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บิดาท่านเสียชีวิตกะทันหัน เม่ือซิสเตอร์แครอล 
เอฟ. แม็คคองกีในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง 
สามัญเป็นวัยรุ่น บิดามารดาเธอหย่าร้าง  การ 
ท้าทายจะเกิดขึ้นกับท่าน แต่เมื่อท่านวางใจ 
พระผู้เป็นเจ้า การท้าทายจะเสริมสร้างศรัทธา 
ของท่าน

ตามธรรมชาติ ต้นไม้ที่โตในสภาพลมแรง
จะแข็งแรงกว่า  เมื่อลมแรงพัดต้นอ่อน พลัง
ภายในต้นทำาสองอย่าง คือ หนึ่ง กระตุ้นราก 
ให้โตเร็วขึ้นและขยายรากออกไปอีก  สอง  
พลังภายในต้นเร่ิมสร้างองค์ประกอบของเซลล์ 
ซ่ึงทำาให้ลำาต้นและก่ิงหนาข้ึน โอนเอนไปตาม 
แรงลมง่ายขึ้น  รากและกิ่งก้านสาขาที่แข็ง-
แรงจะปกป้องต้นไม้จากลมที่จะพัดย้อนมา
อย่างแน่นอน4

ท่านมีค่าอย่างหาท่ีสุดมิได้ต่อพระผู้เป็นเจ้า 
มากกว่าต้นไม้  ท่านเป็นบุตรหรือธิดาของ
พระองค์  พระองค์ทรงทำาให้วิญญาณท่าน
แข็งแกร่งและสามารถหยุ่นตัวพอจะต้านลม 
หมุนของชีวิต  ลมหมุนในวัยเยาว์ของท่าน  
เหมือนลมปะทะต้นอ่อน สามารถเพิ่มพูน 
ความเข้มแข็งทางวิญญาณของท่านได้ เพื่อ
เตรียมท่านให้พร้อมรับวันเวลาข้างหน้า

ท่านเตรียมพร้อมรับมือกับลมหมุนของ
ท่านอย่างไร  “จงจำาไว…้บนศิลาของพระผู้ไถ ่
ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า, ท่ีลูกต้องสร้างรากฐานของลูก; 
เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำาลังแรงของเขา 
มา, …ลูกศรของเขาในลมหมุน,…เม่ือลูกเห็บ 
ของเขาและพายุอันมีกำาลังแรงของเขาท้ังหมด 
จะกระหน่ำามาบนลูก, มันจะไม่มีพลัง…เพื่อ
ลากเอาลูกลงไป…เพราะศิลาซึ่งบนนั้นลูกได้

จะอยู่ในความโกลาหล”1  บริคัม ยังก์กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยในตอนเริ่มต้น 
ศาสนจักรนี้  ว่าศาสนจักรจะกระจายไปทั่ว 
รุ่งเรือง เติบโตและแผ่ขยาย อำานาจของซาตาน 
จะเพ่ิมข้ึนตามอัตราส่วนการกระจายพระกิตติ- 
คุณไปในบรรดาประชาชาติของแผ่นดินโลก”2

สิ่งที่น่าห่วงมากกว่าแผ่นดินไหวและสง- 
คราม3 ดังที่พยากรณ์ไว้คือลมหมุนทางวิญ- 
ญาณซึ่งสามารถถอนท่านออกจากรากฐาน
ทางวิญญาณและพัดพาวิญญาณท่านไปใน
ที่ซึ่งท่านไม่นึกฝันว่าจะเป็นไปได้ บางครั้ง
ท่านแทบไม่ทันสังเกตว่าท่านย้ายที่แล้ว

ลมหมุนที่เลวร้ายที่สุดคือการล่อลวงของ
ปฏิปักษ์  บาปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมอมา 
แต่ไม่เคยเข้าถึงง่ายเท่านี้ ไม่เคยละโมบเท่า
นี้ และเป็นที่ยอมรับมากเท่านี้  แน่นอนว่ามี
อำานาจอันทรงพลังที่จะกำาราบลมหมุนแห่ง
บาป สิ่งนั้นเรียกว่าการกลับใจ

