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มนุษย์ตามความปรารถนาของพวกเขา”  
(แอลมา 29:4) พระองค์ “จะพิพากษามนุษย์
ทั้งปวงตามงานของพวกเขา, ตามความ
ปรารถนาของใจพวกเขา.” (คพ. 137:9; ดู 
แอลมา 41:3 ด้วย)

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า 
“ตามความหมายท่ีเป็นจริงในเชิงเปรียบเทียบ 
หนังสือแห่งชีวิต บันทึกการกระทำาของมนุษย์ 
ประหนึ่งเขียนไว้บนร่างกายพวกเขาเอง…นั่น
คือ ความคิด คำาพูด และการกระทำาทุกอย่าง
มี [ผล] ต่อร่างกายมนุษย์ ทั้งหมดนี้ทิ้งร่อง
รอยไว้ ร่องรอยซึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นนิรันดร
ทรงอ่านได้อย่างง่ายดายเหมือนอ่านตัว
อักษรในหนังสือ” (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 97)

อินเทอร์เน็ตบันทึกความปรารถนาของท่าน 
ท่ีแสดงออกในรูปแบบของการค้นหาและคลิก 
เช่นกัน มีส่ิงต่างๆ รอตอบสนองความปรารถนา 
ของท่าน ขณะที่ท่านเซิร์ฟอินเทอร์เน็ต ท่าน
ทิ้งร่องรอยว่า—ท่านสื่อสารอะไร ท่านไปที ่
ไหน ท่านอยู่ที่นั่นนานเพียงไร และสิ่งที่ท่าน 
สนใจ  ด้วยวิธีนี้ อินเทอร์เน็ตสร้างแฟ้มประ- 
วัติไซเบอร์ของท่าน—ในความหมายคือ “หนัง- 
สือแห่งชีวิตไซเบอร์” ของท่าน  เฉกเช่นชีวิต
จริง อินเทอร์เน็ตจะให้สิ่งที่ท่านแสวงหามาก 
ข้ึนเร่ือยๆ  ถ้าความปรารถนาของท่านบริสุทธ์ิ 
อินเทอร์เน็ตจะขยายสิ่งเหล่านั้นโดยทำาให้
ท่านมุ่งสู่เป้าหมายที่มีคุณค่าได้ง่ายขึ้น  แต่
สิ่งตรงกันข้ามก็มีอยู่จริงเช่นกัน

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์อธิบายไว้ดังนี้
“สิ่งที่เราปรารถนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อผ่าน

ไประยะหนึ่ง เราจะกลายเป็นสิ่งนั้นและนั่น
คือสิ่งที่เราจะได้รับในนิรันดร…

“…มีเพียงการฝึกควบคุมความปรารถนา
ของเราเท่านั้นที่จะทำาให้ความปรารถนาของ
เราเป็นมิตรแทนที่จะเป็นศัตรู” (“According 
to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, 
Nov. 1996, 21–22)

เยาวชนชายทั้งหลาย  ถ้าท่านไม่ตั้งใจ
ควบคุมความปรารถนาของท่าน โลกจะทำา
แทนท่าน  โลกพยายามมีอิทธิพลต่อความ
ปรารถนาของท่านทุกวัน ชักจูงให้ท่านซื้อ
บางอย่าง คลิกบางอย่าง เล่นบางอย่าง อ่าน
หรือดูบางอย่าง  ในที่สุดการเลือกเป็นของ

รับผิดชอบในส่วนท่ีเท่าเทียมกันควบคู่มาด้วย 
อำานวยความสะดวกให้ท่านเข้าถึงทั้งส่วนดี
ที่สุดและเลวที่สุดที่โลกมีให้เรา อินเทอร์เน็ต
ช่วยให้ท่านทำาสิ่งสำาคัญได้เสร็จในช่วงเวลา
สั้นๆ หรือท่านอาจตกอยู่ในวังวนอันไม่รู้จบ 
ของส่ิงไม่สำาคัญท่ีส้ินเปลืองเวลาและบ่ันทอน 
ศักยภาพของท่าน เพียงคลิกที่ปุ่มท่านจะเข้า
ถึงสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนา นั่นคือกุญแจ
—ใจท่านปรารถนาสิ่งใดหรือ  ท่านถูกดึงไป
หาสิ่งใดหรือ  ความปรารถนาของท่านจะนำา
ท่านไปที่ไหนหรือ

จงจำาไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้า “ประทานให้

โดย แรนดัลล์ แอล. ริดด์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

เ ยาวชนชายทั้งหลาย ท่านอาจเคยได้ยิน 
 มาก่อนว่าท่านคือ “คนในรุ่นที่ทรงเลือก”  
 หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกและทรง

เตรียมท่านให้มาแผ่นดินโลกในเวลานี้โดย 
มีจุดประสงค์อันสำาคัญยิ่ง  ข้าพเจ้าทราบว่า 
เรื่องนี้จริง  แต่ค่ำาคืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดกับท่าน 
ในฐานะ “คนในรุ่นที่ทรงเลือก”  เพราะใน
ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครได้รับพรด้วยการ
เลือกมากมายเช่นนี้ การเลือกที่มากขึ้นหมาย 
ถึงโอกาสที่มากขึ้น   โอกาสที่มากขึ้นหมาย
ถึงศักยภาพที่จะทำาความดีหรือถ้าโชคร้ายก็
อาจจะทำาความชั่วได้มากขึ้น  ข้าพเจ้าทราบ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมาที่นี่ในเวลานี ้
เพราะพระองค์วางพระทัยการใช้ดุลพินิจของ 
ท่านท่ามกลางความหลากหลายของการเลือก 
ที่มีอยู่

ในปี 1974 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าร้อน
พระทัยที่จะนำาสิ่งประดิษฐ์ที่เราแทบจะนึก
ไม่ออกมาอยู่ในมือเราซึ่งเป็นคนธรรมดา” 
(“When the World Will Be Converted,” 
Ensign, Oct. 1974, 10)

พระองค์ทรงทำาเช่นนั้น!  ท่านเติบโตมา
พร้อมกับเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่
เคยมีมาในประวัติศาสตร์ นั่นคืออินเทอร์เน็ต  
ซึ่งมาพร้อมกับการเลือกมากมายซับซ้อน  
อย่างไรก็ตาม การเลือกท่ีมีอยู่มากมายมีภาระ 

คนในรุ่นที่ทรงเลือก
ท่านได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในงานของพระองค์เวลานี้เพราะพระองค์วาง
พระทัยท่านในการเลือกที่ถูกต้อง  
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ท่าน  ท่านมีสิทธิ์เสรี นี่คืออำานาจที่ไม่เพียง
กระทำาตามความปรารถนาของท่านเท่านั้น 
แต่ยังขัดเกลา  ยกระดับ และชำาระความ
ปรารถนาของท่านให้บริสุทธิ์ด้วย  สิทธิ์เสรี
คืออำานาจที่จะเป็นสิ่งที่ท่านเลือกเป็น  การ
เลือกแต่ละอย่างนำาท่านให้เข้าใกล้หรือออก
ห่างจากสิ่งที่ท่านต้องการเป็น แต่ละคลิกม ี
ความหมาย  จงถามตนเองอยู่เสมอว่า “การ 
เลือกน้ีจะนำาไปท่ีใด” จงพัฒนาความสามารถ 
ที่จะมองการณ์ไกล

ซาตานต้องการควบคุมสิทธิ์เสรีของท่าน
เพื่อเขาจะควบคุมท่านให้เป็นอย่างที่เขาต้อง 
การ เขารู้ว่าวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งคือทำาให้ท่านติด
กับดักของพฤติกรรมเสพติด  การเลือกของ
ท่านจะกำาหนดว่าเทคโนโลยีจะเพิ่มอำานาจ
ให้ท่านหรือทำาให้ท่านเป็นทาส

ข้าพเจ้าขอเสนอหลักธรรมสี่ข้อที่จะช่วย 
ท่านคนในรุ่นท่ีทรงเลือก ควบคุมความปรารถนา 
ของท่านและแนะนำาการใช้เทคโนโลยีแก่ท่าน

หนึ่ง: การรู้ว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นใครทำาให้
การตัดสินใจง่ายขึ้น

ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่เรียนรู้ถึงความจริงนี้ด้วย 
วิธีการเฉพาะตัว  ลูกชายของเขาเติบโตใน 
พระกิตติคุณแต่ดูเหมือนว่าจะห่างเหินกับเร่ือง

ทางวิญญาณ บ่อยครั้งเขาปฏิเสธโอกาสที่จะ 
ใช้ฐานะปุโรหิต  พ่อแม่ของเขาผิดหวังเมื่อ
เขาประกาศว่าเขาตัดสินใจจะไม่รับใช้งาน
เผยแผ่ เพื่อนข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริง 
จังให้ลูกชายโดยหวังว่าเขาจะเปล่ียนใจ ความ 
หวังนั้นแหลกสลายเมื่อลูกชายประกาศว่า 
เขาหม้ันและจะแต่งงาน  พ่อวิงวอนให้ลูกชาย 
รับปิตุพร  ในที่สุดลูกชายยอมทำาตามแต่ขอ
ไปพบผู้ประสาทพรเพียงลำาพัง

