ

พัฒนาความรูสึกไวตอเร่ืองตาง ๆ  ท่ีเราไมเขาใจเม่ืออายุยังนอย

กวีเวิรดสเวิรธรูสึกถึงบางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตกอนเกิดเมื่อเขา

เขียนวา

กําเนิดเราใชอ่ืนไกลเปนความหลับไหลและความลืมเลือน

จิตวิญญาณท่ีติดเตือน ดาวแหงชีวิตเปนเสมือน

ตัวตนจากความเว้ิงวางหางไกล

จึงหาใชเลือนรางรางไร

ดวยเมฆหมอกแหงสิริวิไล

ยังเตือนใจวาเรามาจากพระผูเปนเจา

พระผูทรงเปนครอบครัวของเรา10

ขาพเจาดึงบทกวีน้ีมาจากความทรงจําท่ีจารึกไวในช้ันเรียน

ภาษาอังกฤษเมื่อเรียนอยูที่วิทยาลัย

บทเรียนท่ีสําคัญท่ีสุดมาจากเหตุการณธรรมดา ๆ  ในชีวิต

บางคนรอคอยใหประสบการณทางวิญญาณยืนยันประจักษ

พยานของเขา  มันจะไมเปนเชนน้ัน  สิง่ท่ีใหการยืนยันถึงตัวจริง

ของเราในฐานะลูกของพระผูเปนเจา คือ การกระตุนเตือนที่

การสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแกลูก (ตอน 2)
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เงียบสงบและความรูสกึประทับใจตอเร่ืองพ้ืน ๆ  ธรรมดา  เราจะ

มีชวิีตตํ่ากวาอภิสิทธ์ิของเราเม่ือเราแสวงหาเคร่ืองหมายและมอง

ขาม “เครื่องหมาย”11 ของเหตุการณอัศจรรย

เราเปนลูกของพระผูเปนเจา เพราะเราอยูกับพระองคใน

การเปนอยูกอนชีวิตมตะ  มานน้ันถูกแยกออกคร้ังแลวคร้ังเลา

โดยบอกเปนนัยใหเรารูวาเราเปนใครและรูถึงสถานะของเราใน

แผนนิรันดร   ถือวาน่ันเปนความทรงจําหรือการรูแจงทางวิญ-

ญาณ เปนหน่ึงในประจักษพยานเหลาน้ันท่ีวาพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสตเปนความจริง  การเปดเผยเชนน้ันเกิดข้ึนเม่ือเรา

กําลังสอน

คร้ังหน่ึง ขาพเจาไดยินประธานมาเรียน จี. รอมนีย (1897!!

1988) กลาววา “ขาพเจารูอยูตลอดเวลาวาเมื่อใดที่ขาพเจาพูด

ภายใตอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะขาพเจาเรียนรู

บางส่ิงจากส่ิงท่ีพูดอยูเสมอ”

พระเจาตรัสบอกเหลาเอ็ลเดอรวา

“เจาไมไดถูกสงออกไปเพ่ือรบัการสอน แตเพ่ือสอนลูกหลาน

มนุษยถึงเร่ืองซ่ึงเราใหไวในมือของเจาโดยอํานาจของพระวิญ-

ญาณของเรา

“และเจาจะรับการสอนจากเบ้ืองบน  จงชําระตัวใหบริสุทธ์ิ

และเจาจะไดรับประสาทพรดวยอํานาจ เพื่อเจาจะใหแมดังที่

เราพูดไว”12

แมวาผูสอนศาสนาจะเก็บเก่ียวผูเปล่ียนใจเล่ือมใสไดไมมาก

นัก แตอํานาจทางวิญญาณจะมาสูเขาและสูศาสนาจักรเพราะ

เขาเรียนรูจากการสอนของตนเอง

ประธานโควรมัมัคนายกตองน่ังในสภาและสอนมัคนายกของ

เขา13  ประธานโควรัมเอ็ลเดอรตองสอนสมาชิกในโควรัมของ

เขาตามพันธสัญญา14

เปาโลบอกทิโมธีวา “จงมอบคําสอนเหลาน้ันซ่ึงทานไดยิน

จากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนท่ีซือ่สัตย ท่ีสามารถ

สอนคนอ่ืนไดดวย”15

เปาโลอธิบายดวยคําพูดเพียงไมกี่คําวาการสอนมีรางวัลใน

ตัวเองอยางไร ดังน้ี

“ฉะน้ัน ทานซ่ึงเปนผูสอนคนอ่ืนจะไมสอนตัวเองหรือ  เม่ือ

ทานเทศนาวาไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา

“ทานผูท่ีสอนวาไมควรลวงประเวณี ตัวทานเองลวงประเว-

ณีหรือเปลา”16

การเปนผูเรียนท่ีเต็มใจ
วันหน่ึง ขาพเจาไดรับจดหมายขอโทษฉบับหน่ึง อยางท่ีเคย

ไดรับมาหลายคร้ัง จากบุคคลท่ีขาพเจาไมรูจัก จดหมายฉบับน้ี

บอกวาเปนเวลานานทีเดียวที่สมาชิกผูน้ีเคียดแคนและโกรธ

เคืองขาพเจาอยางยิ่งเพราะคําปราศรัยของขาพเจา  เขาเขียนมา

ขอการอภัย

ขาพเจาใหอภัยโดยเร็ว  ขาพเจาเปนเพียงตัวแทนท้ังในการ

กลาวคําปราศรัยและในการใหอภัย

พระคัมภีรประกอบดวยขอความมากมายท่ี เปดเผยวา

“ยาก”17เพียงใดที่ชาวอิสราเอลและชาวนีไฟจะทนคําสอนของ

ศาสดาและอัครสาวกได  เปนเร่ืองงายมากท่ีจะตอตานการสอน

และโกรธเคืองครู  เปนอยางน้ันดวยกับศาสดาและอัครสาวกต้ัง

แตเริ่มตน

ผูเปนสุขตอนหน่ึงสอนวา

“เม่ือเขาจะติเตียนขมเหง และนินทาวารายทานท้ังหลายเปน

ความเท็จเพราะเรา ทานก็เปนสุข

“จงชืน่ชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบรบูิรณในสวรรค

เพราะเขาไดขมเหงผูเผยพระวจนะท้ังหลายท่ีอยูกอนทานเหมือน

กัน”18

จดหมายขอโทษเหลานั้นกลาวจําเพาะเจาะจงวา “ดิฉันไม

เขาใจวาทําไมทานจึงอยากทําใหดิฉันรูสึกไมสบายใจและรูสึก

ผดิอยางมาก”  คร้ันแลว จากการตอสูดิน้รนของเธอ ก็ปรากฏการ

รูแจงเห็นจริง การดลใจ และความเขาใจเหตุและผล  ในท่ีสุด

เธอก็เห็นและเขาใจวาทําไมพระกิตติคุณจึงเปนอยางที่เปนอยู

ขาพเจาจะกลาวถึงเร่ืองหน่ึงในบรรดาหลาย ๆ  เร่ือง   ในท่ีสดุ

สตรีทานหนึ่งก็เขาใจวาทําไมเราจึงเนนความสําคัญของการที่

มารดาจะอยูบานกับลูกของเธอ  เธอเขาใจวาไมมีการรับใชใด

เทียบเทาการขัดเกลาอยางดีท่ีมาจากความเปนแมท่ีไมเห็นแกตัว

เธอไมตองการละท้ิงการขัดเกลาทางสติปญญา ทางวัฒนธรรม



75

หรือทางสังคม  ส่ิงเหลาน้ีสอดคลองตรงกัน!ในเวลาท่ีเหมาะ

สม!เพราะเก่ียวของกับคณุธรรมอันเปนนิจท่ีมาจากการสอนลูก

ไมมีการสอนใดใหผลตอบแทนทางวิญญาณ หรือยกระดับ

จิตวิญญาณเทาหรือมากกวาการสอนของมารดา  มารดาอาจรู

สึกวาตนเองมีความเช่ียวชาญในพระคัมภีรไมพอเพราะตองยุง

อยูกับการสอนครอบครัว  เธอผูน้ันจะไมไดรับรางวัลนอยลงเลย

ประธานแกรนท แบนเกอรเทอรกําลังสนทนาเร่ืองคําสอน

อยูกับประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ ซ่ึงเดินทางไปเย่ียมคณะเผย

แผของเขาในบราซิล  ซิสเตอรแบนเกอรเทอรฟงและพูดข้ึนใน

ที่สุดวา “ประธานสมิธคะ ดิฉันเล้ียงลูกจนไมมีเวลาท่ีจะเปนผู

เช่ียวชาญพระคัมภีรเหมือนสามี  ดิฉันจะไดเขาสูอาณาจักรช้ัน

สูงกับแกรนทไหมคะ”

ประธานสมิธไตรตรองอยางจริงจังช่ัวครู แลวกลาววา “คง

ได ถาคุณจะอบขนมพายใหเขา”

