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พี่
น้องชายที่รัก ความปรารถนาของ
ข้าพเจ้าในค่ำาคืนนี้คือแบ่งปันคำา
แนะนำาบางอย่างเกี่ยวกับการตัด 

สินใจและการเลือก
สมยัทีข้่าพเจ้าเป็นทนายความหนุม่ในย่าน 

อ่าวซานฟรานซิสโก  บริษัทของเราทำางาน
ด้านกฎหมายให้บริษัทที่ผลิต ชาร์ลี บราวน์ 
รายการพิเศษทางทีวีในวันหยุด1  ข้าพเจ้า
กลายเป็นแฟนของชาร์ลส์ ชูลส์และผลงาน
ของเขา—พีนัทส์ กับชาร์ลี บราวน์ ลูซี สนูปี้ 
ตลอดจนตัวละครอื่นๆ ที่แสนอัศจรรย์ 

การ์ตูนโปรดเร่ืองหนึ่งของข้าพเจ้าเก่ียว
ข้องกับลูซี  เท่าที่ข้าพเจ้าจำาได้  ทีมเบสบอล
ของชาร์ลี บราวน์กำาลังแข่งเกมสำาคัญ—ลูซี
เล่นอยู่ในสนามทางขวา และมีลูกบอลตีโด่ง
ลอยมาที่เธอ  ทุกเบสมีคนอยู่แล้วและเป็น
ช่วงสุดท้ายของการทำาแต้มที่เก้า ถ้าลูซีรับลูก
ได้ทีมของเธอจะชนะ  ถ้าลูซีรับลูกพลาดอีก
ทีมก็จะชนะ

ดังที่เกิดขึ้นเฉพาะในการ์ตูนเท่านั้น คนทั้ง
ทีมมายืนล้อมลูซีขณะลูกบอลลอยลงมา ลูซี 
คิดว่า “ถ้าฉันรับลูกได้ ฉันจะเป็นฮีโร ถ้ารับ
ไม่ได้ ฉันจะเป็นแพะ”

บอลกำาลังลอยลงมา ขณะที่เพื่อนร่วมทีม
เฝ้ามองอย่างตื่นเต้น ลูซีรับบอลพลาด ชาร์ลี 
ขว้างถุงมือลงพื้นด้วยความโกรธ  ลูซีจึงมอง 
ไปที่เพื่อนร่วมทีม เท้าสะเอว และพูดว่า “เธอ 

จะคาดหวังให้ฉันรับลูกบอลได้อย่างไรเมื่อ
ฉันกำาลังกังวลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
ของประเทศเรา”

นี่เป็นหนึ่งในลูกบอลหลายลูกที่ลูซีรับ
พลาดมาตลอดหลายปี เธอมีข้อแก้ตัวใหม่
ทุกครั้ง2  ถึงแม้จะเป็นเรื่องน่าขัน แต่ข้อแก้
ตัวของลูซีมักจะชอบด้วยเหตุผล ซึ่งก็ไม่ใช่
เหตุผลที่แท้จริงของการรับลูกพลาด

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน ท่านมักจะสอนว่าการ
ตัดสินใจกำาหนดจุดหมายปลายทาง3  ใน
บริบทดังกล่าว คำาแนะนำาของข้าพเจ้าใน
คำ่าคืนนี้คือจงอยู่เหนือเหตุผลใดก็ตามที่ปิด
ก้ันเราจากการตัดสินใจท่ีชอบธรรม  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระ- 
เยซูคริสต์  ในอิสยาห์สอนเราว่าเราต้อง “ปฏิ- 
เสธความชั่วและเลือกความดี”4

ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้สำาคัญมากในยุคสมัย
ของเรา เมื่อซาตานแผ่อิทธิพลในใจมนุษย์ 
ด้วยวิธีแปลกใหม่และแยบยลการเลือกและ 
การตัดสินใจของเราต้องทำาอย่างรอบคอบ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
เราประกาศว่าจะดำาเนินชีวิตตามนั้น เราต้อง 
มีคำามั่นสัญญาที่ชัดเจนต่อพระบัญญัติและ 
ปฏิบัติตามพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อย่างเคร่ง- 
ครัด  เมื่อเราปล่อยให้เหตุผลปิดกั้นเราจาก 
เอน็ดาวเม้นท์พระวหิาร งานเผยแผ่ท่ีมค่ีาควร 