เม่ือเขากลับมาหลังจากได้รับพร เขามีท่าที 
สะเทือนใจมาก  เขาพาคู่รักออกไปข้างนอก
เพื่อจะพูดกับเธอตามลำาพัง พ่อแอบมองผ่าน 
ทางหน้าต่าง เห็นคู่หนุ่มสาวเช็ดน้ำาตาให้กัน

ต่อมาลูกชายเล่าให้พ่อฟังว่าเกิดอะไรขึ้น  
ด้วยท่าทีที่ยังสะเทือนใจอยู่มาก เขาอธิบาย
ว่าระหว่างที่รับพร เขามองเห็นว่าเขาเป็นใคร
ในโลกก่อนเกิด  เขาเห็นว่าเขากล้าหาญและ
มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการชวนผู้อื่นให้ติดตาม
พระคริสต์  โดยที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใคร 
เขาจะไม่รับใช้งานเผยแผ่ได้อย่างไร

เยาวชนชายทั้งหลาย จงจำาไว้ว่าแท้จริง
แล้วท่านเป็นใคร  จำาไว้ว่าท่านดำารงฐานะ
ปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์  สิ่งนี้จะดลใจให้ท่านทำา 
การเลือกที่ถูกต้องขณะที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ต

และตลอดชีวิตท่าน

สอง: เสียบปลั๊กเข้าแหล่งที่มาของพลัง  
(ดู 2 นีไฟ 32:3)

ในอุ้งมือของท่าน ท่านมีแหล่งปัญญาแห่ง 
ยุคสมัย—สำาคัญกว่าน้ันคือ ถ้อยคำาของศาสดา 
พยากรณ์ จากสมัยพันธสัญญาเดิมจนถึง
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  แต่ถ้าท่านไม่
ชาร์จโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นประจำา 
โทรศัพท์นั้นก็ไร้ประโยชน์ ท่านจะรู้สึกว่าทำา
อะไรไม่ถูกและขาดการติดต่อ ทุกวันท่านจะ
ไม่ลืมว่าต้องชาร์จแบตเตอรี

การชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็มก่อนออก
จากบ้านนั้นสำาคัญ แต่การชาร์จตนเองทาง
วิญญาณนั้นสำาคัญกว่า  ทุกครั้งที่ท่านเสียบ
ปลั๊กโทรศัพท์ ใช้สิ่งนี้เป็นการเตือนท่านว่าได้
เสียบปลั๊กกับสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือแหล่งที่มา 
ทางวิญญาณหรอืยัง—การสวดออ้นวอนและ 
การศึกษาพระคัมภีร์ ซ่ึงท่านจะได้รับการดลใจ 
ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ดู คพ. 11:12- 
14)  สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านรู้พระดำาริและพระ- 
ประสงค์ของพระเจ้าเพ่ือทำาการตัดสินใจเล็กๆ 
น้อยๆ แต่สำาคัญในชีวิตประจำาวันเพ่ือกำาหนด 
แนวทางของท่าน  เราหลายคนหยุดทำาในสิ่ง 
ท่ีเรากำาลังทำาในทันทีเพ่ืออ่านข้อความท่ีเข้ามา 
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ริพ แวนวินเคิลหลับนานถึง 20 ปี  และใน
ช่วงเวลานี้เขาได้พลาดช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศของเขา—เขา
หลับข้ามช่วงการปฏิวัติอเมริกา

ในเดือนพฤษภาคมปี 1966 ดร. มาร์ติน 
 ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประ- 
กอบในคำาปราศรัยของเขา “อย่าหลับข้ามช่วง 
การปฏิวัติ”1

วันน้ีข้าพเจ้าอยากจะใช้หัวข้อเดียวกับและ 
ถามคำาถามกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของพระ-
ผู้เป็นเจ้าทุกคน ท่านหลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
หรือไม่

เรามีชีวิตอยู่ในสมัยแห่งการฟื้นฟู
บางครั้งเราคิดว่าการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

เป็นบางสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่เบื้องหลัง
เรา—โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอน  

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

เ กือบ 200 ปีก่อน เร่ืองส้ันของชาวอเมริกัน  
 “ริพ แวน วินเคิล” กลายเป็นเรื่องอมตะ 
 ในทันที  ตัวหลักคือริพเป็นชายที่ไร้ความ 