ผูชายจะถูกบีบค้ันอยางหนักใหมีระดับการขัดเกลาทางวิญ-

ญาณไมนอยไปกวาท่ีเพ่ิมทวีข้ึนโดยธรรมชาติกับภรรยาขณะท่ี

เธอสอนลูก  และหากเขาเขาใจพระกิตติคุณเปนอยางดี เขาจะ

รูวาเขาจะข้ึนสูความสูงสงไมไดหากปราศจากเธอ19   วิธีท่ีดีท่ีสุด

ท่ีจะทําใหเขาสมหวัง คอื เขาตองเร่ิมเปนหุนสวนท่ีเอาใจใสและ

รับผิดชอบในการสอนลูก

พรสําหรับครู
ตอนนี้ เรามาพิจารณาคําสัญญานี้ดวยกัน

“เจาจงสอนอยางพากเพียรและพระคุณของเราจะอยูกับ เจา

[คร]ู เพ่ือเจา [ครู มารดา บิดา] จะไดรับการแนะนําอยางสมบูรณ

ยิง่ข้ึนในทฤษฎี ในหลักธรรม ในคาํสอน ในกฎแหงพระกิตติคุณ

ในส่ิงท้ังปวงท่ีเก่ียวกับอาณาจักรของพระผูเปนเจาท่ีสมควรสํา

หรับเจา [มารดา บิดา] ที่จะเขาใจ”20

จงสังเกตคําสัญญาท่ีใหกับครูไมใชนักเรียน

“เจาจงสอนอยางพากเพียรและพระคุณของเราจะอยูกับเจา

[คนท่ีสอนลูกของทาน หรือ ปฐมวัย โรงเรียนวันอาทิตย เยาวชน

ชายหญิง ฐานะปุโรหิต เซมินารี สมาคมสงเคราะห]” เพื่อทาน

จะรู:

“เก่ียวกับส่ิงท้ังในสวรรค และในแผนดินโลก และใตแผน

ดนิโลก  สิง่ซ่ึงเปนมา สิง่ซ่ึงเปน ส่ิงซ่ึงตองบังเกิดในไมชา สิง่ซ่ึง

อยูท่ีบาน ส่ิงซ่ึงอยูนอกบาน สงคราม และความยุงเหยิงของประ

ชาชาติ และการพิพากษาซ่ึงอยูบนแผนดิน และความรูเร่ืองประ

เทศตาง ๆ และเรื่องอาณาจักรตาง ๆ ดวย!

“เพื่อเจา [ท่ีสอน] จะพรอมในส่ิงท้ังปวงเม่ือเราจะสงเจาไป

อีกเพ่ือทําหนาท่ีใหสมบูรณ ซ่ึงหนาท่ีน้ันเราเรียกเจามา และภา

ระนั้นซึ่งเรามอบหมายเจา”21

เปาโลพยากรณตอทิโมธีหนุมวา “ในสมยัจะส้ินยุคน้ัน จะ

เกิดเหตุการณกลียุค”22  ทานกลาววา “ขณะเมื่อคนชั่วและคน

เจาเลหจะเลวลง ท้ังลอลวงคนอ่ืนและถูกคนอ่ืนลอลวงดวย”23

แตเราจะยังคงปลอดภัย  ความปลอดภัยของเราอยูในการ

สอนลูก

“จงฝกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเปนผูใหญ

แลวเขาจะไมพรากจากทางนั้น”24

เปาโลแนะนําทิโมธีวา

“แตฝายทานจงดําเนินตอไปในส่ิงท่ีทานเรียนรูแลว และได

เช่ืออยางม่ันคง  ทานก็รูวาทานไดเรียนมาจากผูใด

“และตัง้แต เด็ก มาแลวท่ีทานได รูพระคัมภีรอันศักด์ิสิทธ์ิ

ซึง่สามารถสอนทานใหถึงความรอดไดโดยความเช่ือในพระเย-

ซูคริสต”25

น่ีคือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต  นี่คือศาสนาจักรของ

พระองค  พระองคทรงเปนแบบฉบับของเรา  พระผูไถของเรา

เราไดรับบัญชาใหเปน “เหมอืนอยางพระองค”26

พระองคทรงเปนครูสอนเด็ก  พระองคทรงบัญชาสานุศิษย

ของพระองคที่เจรูซาเล็มวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามาหาเรา

อยาหามเขาเลย เพราะวาชาวแผนดินสวรรคเปนของคนเชน

เด็กเหลานั้น”27

ในเร่ืองราวการปฏิบัติศาสนกิจของพระผูชวยใหรอดในบรร

ดาชาวนีไฟ  เราสามารถมองเขาไปในจิตวิญญาณของพระองค

ไดลึกซึ้งยิ่งกวาที่อื่น

“และเหตุการณไดบังเกิดขึ้นคือ พระองคทรงสั่งใหนําเด็ก

เล็ก ๆ ของเขามา

“ดงัน้ันเขานําเด็กเล็ก ๆ  ของเขามาวางบนพ้ืนดินรอบพระองค

และพระเยซูประทับยืนอยูทามกลางและฝูงชนเปดทางใหคนนํา

เด็กท้ังหมดมาถึงพระองค…

การสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแกลูก (ตอน 2)
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“…พระองคกันแสง และฝูงชนเปนพยานเร่ืองน้ี และพระ-

องคทรงเอาเด็กเล็ก ๆ ของเขามาทีละคน และประทานพรให

เขา และทรงสวดออนวอนพระบิดาเพ่ือเขา

“และเม่ือพระองคทรงทําส่ิงน้ีแลว พระองคกันแสงอีก

“และพระองคทรงรับส่ังกับฝูงชน และตรัสกับเขาวา: จงดู

ลูกเล็ก ๆ ของเจา

“และเม่ือเขามองไปเพ่ือท่ีจะดู  เขาทอดสายตาไปทางสวรรค

และเขาเห็นทองฟาเปด และเขาเห็นเทพพากันลงมาจากสวรรค

ประหน่ึงวาอยูทามกลางไฟ และทานลงมาลอมรอบเด็กเล็ก ๆ

เหลาน้ัน และเขาถูกลอมรอบดวยไฟ และเทพไดปฏิบัติใหเขา

“และฝูงชนไดเห็นและไดยิน และไดเปนพยาน และเขารูวา

บันทึกของเขาจริง เพราะเขาทั้งหมดไดเห็น และไดยินกันทุก

คนดวยตัวเอง”28

ขาพเจาทราบวาบันทึกเปนความจริง  ขาพเจาเปนพยานถึง

พระองค และอวยพรทุกทานท่ีสอนลูกในพระนามของพระองค

จากคําปราศรัยท่ีพิธีเปดสัปดาหการศึกษามหาวิทยาลัยบริคัม ยัง วันท่ี

17 สิงหาคม 1999 (see Ensign, Feb. 2000, 10!17)
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นําทางลูกขณะที่เขา
ทําการตัดสินใจ
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปน้ีหน่ึงขอหรือท้ังสองขอตามความตองการและสภาวการณของทาน

15

� ในอานเปนการบานขางลาง เอ็ลเดอรเอ็ม. รัสเซลล บัลลารด

ใหคําแนะนําส่ีวิธีท่ีชวยใหเรา “สรางปอมแหงศรัทธาในบาน

ของเรา และ…เตรียมเยาวชนของเราใหสะอาดผองแผว บร-ิ

สุทธ์ิ และมีคาควรอยางสมบูรณท่ีจะเขาพระวิหาร”  ทบทวน

คําแนะนําของทานและวางแผนที่จะทําตามคําแนะนําเหลา

น้ีในบานของทาน

� คิดถึงการตัดสินใจที่ลูกแตละคนในครอบครัวอาจจะเผชิญ

ที่โรงเรียน ท่ีบาน และท่ีอ่ืน ๆ  คิดดูวาทานจะทําอะไรบาง

เพ่ือชวยเตรียมลูกแตละคนใหทําการตัดสินใจท่ีชอบธรรม

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

ดุจดังเปลวเพลิงที่ไมรูดับ
เอ็ลเดอรเอ็ม. รัสเซลล บัลลารด

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความปติยินดีของการแตงงานในพระวิหาร
บางโอกาส ขาพเจาไดรับเกียรติอยางสูงใหประกอบพิธีใน

พระวิหารเมื่อหนุมสาวผูมีคาควรสองคนแตงงานและผนึกใน

พระนิเวศนของพระเจา   น่ีเปนโอกาสพิเศษสําหรับครอบครัว

และเพ่ือน ๆ  เสมอ  ความรูสกึในชวงเวลาดังกลาวเปนความหวาน

ชืน่และอ่ิมอกอ่ิมใจ ระคนกับความสุขทางโลก และความปติยิน

ดนิีรนัดร ซึง่เห็นไดในดวงตาท่ีนองไปดวยนํ้าตาของเหลามารดา

ผูซ่ึงไดสวดออนวอนดวยสุดใจของเธอเพ่ือใหมีวันน้ี  ทานมอง

เห็นส่ิงน้ีในดวงตาของพอ ซึง่เปนคร้ังแรกในหลาย ๆ  เดอืน ผูกํา

ลังคิดถึงบางส่ิงนอกเหนือจากเงินท่ีตองจายใหกับการแตงงาน

แตสวนใหญทานจะมองเห็นส่ิงน้ีในแววตาของเจาบาวและเจา

สาวท่ีงดงาม ผูไดดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระกิตติคุณ โดย