ภาคฐานะปุโรหิต  |  4 ตุลาคม 2014

โดยเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
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เลือกอย่างฉลาด
“ปฏิเสธความชั่วและเลือกความดี” (อิสยาห์ 7:15)
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และการแต่งงานในพระวิหาร สิ่งเหล่านี้เป็น
อันตรายอย่างย่ิง  เป็นความปวดร้าวใจเมื่อ
เราประกาศความเชื่อในเป้าหมายเหล่านี้แต่
ยังละเลยการดำาเนินชีวิตที่นำาไปสู่เป้าหมาย5

หนุ่มสาวบางคนประกาศเป้าหมายของ
ตนเองว่าพวกเขาจะแต่งงานในพระวิหาร
แต่ไม่ออกเดทกับคนที่คู่ควรแก่การเข้าพระ- 
วิหาร พูดตามตรงก็คือ บางคนไม่ยอมแม้แต่ 
จะออกเดท  ท่านที่เป็นหนุ่มโสด ยิ่งท่านเป็น 
โสดนานเท่าไรหลงัจากมวัียวุฒแิละวุฒภิาวะ 
ที่เหมาะสม ท่านยิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้น แต ่
จริงๆ แล้วท่านจะย่ิง อึดอัด มากขึ้นเท่านั้น 
ต่างหาก  ขอให้ “ทำางานอย่างทุ่มเท”6 ใน
กิจกรรมทางวิญญาณและทางสังคมที่ควบคู่
ไปกับเป้าหมายของการแต่งงานในพระวิหาร 

บางคนเลื่อนการแต่งงานไปจนจบการ
ศึกษาและมีงานทำา ขณะเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในโลก แต่เหตุผลนี้ไม่ได้แสดง
ศรัทธา  ไม่ได้ยอมทำาตามคำาแนะนำาของ
ศาสดาพยากรณ์ในปัจจุบัน และขัดแย้งกับ
หลักคำาสอนที่มีความหมาย

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบกับชายวัยรุ่น 
คนหนึ่ง  เป้าหมายของเขาคือไปรับใช้งาน 
เผยแผ่ เรียนต่อ แต่งงานในพระวิหาร และม ี
ครอบครัวที่มีความสุขอย่างซื่อสัตย์  ข้าพเจ้า 
ยินดีมากกับเป้าหมายของเขา  แต่ระหว่าง 
การสนทนาต่อไป เหน็ได้ชดัว่าความประพฤต ิ
และการเลือกของเขาไม่ได้สอดคล้องกับเป้า 
หมาย ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาต้องการรับใช้งาน 
เผยแผ่อย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงการล่วง
ละเมิดร้ายแรงที่จะยับยั้งงานเผยแผ่ของเขา 
แต่ความประพฤตใินแต่ละวนัไม่ได้เตรยีมเขา 
เพ่ือรับความท้าทายทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทางวิญญาณที่เขาจะ
เผชิญ7  เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำางานหนัก  เขา
ไม่จริงจังกับเรื่องเรียนหรือเซมินารี  เขามา
โบสถ์แต่ไม่อ่านพระคัมภีร์มอรมอน  เขาเล่น
วิดีโอเกมและใช้สื่อสังคมครั้งละนานๆ   ดู
เหมือนเขาจะคิดว่าการไปอยู่ที่คณะเผยแผ่
ของเขาน้ันเพียงพอแล้ว เยาวชนชายท้ังหลาย 
โปรดให้คำามั่นสัญญาอีกครั้งว่าจะประพฤติ
ตนอย่างมีค่าควรและเตรียมตัวอย่างจริงจังที่
จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา  พระเยซูคริสต์

ความกังวลของข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการ 
ตัดสินใจครั้งสำาคัญที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิต 

เท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจโดยทั่วไปเช่นกัน 
—การตัดสินใจทางโลกในแต่ละวันและการ
ตัดสินใจที่ดูเหมือนธรรมดาซึ่งเรามักจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ของเรา  ในเรื่องเหล่าน้ี เรา
ต้องเน้นความพอดี สมดุล และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญญา  เป็นสิ่งสำาคัญที่จะอยู่เหนือ
เหตุผลและเลือกให้ดีที่สุด