ท่านไม่ได้ทำาให้เกิดลมหมุนท้ังหมดในชีวิต 
บางครั้งเกิดขึ้นเพียงเพราะการเลือกผิดของ
ผู้อื่น และบางคราวเกิดขึ้นเพราะนี่คือความ
เป็นมรรตัย

สมัยเด็ก ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ป่วยด้วยโรคโปลิโอที่ทำาให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง   
เมื่อเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์อายุเจ็ดขวบ 

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ข้าพเจ้าต้อนรับท่านเช้านี้—โดยเฉพาะ
เยาวชนท้ังท่ีน่ีในศูนย์การประชุมใหญ่ 
และท่ัวโลก  คนรุ่นท่านได้รับเลือกและ 

มีจุดหมาย  ข้าพเจ้าพูดกับท่านเป็นพิเศษ
หลายปีก่อนขณะที่เราไปเยี่ยมครอบครัว

ของเราในฟลอริดา เกิดทอร์นาโดห่างจากเรา
ไม่ไกลนัก  ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านเคลื่อนที่ 
เธอเข้าไปหลบภัยในห้องน้ำา  บ้านเคลื่อนที่
เริ่มสั่นสะเทือน  ครู่หนึ่งผ่านไป จากนั้นเธอ
ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านบอกว่า “ฉันอยู่นี่ในห้อง 
ด้านหน้า” ขณะออกมาจากห้องน้ำา เธอแปลก 
ใจมากเมื่อพบว่าทอร์นาโดยกบ้านเคลื่อนที่
ของเธอพัดลอยไปในอากาศ หล่นลงบนหลังคา 
บ้านเคลื่อนที่ของเพื่อนบ้านพอดี

เพื่อนเยาวชนทั้งหลาย โลกจะไม่ใกล้ถึง
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างเงียบๆ  พระคัมภีร์ประกาศว่า “ส่ิงท้ังปวง 

ลมหมุนทางวิญญาณ
อย่าให้ลมหมุนลากท่านลงไป  นี่เป็นวันของท่าน—ที่จะยืนอย่างมั่นคง 
ในฐานะสานุศิษย์ของพระเจ้า พระเยซูคริสต์

ต้นไม้ที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีลมแรง 
กลายเป็นต้นที่แข็งแรง
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รับการสร้างขึ้น”5  นี่คือความปลอดภัยของ
ท่านเมื่อเกิดลมหมุน

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “ครั้ง
หนึ่งมาตรฐานของศาสนจักรกับมาตรฐาน
ของสังคมสอดคล้องกันแทบทุกอย่าง แต่บัด 
น้ีมีช่องว่างระหว่างเรา และช่องน้ันกำาลังกว้าง 
ออกไปเรื่อยๆ”6  สำาหรับบางคน ช่องว่างดัง
กล่าวก่อให้เกิดลมหมุนรุนแรงทางวิญญาณ  
ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่าง

เดือนที่ผ่านมาฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองจัดพิมพ์จดหมายถึง
ผู้นำาของศาสนจักรทั่วโลก  ใจความส่วนหนึ่ง
อ่านว่า “การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบ้าน

เมืองไม่ได้เปลี่ยนกฎศีลธรรมที่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงบัญญัติไว้แม้แต่น้อย ทั้งไม่สามารถทำา 
เช่นนั้นได้  พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้เรา 
ธำารงรักษาพระบัญญัติของพระองค์ไม่ว่าความ 
คิดเห็นหรือกระแสนิยมในสังคมจะต่างไป 
อย่างไร  กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศของ
พระองค์ชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ทางเพศเป็น 
เร่ืองถูกต้องเหมาะสมก็ต่อเม่ือเกิดข้ึนระหว่าง 
ชายกับหญิงที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตาม 
กฎหมายในฐานะสามีภรรยาเท่านั้น ศาสน- 
จักรใคร่ขอให้ท่านทบทวน… หลักคำาสอนที่มี