หลีกเล่ียงการลอลวงของโลก   มีความรูสึกพิเศษอันไมสามารถ

ปฏิเสธไดในผูท่ียังคงสะอาด ผองแผว และบริสุทธ์ิ

มาตรฐานทางศีลธรรมนั้นแนนอน
ชายหนุมและหญิงสาวมากมายเหลือเกินกําลังยอมจํานนตอ

แรงกดดันของโลกท่ีอ่ิมตัวไปดวยขาวสารท่ีชัว่รายและพฤติกรรม

ท่ีผิดศีลธรรม  ลูซิเฟอรกําลังกอสงครามช่ัวกับจิตวิญญาณของ

คนหนุมเชนเดียวกับคนสูงอายุ และหลายตอหลายคนยอมจํานน

ตอการลอลวงน้ัน  มาตรฐานของโลกเปล่ียนทิศทางไปเหมือน

ด่ังเม็ดทรายในทะเลทรายท่ีลมพัดผาน  สิง่ซ่ึงแตกอนไมเคยได

ยินหรือยากจะรับได แตตอนน้ีกลับกลายเปนเรื่องธรรมดา

ทัศนะของโลกไดแปรเปล่ียนไปอยางเห็นไดชัดจนผูท่ีเลือกยึด

ม่ันอยูกับมาตรฐานของศีลธรรมท่ีสืบทอดกันมาถูกมองเหมือน

คนแปลกประหลาด  แมถึงกับตองแสดงเหตุผลใหเห็นถึงความ

ปรารถนาที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผูเปนเจา

แตส่ิงหน่ึงท่ีแนนอนคือ พระบัญญัติไมเคยเปล่ียนแปลง  ขอ

เราอยาเขาใจผิดคิดไปเชนน้ัน  สิง่ถูกก็ยังคงถูกอยู ส่ิงผิดก็ยังคง

ผิดอยู  สงัคมหรือการเมืองจะยอมรับแคไหนก็ไมสําคัญ  เราเช่ือ

ในพรหมจรรยกอนแตงงานและความซ่ือสัตยภักดีหลังแตงงาน

มาตรฐานน้ันเปนมาตรฐานของความจริงลวน ๆ  ไมไดอยูภาย

ใตการสํารวจประชามติ ท้ังไมไดขึ้นอยูกับสถานการณหรือ

สภาพแวดลอม  ไมมีความจําเปนตองมาถกเถียงกันในเร่ืองน้ัน

หรือในมาตรฐานอ่ืน ๆ ของพระกิตติคุณ
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การสรางปอมแหงศรัทธาในบาน
แตบิดามารดา ผูนํา และครูจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยให

เยาวชนของเราเรียนรูท่ีจะเขาใจ รัก เห็นคุณคา และดําเนินชีวิต

ตามมาตรฐานของพระกิตติคุณ  บิดามารดาและเยาวชนตองยืน

หยัดตอตานปฏิปกษท่ีฉลาดและเจาเลหดวยกัน  เราตองอุทิศตัว

มีพลังและมุงม่ันในความพยายามท่ีจะดําเนินชวิีตตามพระกิตติคณุ

เหมือนดังที่เขาพยายามทําลายพระกิตติคุณและทําลายเราดวย

การทาทายท่ีอยูตรงหนาเราย่ิงใหญมาก  จิตวิญญาณอมตะ

ของคนท่ีเรารักตกอยูในอันตราย  ขาพเจาขอแนะนําส่ีวิธีที่เรา

จะสรางปอมแหงศรัทธาในบานของเรา และโดยเฉพาะอยางย่ิง

ชวยเตรียมเยาวชนของเราใหสะอาด ผองแผว บริสุทธ์ิ และมีคา

ควรอยางสมบูรณที่จะเขาพระวิหาร

สอนพระกิตติคุณแกลูก
ขอแรกคือขอมูลพระกิตติคุณ  ขอมูลเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีสํา

คญัท่ีสุดซ่ึงขาพเจารูจัก คอื ความรูท่ีวาเราเปนลูกจริง ๆ  ของพระ

ผูเปนเจาพระบิดานิรันดรของเรา  น่ีไมเพียงถูกตองตามคําสอน

เทาน้ัน แตสําคัญย่ิงทางวิญญาณ  พระผูชวยใหรอดตรัสในคํา

สวดวิงวอนอันทรงพลังของพระองควา “น่ีแหละคือชีวิตนิรันดร

คือ ท่ีเขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจาเท่ียงแทองคเดียว และ

รูจักพระเยซูคริสตท่ีพระองคทรงใชมา” (ยอหน 17:3)  การจะรู

จักพระบิดาบนสวรรคและเขาใจความสัมพันธของเรากับพระ

องคในฐานะพระบิดาและพระผูเปนเจาของเรา คือ คนหาความ

หมายในชีวิตน้ี และความหวังในชีวิตท่ีจะมาถึง  ครอบครัวของ

เราจําเปนตองรูวาพระองคทรงดํารงอยูจริง เราเปนบุตรและธิดา

ของพระองค และเปนผูรับมรดกทุกส่ิงท่ีพระองคทรงมีในเวลา

น้ีและตลอดกาล โดยมีความมั่นคงในความรูนั้น  สมาชิกใน

ครอบครัวจะมองหาการเบ่ียงเบนในทางช่ัวนอยลง และมองหา

พระผูเปนเจาและมีชีวิตมากข้ึน (ดู กันดารวิถี 21:8)

ดําเนินชีวิตตามพันธสัญญา ไมใชตามความสะดวก
ดวยเหตุผลบางอยาง เราจึงตองคอย ๆ ซึมซาบประจักษ

พยานอันทรงพลังถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไวในใจเรา

เหมือนกับท่ีบรรพบุรุษผูบุกเบิกของเรามี  คงจําไดเม่ือนอวูลม

สลายในเดือนกันยายนป 1846 และสภาพอันเหลือจะทนของ

สิทธิชนในคายคนจน เม่ือมีรายงานไปถึงวินเทอร ควอเตอรส

บริคัม ยงั เรียกพ่ีนองชายมารวมกันทันที หลังจากอธิบายสถาน-

การณและเตือนพวกเขาถึงพันธสัญญาท่ีทําไวในพระวิหารนอวู

เพ่ือจะไมมีคนใดท่ีตองการจะมา ไมวาจะยากจนแคไหน ถูกท้ิง

ไวขางหลัง  ทานไดใหการทาทายอันนาสนใจย่ิงน้ีแกพวกเขา

“ถึงเวลาท่ีตองทํางานแลว” ทานกลาว “ขอใหไฟแหงพันธ-

สญัญา ซ่ึงทานไดทําไวในพระนิเวศนของพระเจา โชติชวงอยูใน

ใจทานดุจดังเปลวเพลิงที่ไมรูดับ” (To the High Council at

Council Point, 27 Sept. 1846, Brigham Young Papers, His-

torical Department Archives, The Church of Jesus Christ of

Latter-day Saints, 1; เนนตัวเอน)  ภายในไมก่ีวัน ถึงแมท่ีวิน-

เทอร ควอเตอรส อยูในสภาวะจวนเจียนจะขาดแคลน แตขบวน

เกวียนก็มุงไปทางตะวันออกเพ่ือชวยชีวิตสิทธิชนในคายคนจน

ตามฝงแมนํ้ามิสซิสซิปป

เราไดยินถึงการทนทุกขและการเสียสละของสิทธิชนยุคแรก

เหลาน้ันบอย ๆ และเราถามตัวเองวา “พวกเขาทําไดอยางไร?

สิง่ใดทําใหพวกเขามีพลังเชนน้ัน?” คําตอบสวนหน่ึงอยูในถอย

คําอันทรงพลังของประธานยัง สทิธิชนยุคสุดทายรุนแรก ๆ  เหลา

น้ันไดทําพันธสัญญาไวกับพระผูเปนเจา และพันธสัญญาเหลา

นั้นโชติชวงดุจดังเปลวเพลิงท่ีไมรูดับในใจของเขา

บางคร้ังเราถูกลอลวงใหดําเนินชีวิตตามความสะดวกมากกวา

ตามพันธสัญญา  การดําเนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติคุณและ

ยนืหยดัเพ่ือความจริงตลอดจนเปนพยานถึงการฟนฟูใชวาจะเปน

เรื่องงายเสมอไป  ไมคอยงายนักที่จะแบงปนพระกิตติคุณกับ

ผูอ่ืน  ไมงายนักท่ีจะตอบรับการเรียกในศาสนาจักร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงถาการเรียกน้ันตองใชความสามารถอยางมาก  โอกาสท่ี

จะรับใชผูอ่ืนอยางมีความหมาย ดังท่ีเราไดทําพันธสัญญาวาจะ

ทํา ไมคอยจะมาในเวลาท่ีสะดวก  การดําเนินชีวิตตามความสะ

ดวกจะไมมีพลังทางวิญญาณแตอยางใด  พลังจะมาเม่ือเรารักษา

พันธสัญญาของเรา  เมื่อเรามองไปที่ชีวิตของสิทธิชนยุคแรก

เราจะเห็นวาพันธสัญญาของพวกทานเปนแรงผลักดันอันดับแรก

ในชีวิต  ตัวอยางและประจักษพยานของพวกทานมีพลังมากพอ

ท่ีจะสงผลตอลูกหลานรุนตอ ๆ  ไป

สอนลูกเกี่ยวกับศีลธรรม
เม่ือลูก ๆ ของเราโตขึ้น เขาตองการใหบิดามารดาสอนขอ

มูลในเร่ืองท่ีวาส่ิงใดเหมาะสม และส่ิงใดไมเหมาะสมดวยความ

ชัดเจน และตรงไปตรงมามากข้ึน  บิดามารดาตองสอนลูก ๆ  ให
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หลีกเลี่ยงภาพหรือเรื่องลามก  เด็กและเยาวชนตองรูจากบิดา