ตัวอย่างที่ดีมากของความต้องการให้มี 
ความพอดี สมดุล  และปัญญาคือการใช้
อินเทอร์เน็ต  สิ่งน้ีสามารถเป็นการทำางาน
เผยแผ่ศาสนา ช่วยในด้านหน้าที่รับผิดชอบ
ของฐานะปุโรหิต ค้นหาบรรพชนผู้ลำ้าค่าเพื่อ
ทำาศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ และอื่นๆ 
อีกมากมาย  มีศักยภาพที่เป็นประโยชน์มาก 
มาย  เรารู้เช่นกันว่าอินเทอร์เน็ตสามารถส่ง 
สิ่งชั่วร้ายมาได้มากมายรวมถึงสื่อลามก การ 
สื่อสารที่หยาบคาย8 และเรื่องหลอกหลวง
จากบุคคลนิรนาม ซึ่งนำาไปสู่วงจรของความ 
โง่เขลาอย่างไม่สิ้นสุด ดังที่บราเดอร์แรนดัลล์ 
แอล. ริดด์ สอนไว้อย่างคมคายที่การประชุม
ใหญ่สามัญครั้งที่แล้วเมื่อพูดถึงอินเทอร์เน็ต 
“ท่านอาจตกอยู่ในวังวนอันไม่รู้จบของสิ่งไม่
สำาคัญที่สิ้นเปลืองเวลาและบั่นทอนศักยภาพ
ของท่าน”9

ความเพลิดเพลินและการต่อต้านความ
ชอบธรรมไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มี
อยู่ทั่วไป  ไม่เพียงมีผลต่อเยาวชนแต่มีผล 
ต่อเราทุกคน  เราอาศัยอยู่ในโลกที่โกลาหล 
อย่างแท้จริง10  เราถูกรายล้อมด้วย “ความ
สนุกสนาน” ที่ชวนให้หมกมุ่นกับชีวิตที่ไร้ศีล- 
ธรรมและผิดปกติ สื่อส่วนใหญ่นำาเสนอให้
เห็นจนเป็นเรื่องธรรมดา

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เตือนสมาชิก
ไว้เมื่อเร็วๆ นี้ให้ใช้สื่อสังคมอย่างถูกต้อง11  
ผู้นำาทางความคิดที่โด่งดัง อาร์เธอร์ ซี. บรูคส์ 
เคยเน้นถึงประเด็นนี้  เขาสังเกตว่าเมื่อเรา
ใช้สื่อสังคม เรามีแนวโน้มจะให้คนเห็นราย
ละเอียดที่สวยงามในชีวิตเราแต่ไม่ใช่ในยาม 
ยากลำาบากทีโ่รงเรยีนหรอืทีท่ำางาน  เราแสดง 
ภาพชีวิตที่ไม่ครบถ้วน—บางครั้งทำาแบบ
โอ้อวดหรือเสกสรรปั้นแต่ง  เราวาดภาพชีวิต
นี้และจากนั้นเราก็บริโภค “ชีวิตที่เสกสรรปั้น
แต่ง…เกือบทั้งสิ้นของ ‘เพื่อนๆ’ ในสื่อสังคม 
[ของเรา]”  บรูคส์ยืนยันว่า “คุณจะไม่รู้สึกแย่
ได้อย่างไรที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งเสแสร้งว่าคุณมี
ความสุขกว่าที่คุณเป็นและเวลาอีกส่วนหนึ่ง
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ตนว่าเฉลียวฉลาดมีความรู้และขาดปัญญา
ที่แท้จริงเหมือนที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน15  ใน
กิจการของอัครทูตเราอ่านเรื่องราวนี้ “เพราะ
ชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู ่
ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือ 
ฟังสิง่ใหม่ๆ”16 เปาโลเน้นเรือ่งการฟ้ืนคืนพระ- 
ชนม์ของพระเยซูคริสต์  เมื่อฝูงชนตระหนัก
ในเนื้อหาทางศาสนาของข่าวสารดังกล่าว 
บางคนเยาะเย้ยท่าน  บ้างก็ไม่ใส่ใจ  โดย
พูดว่า “เราจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้ต่อ
ไปอีก”17  เปาโลออกจากเอเธนส์ อย่างไม่
ประสบความส�าเร็จ  ดีน เฟรเดริค ฟาร์ราร์
เขียนถึงการไปเยือนครั้งนี้ว่า “ที่เอเธนส์ท่าน
ไม่ได้จัดตั้งศาสนจักร ท่านไม่เขียนสาส์นถึง
เอเธนส์ และในเอเธนส์ ที่ท่านมักจะเดินผ่าน 
ท่านไม่เคยไปเหยียบที่นั่นอีกเลย”18