อยู่ใน ‘ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก’”7

เมื่อโลกปลีกตัวออกจากกฎของพระเจ้า
เรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศ เราไม่ตามไป  
ประธานมอนสันกล่าวว่า “พระผู้ช่วยให้รอด
ของมนุษยชาติทรงอธิบายพระองค์เองว่าทรง 
อยู่ในโลกแต่มิใช่ของโลก  เราอยู่ในโลกแต ่
ไม่เป็นของโลกได้เช่นกันเมื่อเราปฏิเสธแนว 
คิดตลอดจนคำาสอนผิดๆ และแน่วแน่ต่อสิ่ง 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา”8 

ขณะที่รัฐบาลและผู้ประสงค์ดีหลายคนให ้
นิยามใหม่ของการแต่งงาน พระเจ้าไม่ทรงทำา 
เช่นนั้น  นับตั้งแต่กาลเริ่มต้น พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเริ่มการแต่งงานระหว่างชายกับหญิง— 
อาดัมกับเอวา  พระองค์ทรงกำาหนดจุดประ-
สงค์ของการแต่งงานให้เป็นมากกว่าความ
พอใจและความสมหวังของผู้ใหญ่ สำาคัญกว่า 
นั้นคือ สร้างสภาวะแวดล้อมในอุดมคติให้
บุตรธิดาถือกำาเนิดและได้รับการอบรมเลี้ยงดู  
ครอบครัวเป็นสมบัติจากสวรรค์9

ทำาไมเรายังคงพูดกันถึงเรื่องนี้  ดังที่อัคร-
สาวกเปาโลกล่าวว่า “เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่ง
ที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น”10  
ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะสอนแผนของพระ- 

ผู้สร้างให้บุตรธิดาของพระองค์และเตือน
เรื่องผลของการเพิกเฉยพระบัญญัติของ
พระองค์

เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าพูดกับกุลสตรีคน 
หน่ึงจากสหรัฐ  ข้าพเจ้าอ้างจากอีเมลของเธอ 
ดังนี้ 

“ปีที่ผ่านมาเพื่อนบางคนของดิฉันบนเฟส-
บุ๊คเริ่มโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งงาน  
หลายคนสนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกัน 
และเยาวชนแอลดีเอสหลายคนบอกว่าพวก
เขา ‘ไลค์’ โพสต์เหล่านั้น  ส่วนดิฉันไม่แสดง
ความเห็น

“ดิฉันตัดสินใจประกาศความเชื่อเรื่องการ
แต่งงานตามจารีต

“ดิฉันเพ่ิมคำาอธิบายเข้ากับรูปโปรไฟล์ของ 
ดิฉันว่า ‘ดิฉันเชื่อเรื่องการแต่งงานระหว่าง
ชายกับหญิง’  ดิฉันได้รับข้อความแทบจะ
ทันทีว่า ‘เธอเห็นแก่ตัว’ ‘เธอชอบตัดสิน’  มี
คนหนึ่งเปรียบดิฉันกับเจ้าของทาส  ดิฉันได ้
รับโพสต์น้ีจากเพ่ือนท่ีดีคนหน่ึงซ่ึงเป็นสมาชิก 
เข้มแข็งของศาสนจักร ‘คุณต้องตามให้ทัน 
ยุคสมัย สถานการณ์เปล่ียน คุณก็ควรเปล่ียน’

“ดิฉันไม่ตอบโต้” เธอบอก “แต่ดิฉันไม่ลบ
ข้อความของดิฉันออก”
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เธอสรุปว่า “บางครั้ง เหมือนที่ประธาน
มอนสันพูดไว้ ‘คุณต้องยืนคนเดียว’  หวังว่า
พวกเราเยาวชนจะยืนด้วยกันในความซื่อตรง
ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อคำาสอนของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิต”11