มารดาวาส่ิงลามกทุกรูปแบบเปนเคร่ืองมือของมาร และถาคน

ใดทดลองสิ่งนั้นแมแตนอย มันจะมีพลังทําใหลุมหลงมัวเมา

ตอบสนองเร่ืองทางวิญญาณไดชา และแมทําลายวิญญาณมนุษย

ตองสอนไมใหพวกเขาใชวาจาหยาบคายและอยาเอยพระนาม

พระเจาอยางไมสมควรเด็ดขาด  จะตองไมฟงตลกลามกหยาบ

คายท่ีไดยินโดยบังเอิญซํ้าอีกเปนอีกขาด  สอนสมาชิกในครอบ

ครัววาอยาฟงเพลงท่ีกระตุนอารมณรัก  พดูกับพวกเขาอยางชัด

เจนเรื่องเพศและคําสอนของพระกิตติคุณเกี่ยวกับพรหมจรรย

ขอใหขอมูลน้ีมาจากบิดามารดาในบานในวิธีท่ีเหมาะสม  สมา-

ชิกทุกคนในครอบครัวจําเปนตองรูถึงกฎเกณฑและไดรับการ

เสริมสรางทางวิญญาณจนรักษากฎน้ันได และเมื่อทําความผิด

เขาจะตองเขาใจและยอมรับการชดใชอันลํ้าเลิศของพระเจาพระ

เยซูคริสต ถึงขนาดวา โดยทางกระบวนการอันสมบูรณและยาก

ในบางคร้ังของการกลับใจเขาจะไดรับการอภัยและยังคงมีหวัง

สําหรับอนาคต  ตัวเราและครอบครัวตองไมเลิกคนหาชีวิตนิ-

รันดรเปนอันขาด

ชางนาเสียดายท่ีบิดามารดามากมายเหลือเกินในโลกปจจุบัน

ปดความรับผิดชอบท่ีตองสอนครอบครัวเก่ียวกับคุณคาเหลาน้ี

และคําสอนอ่ืน ๆ ของศาสนาจักร  โดยเช่ือวาคนอ่ืนจะทํา เชน

กลุมเพ่ือนรุนเดียวกัน โรงเรียน ผูนําศาสนาจักร และครู หรือแม

สือ่ตาง ๆ   ลูกของเรากําลังเรียนรู เติมความคิดและจิตใจดวยประ

สบการณและความเขาใจซึ่งมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอระบบคุณ

คาสวนตัวทุกวัน

เสริมสรางกันเพื่อตอตานความชั่วราย
พ่ีนองชายหญิง เราตองสอนกันและกัน และซึมซาบศรัทธา

ในใจเราใหลึกซ้ึงมากข้ึน เพื่อเสริมสรางตัวเราดวยความกลาท่ี

จะรักษาพระบัญญัติในโลกท่ีมีความช่ัวรายเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ   เราจํา

ตองเปล่ียนใจเล่ือมใสอยางลึกซ้ึงในพระกิตติคุณของพระคริสต

เพื่อไฟแหงพันธสัญญาจะโชติชวงในใจเราดุจดังเปลวเพลิงที่

ไมรูดับ และดวยศรัทธาเชนนั้น เราจะทําสิ่งที่จําเปนเพื่อจะยัง

คงซ่ือสัตยและมีคาควร

ส่ือสารกับลูกอยางเปดเผย
ขอสองคือการส่ือสาร  ไมมีส่ิงใดสําคัญตอความสัมพันธระ

หวางสมาชิกในครอบครัวมากไปกวาการสื่อสารที่จริงใจและ

เปดเผย  นี่เปนจริงอยางยิ่งกับบิดามารดาที่พยายามสอนหลัก

ธรรมและมาตรฐานพระกิตติคุณแกลูก ๆ   ความสามารถท่ีจะให

คําปรึกษาแกเยาวชน และที่สําคัญมากกวานั้นคือการตั้งใจฟง

ขอกังวลของพวกเขา เปนรากฐานของความสัมพันธท่ีประสบ

ความสําเร็จ  บอยคร้ัง ส่ิงท่ีเราเห็นในดวงตาและส่ิงท่ีเรารูสึกใน

ใจจะสื่อสารไดมากกวาสิ่งที่เราไดยินหรือพูด  ขาพเจาพูดกับ

ทานท่ีเปนลูกวา อยาเสียมารยาทกับบิดามารดาของทาน  ทาน

ตองเรียนรูท่ีจะฟงดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง ฟงคําแนะนําของพอ

แมและการกระตุนเตือนของพระวิญญาณ  เราตองหาโอกาส

และจังหวะพิเศษท่ีจะสอน ซึง่มักเกิดขึน้เสมอ ๆ  ในความสัมพันธ

ของครอบครัว และเราตองตกลงใจเดี๋ยวนี้ที่จะจัดสังสรรคใน

ครอบครัวทุกคืนวันจันทร

มีชวงเวลาท่ีทรงพลังย่ิงของการส่ือสารผานทางการสวดออน

วอนกับครอบครัวเปนประจํา และโดยการศึกษาพระคัมภีรเปน

ครอบครัว  พระคัมภีรจะชวยกําหนดคุณคาและเปาหมายของ

ครอบครัว และการพูดคุยกันเก่ียวกับส่ิงเหลาน้ีจะชวยใหสมา-

ชิกในครอบครัวเรียนรูที่จะมั่นใจตนเอง เขมแข็งทางวิญญาณ

และพ่ึงพาตนเอง  สิง่น้ีตองอาศัยเวลา และดวยเหตุน้ี เราจึงตอง

ปรกึษากันในเรือ่งท่ีวา ควรจะดูโทรทัศนมากแคไหน ดภูาพยนตร

วิดีโอ เลนวิดีโอเกม หรือใชเวลาอยูกับอินเทอรเน็ตนานเทาไหร

หรือทํากิจกรรมนอกบานมากเพียงไร

บิดามารดาและผูนําควรเขามาแทรกแซง
สามคือการแทรกแซง  เปนหนาท่ีของบิดามารดาท่ีจะแทรก

เขามาเม่ือเห็นวาลูกกําลังเลือกผิด  น่ันไมไดหมายความวา บดิา

มารดานําของประทานอันมีคาซึ่งคือ อําเภอใจ ไปจากลูก ๆ

เพราะอําเภอใจเปนของประทานจากพระผูเปนเจา  การเลือก

ส่ิงท่ีพวกเขาจะทํา วิธีท่ีพวกเขาจะแสดงออก และส่ิงท่ีพวกเขา

จะเชือ่ จะเปนของพวกเขาตลอดไป  แตในฐานะท่ีเปนบิดามารดา

เราตองแนใจวาลูก ๆ  เขาใจพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และผลท่ีตาม

มาหากพวกเขาทําส่ิงผิด  จําไววา ตองไมมีส่ิงผิดกฎหมายในบาน

ภาพยนตร นิตยสาร โทรทัศน วิดีโอ อินเทอรเน็ต และส่ืออ่ืน ๆ

อยูท่ีน่ันในฐานะแขกผูมาเยือน และควรไดรับการตอนรับก็ตอ

เม่ือเหมาะสมกับความเพลิดเพลินของครอบครัวเทาน้ัน  จงทํา

ใหบานของทานเปนท่ีกําบังแหงสันติและความชอบธรรม  อยา

ปลอยใหอิทธิพลชัว่รายทําใหสภาพแวดลอมท่ีพเิศษทางวิญญาณ

ของทานแปดเปอน  จงออนโยน รูจักคิด สุภาพ และใครครวญ

นําทางลูกขณะท่ีเขาทําการตัดสินใจ
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ในส่ิงท่ีทานพูดและวิธีท่ีทานปฏิบัติตอกัน  เม่ือน้ันเปาหมายของ

ครอบครัวท่ีมีพืน้ฐานบนมาตรฐานพระกิตติคุณจะชวยใหทําการ

ตัดสินใจท่ีดี ๆ  ไดงายข้ึน

หลักการเดียวกันน้ีนําไปใชกับอธิการ ครู และผูนําคนอ่ืน ๆ

ในศาสนาจักรขณะท่ีทานทํางานเพ่ือชวยครอบครัวไดดวย

ทานอยายืนอยูเฉย ๆ เม่ือเห็นคนท่ีทานตองพิทักษทําการเลือก

ไมถูกตองทางศีลธรรม  เมื่อเยาวชนคนใดคนหนึ่งตองทําการ

ตัดสินใจทางศีลธรรมคร้ังสําคัญในชีวิต จะตองมีคนอยูเคียงขาง

ตลอดเวลา เชน บิดามารดา ผูนําและครู ผูจะทําใหเกิดความ

แตกตางไดโดยเขาแทรกแซงดวยความรักและความออนโยน

จงเปนตัวอยางที่ดีตอลูก
ขอสี่คือตัวอยาง  เปนเรื่องยากที่กะลาสีเรือผูออนลาจะหา

ทางขามทะเลที่ยังไมไดสํารวจโดยไมมีเข็มทิศชวยไดฉันใด

แทบจะเปนไปไมไดท่ีเด็กและเยาวชนจะคนหาหนทางฝาทะเล

ชีวิตโดยไมมีแสงแหงตัวอยางท่ีดีคอยนําทางไดฉันน้ัน  เราจะ

คาดหวังใหพวกเขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมเหมาะสมเหลานั้นไมได

หากพวกเขาเห็นบิดามารดาละท้ิงหลักธรรมและไมดําเนินชีวิต

ตามพระกิตติคุณ

ในฐานะท่ีเปนบิดามารดา ครู และผูนํา เปนหนาท่ีอันจริงจัง

ของเราท่ีจะเปนตัวอยางอันทรงพลังโดยสวนตัวถึงความเขมแข็ง

ท่ีชอบธรรม ความกลาหาญ การเสียสละ การรับใชท่ีไมเห็นแก

ตัว และการควบคุมตนเอง  ส่ิงเหลาน้ีเปนคุณสมบัติท่ีจะชวยให

เยาวชนของเรายึดเหล็กเสนของพระกิตติคุณ และยังคงดําเนิน

อยูในทางตรงและแคบ

การดําเนินชีวิตตามพระกิตติคุณชวยใหรอดพนจากความผิด
พลาด

ขาพเจาใครอยากบอกทานวา การเนนเร่ืองขอมูล การส่ือสาร

การแทรกแซง และตัวอยาง จะกอใหเกิดครอบครัวที่ดีพรอม

โดยมีลูก ๆ  ท่ีดีพรอม  ผูจะไมหันเหไปจากมาตรฐานพระกิตติ-

คุณเลย  นาเสียดายที่ความจริงไมเปนเชนนั้น  แตดูเหมือนวา

ครอบครัวท่ีรู สอน และดําเนินชีวิตตามหลักธรรมและมาตรฐาน

พระกิตติคุณจะทําใหตนเองรอดพนจากความเจ็บปวดอันเน่ือง

จากความผิดพลาดรายแรงไดมากกวา  เม่ือรูปแบบของการส่ือ

สารท่ีดีและตัวอยางท่ีซ่ือสัตยซ่ึงถูกวางไวนานมาแลวบังเกิดผล

มันก็งายขึ้นที่จะปรึกษากันเกี่ยวกับปญหาสวนตัว และทํางาน

โดยผานการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อจะเปนพรแกสมาชิกทุก