ทะเยอทะยานผู้ที่ถนัดในการหลีกเลี่ยงอยู่
สองสิ่ง งานและภรรยาของเขา

วันหนึ่งขณะเตร็ดเตร่ไปบนภูเขากับสุนัข
ของเขา  เขาพบกลุ่มชายที่แต่งตัวประหลาด
ดื่มสุราและเล่นเกม  หลังจากยอมรับคำาเชิญ 
ให้ด่ืมสุรา ริพรู้สึกง่วงจึงหลับตาไปช่ัวครู่  เม่ือ 
เขาลืมตาอีกครั้ง เขาแปลกใจที่สุนัขของเขา
หายไป ปืนไรเฟิลของเขาขึ้นสนิม และตอนนี้
เขามีเครายาว

ริพหาทางกลับไปหมู่บ้านเพื่อที่จะพบว่า 
ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ภรรยาเขาตายไปแล้ว เพื่อน 
ของเขาไม่อยู่ และภาพของพระเจ้าจอร์จที่
สามในโรงแรมถูกแทนที่ด้วยภาพของบางคน
ที่เขาไม่รู้จัก—คือนายพลจอร์จ วอชิงตัน

ท่�นกำ�ลังหลับข้�มช่วง 
ก�รฟื้นฟูหรือไม่
เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเราในฐานะบุคคล ครอบครัว และศาสนจักรของพระ
คริสต์ที่จะท�างานอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างไม่กระตือรือร้น

—เราไม่ควรให้ความสำาคัญในข่าวสารของ
พระเจ้ามากกว่าหรือ  สำาหรับเราแล้ว การ
ละเลยในการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังนี้ไม่ควร
เกิดขึ้น (ดู 2 นีไฟ 32:3)

สาม: การมีสมาร์ทโฟนไม่ได้ทำาให้ท่าน 
ฉลาด แต่การใช้อย่างเหมาะสมต่างหากที่
ทำาให้ฉลาดได้

เยาวชนชายทั้งหลาย อย่าใช้สมาร์ทโฟน
ของท่านทำาสิ่งที่โง่เขลา  ทุกคนรู้ว่าข้าพเจ้า
หมายถึงอะไร (ดู โมไซยาห์ 4:29)  มีวิธีนับ
ไม่ถ้วนที่เทคโนโลยีสามารถทำาให้ท่านเขว
ไปจากสิ่งสำาคัญที่สุด จงทำาตามภาษิตที่ว่า 
“เมื่ออยู่ตรงไหน ขอให้อยู่ตรงนั้น” เมื่อท่าน
กำาลังขับรถ จงขับรถ  เมื่อท่านอยู่ในชั้นเรียน 
จงจดจ่อกับบทเรียน  เมื่อท่านอยู่กับเพื่อน
ของท่านให้ความเอาใจใส่ของท่านเป็นของ
ขวัญแก่เขา สมองของท่านไม่สามารถจดจ่อ
อยู่กับสองสิ่งในเวลาเดียวกัน  การทำาหลาย
อย่างพร้อมกันในคราวเดียวจะทำาให้ท่าน
วอกแวก  ภาษิตโบราณกล่าวว่า “อย่าจับ
ปลาสองมือ”

สี่: พระเจ้าประทานเทคโนโลยีเพื่อบรรล ุ
จุดประสงค์ของพระองค์

จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของเทคโนโลยีคือ
เร่งงานแห่งความรอด  ในฐานะสมาชิกของ
คนในรุ่นที่ทรงเลือก ท่านเข้าใจเทคโนโลยี  
จงใช้สิ่งนี้เพื่อเร่งความก้าวหน้าของท่านไป 
สู่ความดีพร้อม เพราะท่านได้รับมากมาย
ท่านต้องหมายใจแบ่งปัน (ดู “เพราะฉันได ้
รับมากมาย” เพลงสวด, บทเพลงที่ 105 ) 
พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านใช้เครื่องมือชิ้น 
สำาคัญเหล่านี้นำางานของพระองค์ไปสู่ระดับ 
ถัดไป เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณในวิธีที่เกิน 
กว่าจินตนาการอันล้ำาลึกของคนรุ่นข้าพเจ้า   
คนรุ่นก่อนเป็นอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านและ 
เมืองของตนเอง ท่านมีพลังผ่านทางอินเทอร์- 
เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่จะออกไปไกล
กว่าเขตแดนและเป็นอิทธิพลต่อคนทั่วโลก

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่คือศาสนจักรของ
พระเจ้า  ท่านได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในงาน 
ของพระองค์เวลาน้ีเพราะพระองค์วางพระทัย 
ท่านในการเลือกที่ถูกต้อง  ท่านคือคนในรุ่น 
ที่ทรงเลือก  ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 