เราควรมีความกังวลเป็นพิเศษต่อผู้ที่ต่อสู้

กับความรู้สึกเสน่หาเพศเดียวกัน  สิ่งนี้เป็น
ลมหมุนที่มีอัตราความเร็วสูงมาก  ข้าพเจ้า
ขอแสดงความรักความช่ืนชมต่อผู้ท่ีกล้าเผชิญ 
หน้ากับการท้าทายศรัทธานี้และแน่วแน่ต่อ
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า12 แต่ทุกคน
ควรได้รับความเมตตาและความเอาใจใส่
จากเราไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรและมี
ความเชื่อใด13

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราให้เรารักไม ่
เพียงเพื่อนของเราเท่านั้นแต่ให้รักคนที่เห็น 
ต่างจากเราด้วย—แม้ผู้ที่ไม่ยอมรับเราพระ- 
องค์ตรัสว่า “เพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รัก 
ท่าน  พวกท่านจะได้บำาเหน็จอะไร? …ถ้า
พวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้น  
ท่านได้ทำาอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ?”14

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเตือนเราว่า 
“จงระวังอย่าคิดว่าตนชอบธรรม” และให้เรา
เพิ่มความรักแก่ชายหญิงทุกคนจนกระทั่งเรา
รู้สึก “ต้องการแบกพวกเขาไว้บนบ่า”15  ไม่มี
ที่สำาหรับการเย้ยหยัน กลั่นแกล้ง หรือความ
ดื้อรั้นในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ถ้าท่านมีคำาถามเกี่ยวกับคำาแนะนำาจาก
ผู้นำาศาสนจักร โปรดสนทนาข้อกังวลที่จริงใจ
ของท่านกับบิดามารดาและผู้นำาของท่าน 

 

ท่านต้องการกำาลังซึ่งมาจากความวางใจใน
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ประธานฮาโรลด์ 
บี. ลีกล่าวว่า “ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว 
ที่เรามีในฐานะสมาชิกศาสนจักรนี้คือ…

เรียนรู้ที่จะเอาใจใส่พระคำาและพระบัญญัติ
ที่พระเจ้าจะประทานผ่านศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์…มีบางสิ่งที่ต้องอาศัยความ
อดทนและศรัทธา  ท่านอาจจะไม่ชอบสิ่ง
ที่เกิดขึ้น…ซึ่งอาจตรงข้ามกับความคิดเห็น
ทางการเมือง…ทางสังคมของท่าน…ขัดกับ 
ชีวิตทางสังคมของท่าน  แต่หากท่านฟังสิ่ง 
เหล่านี้ ราวกับมาจากปากของพระเจ้าพระ- 
องค์เอง…‘ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่
ได้…และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำาให้
พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า…’ 
(คพ. 21:6)”16

อีกส่ิงหน่ึงท่ีคุ้มกันเราจากลมหมุนของชีวิต 
คือพระคัมภีร์มอรมอน

เมื่อประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์เป็นวัยรุ่น 
ครอบครัวท่านย้ายไปอยู่เมืองใหม่  ตอนแรก 
ท่านไม่ชอบการย้ายและมีเพ่ือนไม่ก่ีคน  ท่าน 
รู้สึกว่าท่านเข้ากับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม
ปลายไม่ได้ ลมหมุนกำาลังหมุน ท่านทำาอะไร 
ท่านทุ่มเทพลังงานให้แก่การศึกษาพระคัมภีร์ 
มอรมอน ซึ่งท่านอ่านหลายรอบ17  หลายป ี
ต่อมา ประธานอายริงก์เป็นพยานว่า “ข้าพเจ้า 
[ชอบ] กลับไปอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและ
ดื่มด่ำาบ่อยๆ”18 “นั่นเป็นประจักษ์พยานอัน
ทรงพลังที่สุดที่เขียนบอกเราว่าพระเยซูคือ
พระคริสต์”19

พระเจ้าประทานอีกวิธีหนึ่งให้ท่านยืนหยัด 

นั่นคือของประทานทางวิญญาณซึ่งมีพลังยิ่ง 
กว่าลมหมุนของปฏิปักษ์!  พระองค์ตรัสว่า 
“จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่น
ไหว.”20