คนในครอบครัว

จงฟงคําแนะนําท่ีมีความหมายอยางมากจากกษัตริยเบ็นจา-

มินดังตอไปน้ี

“ขาพเจาบอกทานไมไดทุกเร่ืองท่ีโดยการน้ันทานจะกระทํา

บาป เพราะมีทางและวิธีตาง ๆ แมมากจนขาพเจานับไมได

“แตขาพเจาบอกทานไดเทาน้ีคือ หากทานไมระวังตัว และ

ความนึกคิดของทาน และคําพูดของทาน และการกระทําของ

ทาน และไมยึดถือบัญญัติของพระผูเปนเจา และไมดําเนินไป

ดวยศรัทธาท่ีทานไดยินเก่ียวกับการเสด็จมาของพระเจาของเรา

แมจนถึงท่ีสุดแหงชีวิตของทานแลว  ทานจะตองตาย และบัดน้ี

โอ มนุษย จงจําไวและอยาตายเลย” (โมไซยา 4:29!!30)

พ่ีนองชายหญิงของขาพเจา ขอพระผูเปนเจาประทานพรแก

พวกเราทุกคนเพื่อไฟแหงพันธสัญญาของเราจะโชติชวงในใจ

เราดุจดังเปลวเพลิงที่ไมรูดับ  ขอใหเราเตรียมพรอมทางวิญ-

ญาณเพื่อตอพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ในแตละสัปดาหขณะรับ

สวนศลีระลึก  เพือ่เราจะถวายเกียรติแดพระเจา และจงขวนขวาย

ท่ีจะทําสวนของเราในวันอันยิ่งใหญและตื่นเตนที่สุดนี้  เพื่อ

เสริมสรางศาสนาจักรของพระองคโดยการทําใหครอบครัวของ

เราเขมแข็งข้ึน  น่ีคือคําสวดออนวอนดวยความถอมของขาพเจา

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรบัลลารดในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1999 (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 1999 หนา 121!

125)



81

การสวดออนวอนเปนครอบครัว
การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบครัว
และการสังสรรคในครอบครัว
แนวคิดสําหรับการประยุกตใช
ทําตามขอแนะนําตอไปนี้หนึ่งขอหรือมากกวานั้นตามความตองการและสภาวการณของทาน

16

� หากครอบครัวของทานมีการสวดออนวอนเปนครอบครัว

การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบครัว และการสังสรรคใน

ครอบครัวเปนประจํา ใหคิดหาวิธีรวมกับการสวดออนวอน

เพ่ือทานจะปรับปรุงหน่ึงในสามอยางน้ีหรือมากกวาน้ัน  หาก

ครอบครัวของทานไมไดทําสิ่งเหลานี้ ใหคิดดูวาทานจะทํา

อะไรเพื่อชวยใหมีกิจกรรมเหลานี้ในบานของทาน

� วางแผนกับครอบครัวถึงกิจกรรมท่ีทานทําดวยกันได  ทาน

อาจจะพูดถึงแนวคิดหนา 275!!344 ของหนังสือ การสังสรรค

ในครอบครัว (31106 425)

� ทบทวนเน้ือหาหนา 137!139 ของหนังสือ ไมมีการเรียกใดย่ิง

ใหญกวาการสอน (36123 425)

อานเปนการบาน
ศึกษาบทความตอไปน้ี  หากทานแตงงานแลว ใหอานและสนทนาบทความน้ีกับคูชีวิตของทาน

พรของการสวดออนวอนเปนครอบครัว
ประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝายประธานสูงสุด

อัครสาวกเปาโลประกาศตอทิโมธีวา

“แตจงเขาใจขอน้ี คอืวา ในสมัยจะส้ินยุคน้ัน จะเกิดเหตุการณ

กลียุค

“เพราะมนุษยจะเห็นแกตัว เห็นแกเงิน เยอหย่ิง ยโส ชอบดา

วา ไมเช่ือฟงคําบิดามารดา อกตัญู ไรศีลธรรม

“ไรมนุษยธรรม ไมใหอภัยกัน ใสรายกัน ไมยับย้ังช่ังใจ ดรุาย

เกลียดชังความดี

“ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รกัความสนุกย่ิงกวารักพระเจา” (2 ทิโม-

ธี 3:1!4)

จําเปนตองเนนกันใหมเร่ืองความซ่ือสัตย อุปนิสัย และความ

ซ่ือตรงในสมัยของเรา   เม่ือเราสรางคุณธรรมซ่ึงเปนหัวใจของ

อารยธรรมที่แทจริงเขาไปในเสนใยแหงชีวิต รูปแบบแหงยุค

สมัยของเราจะเปล่ียนไป   คาํถามท่ีอยูตรงหนาเรา คือ เราจะเร่ิม

ตรงไหน

ขาพเจาเชื่อวาตองเริ่มตนที่การรูจักพระผูเปนเจาในฐานะ

พระบิดานิรันดรของเรา รูจักสัมพันธภาพของเรากับพระองค

ในฐานะลูกของพระองค ติดตอกับพระองคโดยตระหนักถึงตํา

แหนงอันสูงสงของพระองค และวิงวอนตอพระองคทุกวันเพ่ือ

ขอการนําทางในกิจการงานของเรา

ขาพเจายอมรับวา การกลับไปสูรูปแบบเดิมของการสวด

ออนวอน การสวดออนวอนเปนครอบครัวในบานของผูคน

เปนการรักษาเบื้องตนอยางหนึ่งที่จะหยุดยั้งโรครายที่กําลังคุก

คามสภาพสังคมของเรา  เราจะคาดหวังส่ิงอัศจรรยในวัน ๆ  หน่ึง

ไมได แตในช่ัวอายุหน่ึงเราจะมีสิ่งอัศจรรย

หน่ึงหรือสองช่ัวอายุท่ีผานมา การสวดออนวอนเปนครอบ

ครัวในบานของชาวคริสตท่ัวโลกเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมประ
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จําวันเชนเดียวกับการรับประทานอาหาร   เม่ือการปฏิบัติดัง

กลาวลดนอยลง ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมที่กลาวไวโดย

อัครสาวกเปาโลก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย

ขาพเจาเชื่อวาไมมีสิ่งใดแทนที่การคุกเขาดวยกันทุกเชาค่ํา

ของบิดา มารดา และลกูได  น่ีเปนส่ิงท่ีจะทําใหบานดีข้ึนและ

สวยงามมากข้ึน มากกวาพรมนุม ๆ  มากกวาผามานลายสวย มาก

กวาภาพสีท่ีจัดวางไวอยางลงตัว

มีบางส่ิงในทาคุกเขาท่ีขัดกับทัศนคติท่ีเปาโลพูดถึง คือ “เยอ

หย่ิง…มุทะลุ หัวสูง”

มีบางสิ่งในการคุกเขาของบิดา มารดา และลูกที่ทําใหคุณ

ลักษณะอื่นที่เปาโลพูดถึงหายไป น่ันก็คือ “ไมเชื่อฟงคําบิดา

มารดา…ไรมนุษยธรรม”

มีบางส่ิงในการเอยถึงพระผูเปนเจาท่ีหักลางแนวโนมของการ

เปนคนชอบดาวาและคนรักความสนุกยิ่งกวารักพระผูเปนเจา

ความโนมเอียงท่ีจะไรศีลธรรมและอกตัญู ดังท่ีเปาโลพูด

ถึง  จะถูกทําลายส้ินเม่ือสมาชิกในครอบครัวพากันขอบพระทัย

พระเจาสําหรับชีวิต ความสงบสุข และทุกส่ิงท่ีเขามี  และเม่ือเขา

ขอบพระทัยพระเจาท่ีมีกันและกัน ทําใหมีความซาบซ้ึงแบบใหม

ความเคารพแบบใหม ความเอื้ออาทรแบบใหมเกิดขึ้นภายใน

ครอบครัว

พระคัมภีรประกาศวา “เจาจงขอบคุณพระเจาพระผูเปนเจา

ในทุกส่ิง” (ค.พ. 59:7)  และอน่ึง “ไมมีอะไรท่ีมนุษยจะทําให

พระผูเปนเจาขุนเคือง หรือพระพิโรธของพระองคไมกอข้ึนกับ

ใครเลย นอกจากคนที่หาสารภาพไมวาพระหัตถของพระองค

อยูในทุกส่ิง” (ค.พ. 59:21)

ในการระลึกถึงคนยากจน คนขัดสน และคนเปนทุกขตอ

เบ้ืองพระพักตรพระเจาดวยกัน จะทําใหเรารักผูอ่ืนมากกวาตัว

เอง เคารพผูอ่ืน ประสงคจะสนองความตองการของผูอ่ืนโดยไม

รูตัวแตเปนความจริง  คน ๆ  หน่ึงจะทูลขอพระผูเปนเจาใหชวย

เหลือเพ่ือนบานในความลําบากไมไดหากเขาไมคิดจะทําบางส่ิง

ดวยตัวเองเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนบานคนน้ัน  สิ่งอัศจรรยอะไรจะ

เกิดข้ึนในชีวิตลูก ๆ  ของชาวโลกหากเขาละท้ิงความเห็นแกตัว

และเสียสละตนเองในการรับใชผูอ่ืน  การสวดออนวอนทุกวัน

เปนครอบครัวจะเพาะและบํารุงเล้ียงเมล็ดพันธุซึง่จะเติบโตเปน

ตนไมที่มีผลดกและใหรมเงา

ขาพเจาทราบวาไมมีวิธีใดปลูกฝงความรักประเทศชาติได

ดีไปกวาการที่บิดามารดาจะสวดออนวอนตอหนาลูก ๆ เพื่อ

แผนดินท่ีเขาอาศัยอยู โดยรองขอพรจากพระผูทรงฤทธานุภาพ

ลงมาบนแผนดินเพื่อใหคงอยูในเสรีภาพและความสงบรมเย็น

ขาพเจาทราบวาไมมีวิธีใดสรางความเคารพตอสิทธิอํานาจภายใน

ใจของลูก ๆ  ของเราไดดีไปกวาการระลึกถึงผูนําประเทศท่ีแบก

ภาระการปกครองในการสวดออนวอนทุกวันเปนครอบครัว

ขาพเจาจําขอความบนปายแผนหนึ่งได ซึ่งเขียนวา “ประ

เทศท่ีสวดออนวอนเปนประเทศท่ีสงบสุข”  ขาพเจาเชื่อสิ่งนี้

ขาพเจาทราบวาไมมีสิ่งใดจะชวยผอนคลายความตึงเครียด

ของครอบครัว จะทําใหเกิดความเคารพบิดามารดาซึ่งนําไปสู

การเช่ือฟง จะสงผลใหเกิดวิญญาณแหงการกลับใจซ่ึงจะลบลาง

สาเหตุความเสื่อมโทรมที่ทําใหบานแตกสาแหรกขาด ไดมาก

ไปกวาการสวดออนวอนดวยกัน การสารภาพความออนแอดวย

กันตอพระพักตรพระเจา และทูลขอใหพระเจาประทานพรบาน

และคนที่อาศัยอยูในนั้น

ขาพเจารูสึกประทับใจมานานกับขอความของชายคนหนึ่ง

ท่ีลวงลับไปนานแลว  เจมส เอช. มอยล เขียนถึงหลานของเขา

เก่ียวกับการสวดออนวอนเปนครอบครัวในบานของเขาเอง  เขา

กลาววา “เราจะไมเขานอนกอนจะคุกเขาสวดออนวอนเพ่ือทูล

ขอการนําทางและความเห็นชอบจากสวรรค  ความแตกตางอาจ

เกิดข้ึนไดในครอบครัวท่ีไดรับการดูแลอยางดีท่ีสุด แตวิญญาณ

แหงการสวดออนวอนจะทําใหความแตกตางเหลาน้ันสลายไป

การสวดออนวอนซ่ึงเปนเร่ืองของจิตใจจะสงเสริมชีวิตท่ีชอบ-

ธรรมมากขึ้นในบรรดามนุษย  การสวดออนวอนจะทําใหเกิด

ความสามัคคี ความรัก การใหอภัย และการรับใช”

ในป 1872 พนัเอกโธมัส แอล. เคน เพ่ือนท่ีแสนดขีองผูคน

ของเราในชวงที่ เกิดภัยพิบัติในไอโอวา และเมื่อคราวที่กอง

ทหารมายังหุบเขาซอลทเลค  เขากับภรรยาและลูกชายสองคน

มาท่ีตะวันตกอีกคร้ัง  และเดินทางไปท่ีเซนตจอรจกับบริคัม ยัง

โดยทุกคืนจะแวะพักที่บานของสมาชิกในศาสนาจักรตามราย

ทาง   ภรรยาของเขาเขียนจดหมายถึงบิดาของเธอท่ีฟลาเดลเฟย

หลายฉบับ  เธอเขียนในฉบับหน่ึงวา

“ทุกท่ีท่ีเราแวะพักในการเดินทางคร้ังน้ี เราไดสวดออนวอน

ทันทีหลังจากอาหารมื้อค่ํา และสวดออนวอนอีกครั้งกอนอา-
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หารเชา  ทุกคนไมมียกเวน…ชาวมอรมอน…จะคุกเขาทันที

ขณะที่หัวหนาครอบครัว หรือแขกผูมีเกียรติสวดออกเสียง…

เขาใชเวลานอยมากในการกลาวยกยองพระผูเปนเจา แตทูลขอ

สิง่ท่ีตองการ และขอบพระทัยพระองคสําหรับส่ิงท่ีพระองคประ

ทานให…[เขา] ถือวาพระผูเปนเจาทรงรูจักช่ือของเราเปนอยาง

ด ีและจะทูลขอพรใหคนใดคนหน่ึง [โดยเอยช่ือคน ๆ  น้ัน]…ลูก

ชอบวิธีนีเ้พราะลูกชินแลว”

โอ ผูคนของเรานาจะปลูกฝงการปฏิบัติเชนน้ี ซ่ึงมีความสํา

คัญยิ่งตอบรรพบุรุษผูบุกเบิกของเรา  การสวดออนวอนเปน

ครอบครัวเปนสวนหน่ึงของการนมัสการของพวกเขาเทา ๆ  กับ

การประชุมท่ีจัดข้ึนในแทเบอรนาเคิล  ดวยศรัทธาท่ีเกิดจากการ

ทูลวิงวอนทุกวัน พวกเขาหักรางถางพง มีชีวิตรวมกันอยางสันติ

และทําใหช่ือของเขาไมมีวันตายขณะท่ีเขาสละชีวิตของตนเอง

ในการรับใชพระผูเปนเจา

ครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานของสังคม  ครอบครัวท่ีสวด-

ออนวอนเปนความหวังของสังคมท่ีดีกวา  “จงแสวงหาพระเจา

เม่ือจะพบพระองคได” (อิสยาห 55:6)

เราจะทําใหบานของเราสวยงามมากขึ้นไดอยางไร  ก็โดย

การท่ีเราและครอบครัวทูลตอแหลงของความสวยงามท่ีแทจริง

เราจะเสรมิสรางสังคมและทําใหสังคมนาอยูไดอยางไร ก็โดยการ

เสริมสรางคุณธรรมของคนในครอบครัวโดยการคุกเขาดวยกัน

และทูลวิงวอนตอพระผูทรงฤทธานุภาพในพระนามของพระบุตร

ท่ีรักของพระองค

การปฏิบัติน้ี หรือการกลับคืนสูการนมัสการเปนครอบครัว

ซ่ึงแผขยายไปท่ัวแผนดินและท่ัวโลก จะเอาสาเหตุความเส่ือม

โทรมท่ีกําลังทําลายเราในยุคน้ีออกไป  จะนําความซ่ือตรง

ความเคารพท่ีมีตอกัน และวิญญาณแหงความกตัญูในใจของ

ผูคนกลับคืนมา

พระอาจารยประกาศวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ

จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน” (มัทธิว 7:7)

ขาพเจาแสดงประจักษพยานตอทานวา หากทานประยุกตใช

การสวดออนวอนเปนครอบครัวดวยความจริงใจ ทานจะไมสูญ

เสียรางวัลเลย  การเปล่ียนแปลงอาจจะไมเกิดข้ึนในทันที  มัน

อาจเห็นไมเดนชัดนัก  แตจะเกิดข้ึนอยางแนนอน เพราะพระผู

เปนเจา “ทรงเปนผูประทานบําเหน็จใหแกทุกคนที่แสวงหา

พระองค” (ฮีบรู 11:6)

ขอใหเราซ่ือสัตยในการเปนตัวอยางตอโลกถึงการปฏิบัติน้ี

และเปนกําลังใจใหผูอื่นทําเชนเดียวกัน

จาก Ensign กุมภาพันธ 1991 หนา 2!5

“ฉะนั้น ขาพเจาจึงไดรับการสอน”
เอ็ลเดอรแอล. ทอม เพอรรีย

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสอง

บิดามารดาผูประเสริฐ
พระคัมภีรมอรมอนเร่ิมตนดวยคําพูดตอไปน้ี “ขาพเจานีไฟ

โดยท่ีเกิดจากบิดามารดาผูประเสริฐ  ฉะน้ันขาพเจาจึงไดรับการ

สอนมาบางในส่ิงเรียนรูท้ังหมดของบิดาขาพเจา” (1 นไีฟ 1:1)

โลกน้ีจะมีความแตกตางมากเพียงไรหากบันทึกสวนตัวของลูก

แตละคนของพระบิดาบนสวรรคเร่ิมตนดวยขอความในลักษณะ

น้ี!โดยท่ีมีบิดามารดาผูประเสรฐิและไดรบัการสอนจากพวกทาน

เรามีชีวิตอยูในชวงเวลาที่พิเศษในประวัติศาสตร เวลาที่

พระกิตติคุณของพระเจาไดรับการฟนฟูอยางสมบูรณ  กองทัพ

ผูสอนศาสนาของเรามีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ดวยเหตุนี้ จึงมีการสอนพระกิตติคุณในหลายภาษา ในหลาย

ประเทศ และมีหูท่ีกําลังฟงมากกวาแตกอน  ขณะท่ีวอรดและ

สเตคไดรับการจัดต้ังในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลก  มันสมองท่ีสราง

สรรคไดรับการดลใจใหพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถนําคํา

ส่ังสอนของศาสดาไปสูหูของผูคนมากมาย  เวลาน้ี ขาวดีของ

พระกิตติคุณแผขยายรวดเร็วมากข้ึนเพ่ือนําความหวังแหงสันติ

อันเปนนิจไปสูจิตใจของมวลมนุษย

ชีวติครอบครัวในภาวะวิกฤต
ขาวสารท่ีย่ิงใหญประการหน่ึงของพระกิตติคุณ คือ คําสอน

เร่ืองธรรมชาตินิรันดรของหนวยครอบครัว  เราประกาศตอโลก

ถึงคุณคาและความสําคัญของชีวิตครอบครัว แตความสับสน

และปญหามากมายท่ีเราพบในโลกทุกวันน้ีสืบเน่ืองมาจากความ

การสวดออนวอนเปนครอบครัว การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบครัว และการสังสรรคในครอบครัว
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เส่ือมถอยของครอบครัว ประสบการณในบานท่ีซึง่ลูกไดรบัการ

อบรมบมสอนจากบิดามารดาผูเปยมดวยความรกักําลังลดนอยลง

ชีวิตครอบครัวที่ลูกกับบิดามารดาสื่อสารกันในการศึกษา

การเลน และการทํางานถูกแทนที่ดวยอาหารมื้อเย็นที่รวดเร็ว

ทันใจ อุนดวยไมโครเวฟ ตางคนตางรับประทาน และยามค่ํา

หนาจอทีวี  ในป 1991 สมาคมระดับชาติของเขตปกครอง ซึง่จัด

ประชุมในซอลทเลค ซิตี้ คิดวาการขาดอิทธิพลของบานมาถึง

จุดวิกฤตแลวในประเทศของเรา และใชเวลาในการประชุมดัง

กลาวเพื่อสนทนากันถึงปญหานี้ โดยระบุแนวคิดเบื้องตนหา

ประการที่จะทําใหทุกครอบครัวมีโอกาสประสบความสําเร็จ

มากข้ึน

ประการแรก คอื เสริมสรางความสัมพันธผานกิจกรรมครอบ

ครัว  สอง  ต้ังกฎและความคาดหวังท่ีสมเหตุสมผล  สาม สราง

ความเคารพในตนเอง  ส่ี  วางเปาหมายท่ีสามารถบรรลุได

และหา ประเมินความเขมแข็งและความตองการของครอบครัว

เปนระยะ ๆ

เสียงเตือนที่เรงดวนของศาสดาของเราตั้งแตกาลเริ่มตนจึง

เขามาเกี่ยวของโดยทันที  เมื่อเราไดรับคําแนะนําและกําลังใจ

เราตองเอาใจใสครอบครัวของตนเองและเรงงานสอนศาสนา

ของเราใหเร็วข้ึนเพ่ือนําผูอ่ืนมาสูความรูถึงความจริงและความ

สําคัญของหนวยครอบครัว

แอดัมและอีฟเรียนรูหนาที่ของพอแม
ในกาลเร่ิมตน คําแนะนําท่ีพระเจาทรงใหกับแอดัมและอีฟ

ทําใหความรับผิดชอบในฐานะบิดามารดาของเขาชัดเจน  บท

บาทดังกลาวมีกําหนดไวอยางเดนชัด  หลังจากไดรับคําแนะนํา

จากพระเจา เราพบวาทานท้ังสองทําตามคําแนะนําของพระองค

และกลาววา

“และในวันน้ัน แอดัมถวายพระสิริพระผูเปนเจาและอ่ิมเอิบ

และเริ่มพยากรณเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดของแผนดินโลกมี

ความวา: ขอพระนามของพระผูเปนเจาทรงพระสิริโรจนาเถิด

เพราะดวยการลวงละเมิดของขาพเจา  ตาของขาพเจาจึงถูกเปด

และในชีวิตน้ี ขาพเจาจะมีความสุข และในเน้ือหนังขาพเจาจะ

เห็นพระผูเปนเจาอีก

“และอีฟภรรยาของทานไดยินเร่ืองท้ังหมดน้ี และยินดี โดย

กลาว: หากมิใชเพราะการลวงละเมิดของเรา เราจะไมเคยมีลูก

หลาน และจะไมเคยรูความดีและความชั่ว และความปติยินดี

ของการไถของเรา และชีวิตนิรันดร ซ่ึงพระผูเปนเจาประทาน

แกผูที่เชื่อฟงทั้งปวง

“และแอดัมกับอีฟถวายพระสิริพระนามของพระผูเปนเจา

และทานทําใหเร่ืองท้ังหมดเปนท่ีรูแกบุตรของทานและธิดาของ

ทาน” (โมเสส 5:10!12)

สอนและอบรมลูก
ตั้งแตกาลเริ่มตน ความรับผิดชอบของบิดามารดาในการ

สอนลูกเปนหน่ึงในคําแนะนําท่ีพระเจาประทานแกบิดามารดา

ทางโลกคูแรกของเรา

การเปดเผยที่ไดรับเมื่อศาสนาจักรไดรับการฟนฟูในยุคนี้

เตือนบิดามารดาอีกคร้ังถึงภาระหนาท่ีในการสอนและอบรมลูก

ของเขา  ในภาคท่ีเกาสิบสามของคําสอนและพันธสัญญา เราพบ

วาพระเจาทรงตีสอนพ่ีนองชายบางคนท่ีไมเอาใจใสความรับผิด

ชอบที่เขามีตอครอบครัวของตนเอง  พระคัมภีรบันทึกวา

“แตเราส่ังเจาใหเล้ียงลูก ๆ ของเจาในความสวางและความ

จริง…

“เจาไมสอนความสวางและความจริงใหลูก ๆ  ตามพระบัญ-

ญัติ  และคนชั่วรายคนนั้นยังมีอํานาจเหนือเจา และนี่เปนเหตุ

ของความทุกขทรมานของเจา

“และบัดน้ี เราใหบัญญัติขอหน่ึงแกเจา หากเจาจะไดรับการ

ปลดปลอย เจาจะจัดบานของเจาเองใหอยูในระเบียบ เพราะ

มีหลายส่ิงท่ีไมถูกตองในบานของเจา” (ค.พ. 93:40, 42!43)

ความสําคัญของการสังสรรคในครอบครัว
หลายปกอน ศาสนาจักรเตือนบิดามารดาทุกคนใหจัดสัง-

สรรคในครอบครัวทุกสัปดาห  ปจจุบัน คําเตือนน้ันกลายเปนส่ิง

ท่ีครอบครัวของสมาชิกในศาสนาจักรปฏิบัติจนเคยชิน  คนืวัน

จันทรเปนคืนท่ีกําหนดใหครอบครัวมาอยูรวมกัน  ไมควรจัดกิจ

กรรมใดในศาสนาจักรหรือมีนัดหมายอ่ืน ๆ  ในคืนน้ี  เราไดรับ

สญัญาถึงพรอันย่ิงใหญหากครอบครัวของเราจะซ่ือสัตยในเร่ือง

ดังกลาว

คร้ังหน่ึงประธานฮาโรลด บี. ลี ใหคําแนะนําแกเราวา

“จําไววา เมื่อเราเขาใจภารกิจของอิไลจะอยางสมบูรณ ใจ

ของลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรุษ และใจของบรรพบุรุษจะ
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หันไปหาลูกหลาน  ซ่ึงประยุกตใชกับดานน้ีของมานไดมากพอ ๆ

กับอีกดานหนึ่งของมาน  หากเราละเลยครอบครัวของเราที่นี่

โดยไมจัดสังสรรคในครอบครัว และความรับผิดชอบของเรา

ท่ีน่ีลมเหลว  สวรรคจะเปนอยางไรหากเราสูญเสียบางคนจาก

การละเลยของเรา  สวรรคจะไมเปนสวรรคจนกวาเราจะทําจน

สุดความสามารถเพื่อชวยผูที่พระเจาทรงสงมาในเชื้อสายของ

เราใหรอด”

ทานกลาวตอจากนั้นวา

“ดวยเหตุนี้ ใจของบิดามารดาจะตองหันไปหาลูก เดี๋ยวนี้

หากทานมีวิญญาณท่ีแทจริงของอิไลจะ และไมคิดวาส่ิงน้ันประ

ยุกตใชไดเฉพาะกับผูท่ีอยูนอกมาน  ขอใหใจของทานหันไปหา

ลูก ๆ และสอนลูก แตทานตองทําเชนน้ีเม่ือลูกยังเยาวพอท่ีจะ

รับการอบรมสั่งสอนอยางถูกตอง  และหากทานกําลังละเลย

การสังสรรคในครอบครัว ทานก็กําลังละเลยการเร่ิมตนภารกิจ

ของอิไลจะซึ่งเหมือนกับวาทานกําลังละเลยงานคนควาลําดับ

เช้ือสายของตนเอง” (in Relief Society Courses of Study, 1977!!