สมัยข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่น มีพระวิหารเพียง 
13 แห่งในศาสนจักร  เวลานี้มี 142 แห่ง  
สมาชิกศาสนจักร 85 เปอร์เซ็นต์อยู่ห่างพระ- 
วิหารไม่เกิน 200 ไมล์ (320 กม.)  พระเจ้า
ทรงช่วยให้คนรุ่นท่านไปพระวิหารศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ได้มากกว่าคนรุ่นใดในประวัติ-
ศาสตร์โลก

ท่านเคยสวมชุดสีขาวยืนรอทำาพิธีบัพติศมา 
ในพระวิหารหรือไม่ ท่านรู้สึกอย่างไร  มีความ 
รู้สึกบริสุทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพระวิหาร  
สันติสุขของพระผู้ช่วยให้รอดกำาราบลมหมุน
ของโลก  

ความรู้สึกของท่านในพระวิหารเป็นต้นแบบ 
ของความรู้สึกที่ท่านต้องการในชีวิต21

จงหาปู่ย่าตายายและญาติห่างๆ ท่ีล่วงลับ 
ไปก่อนท่าน  นำาชื่อพวกเขาไปพระวิหารกับ
ท่าน22  เมื่อท่านเรียนรู้เกี่ยวกับบรรพชนของ
ท่าน ท่านจะเห็นต้นแบบของชีวิต ของการ
แต่งงาน ของบุตรธิดา ต้นแบบของความ
ชอบธรรม และบางครั้งต้นแบบที่ท่านจะ
ต้องการหลีกเลี่ยง23

ต่อมาในพระวิหารท่านจะเรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับการสร้างโลก เกี่ยวกับต้นแบบชีวิต
ของอาดัมและเอวา และสำาคัญท่ีสุดคือ เก่ียว
กับพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์

พี่น้องวัยเยาว์ของข้าพเจ้า เรารัก ชื่นชม 
และสวดอ้อนวอนให้ท่าน  อย่าให้ลมหมุน

หลังกจากประกาศความเชื่อเรื่องการแต่งงาน

ตามจารีต กุลสตรีคนหนึ่งได้รับข้อความในทาง

ลบเป็นจำานวนมากจากเพื่อน
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ลากท่านลงไป  นี่เป็นวันของท่าน—ที่จะยืน
อย่างมั่นคงในฐานะสานุศิษย์ของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์24

จงสร้างรากฐานให้ม่ันคงย่ิงข้ึนบนศิลาของ 
พระผู้ไถ่ของท่าน

เห็นคุณค่าของพระชนม์ชีพและคำาสอน
ของพระองค์ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น

ทำาตามแบบอย่างและพระบัญญัติของ
พระองค์อย่างขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้น

น้อมรับความรักของพระองค์อย่างลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น รวมถึงพระเมตตาและพระคุณ ตลอด
จนของประทานอันทรงพลังแห่งการชดใช้
ของพระองค์

เมื่อท่านทำาเช่นนั้น ข้าพเจ้าสัญญาว่า 
ทา่นจะเห็นลมหมุนอย่างที่ควรจะเป็น—การ 
ทดสอบ การล่อลวง สิ่งรบกวน หรือ การท้า- 
ทายที่จะช่วยให้ท่านเติบโต  เมื่อท่านดำาเนิน
ชีวิตอย่างชอบธรรมปีแล้วปีเล่า ข้าพเจ้า
ยืนยันได้ว่าประสบการณ์ของท่านจะยืนยัน
กับท่านอีกหลายครั้งว่าพระเยซูคือพระคริสต ์
ศิลาทางวิญญาณใต้เท้าของท่านจะแข็งแกร่ง 
และมั่นคง  ท่านจะยินดีที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
วางท่านไว้ที่นี่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม 
พร้อมครั้งสุดท้ายสำาหรับการเสด็จมาอัน 
รุ่งโรจน์ของพระคริสต์

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เราจะไม่ละทิ้ง

พวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำาพร้า เราจะมาหา
ท่าน”25  นี่คือคำาสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้า
ทราบว่าคำาสัญญานั้นเป็นจริง  ข้าพเจ้าทราบ 
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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