78 [1977], 2; เนนตัวเอน)

ขาพเจามักจะคิดถึงชวงเวลาแหงความสุขท่ีเรามีเม่ือเร่ิมตน

ครอบครัวใหม ๆ และลูกก็อยูที่บาน  ขาพเจาทบทวนคืนวัน

เหลาน้ันและใครครวญถึงการเปล่ียนแปลงท่ีขาพเจาจะทําในการ

จัดระเบียบและบริหารครอบครัวของตนเองหากเรามีโอกาส

กลับไปมีชีวิตอยูในชวงน้ันอีก  มีสองดานท่ีขาพเจาตัดสินใจจะ

ปรับปรุงหากขาพเจามีลูกเล็ก ๆ อีกคร้ัง

สิง่แรกคือ จะใชเวลามากข้ึนในฐานะสามีและภรรยาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารครอบครัวเพ่ือเรียนรู ส่ือสาร วาง

แผน และจัดระเบียบ เพ่ือใหบทบาทของเราในฐานะบิดามารดา

บรรลุผลสําเร็จ

อยางท่ีสองท่ีขาพเจาอยากทํา คือ หากหวนคืนสูวันเกา ๆ  ได

ขาพเจาจะใชเวลาในครอบครัวมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการสังสรรค

ในครอบครัวที่มีความหมายและตอเนื่อง

เยาวชนมีสวนชวยใหเกิดความสําเร็จ
ภาระท้ังหมดในการวางแผนและเตรยีมการสังสรรคในครอบ

ครัวตองไมตกอยูกับบิดามารดาแตเพียงผูเดยีว  ขาพเจาเปนพยาน

วาการสังสรรคในครอบครวัจะประสบความสําเรจ็สูงสุดเม่ือเยาว-

ชนในครอบครัวมีสวนรวมอยางแข็งขัน

ขาพเจาขอใหทานที่เปนมัคนายก ผูสอน และปุโรหิตที่ยิ่ง

ใหญ ทานท่ีเปนดรุณี ยุวนารี และกุลสตรี อุทิศกําลังใหมากข้ึน

เพ่ือความสําเร็จของการสังสรรคในครอบครัว  ในหลาย ๆ  บาน

ทานสามารถเปนมันสมองของครอบครัวได  ยังไง ๆ ทานก็ได

ประโยชนสูงสุดจากประสบการณนี้อยูแลว  หากทานอยากจะ

อยูในโลกแหงสันติ ความม่ันคง และโอกาส ครอบครัวที่ทาน

มีสวนชวย จะสามารถเพ่ิมเติมสภาพท่ีนาพอใจน้ีใหได แมกับ

ทั้งโลก

ขาพเจาจําตัวอยางของสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดคริสต-

มาสได  หนึ่งปกอนเมื่อหลาน ๆ ไปกิจกรรมนอกบานกับเรา

เพ่ือใหมีประสบการณของการอยูรวมกันจริง ๆ  เราจึงจัดเตรียม

รถตู ไวสําหรับเดินทางไปดวยกัน  ในรถตู มีคุณปู  คุณยา

ลูกชายของขาพเจา และลูกสามคนของเขา  ภรรยาของลูกชาย

ขาพเจาอยูบานกับลูกคนเล็ก  ขาพเจาทําหนาท่ีเปนสารถี สวน

ภรรยาน่ังอยูขาง ๆ  มีหนาท่ีบอกทาง   ขาพเจาไดยินออเดรย ลูก

คนโต กําลังปรึกษากับคุณพอของเธอจากตอนหลังของรถตูวา

“คณุพอขา เปาหมายอยางหน่ึงของครอบครัวเราในปน้ีคือศึกษา

พระคัมภีรมอรมอนใหจบเลม  น่ีก็วันส้ินปแลว ทําไมเราไมอาน

ใหจบละคะเพื่อจะไดเปนไปตามแผนที่เราวางไว”

ชางเปนประสบการณพิเศษเหลือเกินที่ไดฟงลูกชายของ

ขาพเจากับลูกสามคนของเขา ผลัดกันอานออกเสียงบทสุดทาย

ของโมโรไน และไดสําเร็จตามเปาหมายในการอานพระคัมภีร

มอรมอนท้ังเลม  จําไววา  เยาวชนหญิงคนหน่ึงตางหากท่ีเสนอ

แนะใหทําเชนน้ี ไมใชบิดาหรือมารดา

ทาทายเยาวชน
ทานเปนช่ัวอายุท่ีเลือกสรรแลว ช่ัวอายุท่ีไดรับการสงวนไว

สําหรับชวงเวลาท่ีพิเศษในประวัติศาสตรของมวลมนุษย  ทานมี

หลายส่ิงตองทําเพ่ือเพ่ิมการเติบโตและความกาวหนาของครอบ

ครัวที่ทานเปนสวนหนึ่ง  ขาพเจาทาทายทานใหกาวเขาไปใน

หนวยครอบครัวของทานดวยวิญญาณท่ีกระตือรือรนและพิเศษ

ของวัยเยาวเพ่ือทําใหพระกิตติคุณมีอยูจริงในบานของทาน จง

จําคําแนะนําของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เม่ือทานกลาววา

“ขาพเจาอยากใหลูก ๆ  และเด็กทุกคนในไซอันรูวา ไมมีส่ิง

ใดในโลกมีคาตอเขามากเทากับความรูในพระกิตติคุณซ่ึงไดถูก

นํากลับคนืมาสูแผนดินโลกในยคุสุดทายน้ีโดยผานศาสดาโจเซฟ

การสวดออนวอนเปนครอบครัว การศึกษาพระคัมภีรเปนครอบครัว และการสังสรรคในครอบครัว
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สมิธ  ไมมีส่ิงใดจะชดเชยการสูญเสียความรูน้ีได  ไมมีส่ิงใดบน

แผนดินโลกเทียบไดกับความเปนเลิศในความรูถึงพระเยซูคริสต

ดงัน้ัน ขอใหบิดามารดาทุกคนในไซอันดูแลลูก ๆ  และสอนหลัก

ธรรมพระกิตติคุณแกเขา และพยายามใหมากเทาที่จะมากได

เพ่ือใหเขาทําหนาท่ีของตน ไมใชทําอยางเคร่ืองจักร เพราะถูก

กระตุนใหทํา แตพยายามปลูกฝงวิญญาณแหงความจริงและ

ความรักท่ีมีตอพระกิตติคุณไวในใจของลูก ๆ เพ่ือเขาจะไมทํา

หนาที่ของตนเพียงเพราะจะทําใหบิดามารดาพอใจเทานั้น แต

เพราะจะทําใหตนเองพอใจดวย” (in Brian H. Stuy, comp.,

Collected Discourses Delivered by President Wilford

Woodruff, His Two Counselors, the Twelve Apostles, and

Others, 5 vols. [1987!!92], 5:436)

กระตุนการสังสรรคในครอบครัว
การสังสรรคในครอบครัวมีไวสําหรับทุกคน  ไมวาจะเปน

บานท่ีมีแตบิดามารดา บานท่ีมีบิดาหรือมารดาตัวคนเดียว

หรือเปนหนวยครอบครัวที่อยูคนเดียว   ผูสอนประจําบาน

เราขอรองวาเมื่อทานไปเยี่ยมตามปกติ ขอใหทานสนับสนุน

และกระตุนใหจัดสังสรรคในครอบครัว

ศาสดาคนปจจุบันของเรา ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน

เตือนเราอีกคร้ังถึงความจําเปนของการจัดสังสรรคในครอบครัว

และสวนประกอบท่ีทําใหสําเร็จ  ทานกลาววา

“ศาสนาจักรมีเจตนาจะเสริมสรางและปกปองครอบครัว

โปรแกรมการสังสรรคในครอบครัวจึงไดกําหนดคืนหน่ึงของแต

ละสปัดาหท่ีบิดามารดาจะนําลูกชายและลูกสาวมาน่ังอยูพรอมหนา

กันในบาน  มีการสวดออนวอน รองเพลงสวดและเพลงอื่นๆ

อานพระคัมภีร สนทนาถึงประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว

แสดงพรสวรรค สอนหลักธรรมพระกิตติคุณ บอยครั้งจะเลน

เกมและทานอาหารวางที่ทํากันเอง” (in Conference Report,

Philippine Islands Area Conference 1975, 10)

เราหวังวาทุกทานจะเขียนคําแนะนําแตละอยางท่ีศาสดาให

ไวซ่ึงควรมีอยูในการสังสรรคในครอบครัวลงไป

ทานกลาวตอไปวา “ตอไปนี้คือพรที่ศาสดาของพระผูเปน

เจาสัญญากับผูที่จะจัดสังสรรคใน [ครอบครัว] ‘ถาสิทธิชนทํา

ตามคําแนะนําน้ี เราสัญญาวาพรย่ิงใหญจะเกิดข้ึน  ความรักท่ี

บานและการเช่ือฟงบิดามารดาจะเพ่ิมข้ึน ศรัทธาจะคอย ๆ  เติบ

โตในหัวใจของเยาวชนแหงอิสราเอล  และพวกเขาจะมีพลังตอ

สูอิทธิพลอันชั่วรายและการลอลวงที่รุมลอมพวกเขาอยู’ (in

Conference Report, Philippine Islands Area Conference 1975,

10; see also Improvement Era, June 1915, 734)

เราขอใหทุกทานทําตามคําแนะนําของศาสดาของเรา  ขอ

ใหทุกครอบครัวท่ัวศาสนาจักรประเมินอีกคร้ังถึงความกาวหนา

ท่ีทานกําลังทําในการจัดสังสรรคในครอบครัวเปนประจํา  การ

นําโปรแกรมนี้ไปปฏิบัติจะเปนโลและเครื่องปองกันความชั่ว

รายในยุคสมัยของเราและจะทําใหทาน ท้ังโดยสวนตัวและโดย

สวนรวม มีความปติยินดีมากมายย่ิงข้ึนในเวลาน้ีและในนิรันดร

หลังจากน้ี

ขอพระผูเปนเจาประทานพรเรา เพื่อเราจะกระตุนและสง

เสริมโปรแกรมท่ีสําคัญย่ิงน้ีขณะท่ีเราปรึกษาหารือกันในฐานะ

สมาชิกของครอบครัว

จากคําปราศรัยของเอ็ลเดอรเพอรรียในการประชุมใหญสามัญของ

ศาสนาจักรเดือนเมษายน 1994 (see Conference Report, Apr. 1994,

47!51; or Ensign, May 1994, 36!38)
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