ข้าพเจ้าเชื่อข่าวสารแห่งการดลใจของ
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์ที่แยกแยะระหว่าง “ดี ดีกว่า 
ดีที่สุด” จะให้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ประเมินการเลือกและลำาดับความสำาคัญ19  
การเลือกหลายอย่างโดยเน้ือแท้แล้วไม่ได้
เลวร้าย แต่ถ้ามาดึงเวลาทั้งหมดของเราไป
และกีดกั้นเราจากการเลือกที่ดีที่สุด สิ่งเหล่า
นั้นย่อมมีอันตรายแฝงอยู่

กระทั่งกิจกรรมที่ดีงามยังต้องประเมินเพื่อ 
จะตัดสนิใจว่าสิง่เหล่านัน้กลายเป็นการหลอก 
ล่อเราจากเป้าหมายที่ดีที่สุดหรือไม่ สมัยเป็น
วัยรุ่น ข้าพเจ้าเคยสนทนากับคุณพ่อ ซึ่งยัง
จำาได้จนบัดนี้  ท่านไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่อายุยัง
น้อยจะให้ความสำาคัญหรือเตรียมตัวสำาหรับ
เป้าหมายสำาคัญระยะยาว—เช่นอาชีพและ
การเลี้ยงดูครอบครัว

เฝ้าดูว่าคนอื่นดูจะมีความสุขมากกว่าคุณ 
เพียงไร”12

บางครั้งเรารู้สึกว่าเรากำาลังจมอยู่ในความ 
โง่เขลาทีไ่ร้สาระ เสยีงทีป่ราศจากความหมาย 
และความขัดแย้งอันต่อเนื่อง เมื่อเราลดเสียง 
และพินิจพิเคราะห์ถึงแก่นสาร มีเพียงเศษ
เสีย้วของสิง่เหล่าน้ีทีจ่ะช่วยเราบรรลเุป้าหมาย 
อันชอบธรรมของเราในนิรันดร  บิดาคนหนึ่ง
ตอบลูกอย่างชาญฉลาดต่อคำาร้องขอนับไม่
ถ้วนที่อยากมีส่วนร่วมในความเพลิดเพลิน
เหล่านี้  เขาเพียงแต่ถามลูกว่า “สิ่งนี้จะทำาให้
ลูกเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่า”

เมื่อเราหาข้อแก้ตัวในการเลือกที่ผิด ไม่ว่า 
ใหญ่หรือเลก็ ซึง่ไม่สอดคล้องกับพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟู เราสูญเสียพรและความคุ้ม 
ครองท่ีเราต้องการและมักจะตกหลุมบาป
หรือแค่หลงทาง

ข้าพเจ้ากังวลเป็นพิเศษเรือ่งความโง่เขลา13 

และการหลงใหล “สิ่งใหม่ๆ ทุกชนิด”  ใน
ศาสนจักรเราสนับสนุนและสรรเสริญความ
จรงิตลอดจนความรู้ทกุประเภท แต่เมือ่วัฒน- 
ธรรม ความรู้และจารีตสังคมแตกแยกไป
จากแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าและ 
บทบาทสำาคัญของพระเยซูคริสต์ ย่อมเกิด
ความล่มสลายของสังคม14  ในยุคสมัยของ 
เรา ทั้งที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านอย่าง 
ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยา- 
ศาสตร์และการสื่อสาร แต่ค่านิยมพื้นฐาน 
ที่จำาเป็นถูกกัดกร่อนและความสุขกับความ
ผาสุกโดยรวมลดลง

เมื่ออัครสาวกเปาโลได้รับเชิญให้พูดบน 
เนนิเขามาร์สในเอเธนส์ ท่านพบบางคนทีอ้่าง 

การศกึษาท่ีมคีวามหมายและประสบการณ์ 
การทำางานในเบื้องต้นมักจะจัดไว้เป็นลำาดับ
ความสำาคัญสูงสุดตามที่บิดาข้าพเจ้าแนะนำา  
ท่านชื่นชมกิจกรรมนอกหลักสูตร อาทิการ
โต้วาทีและองค์การนักศึกษาที่อาจมีความ 
สมัพันธ์โดยตรงกับเป้าหมายสำาคญับางอย่าง 
ของข้าพเจ้า  ท่านไม่ค่อยแน่ใจกับเวลาท่ี
ข้าพเจ้าใช้ไปอย่างมากในการเล่นฟุตบอล 
บาสเก็ตบอล เบสบอล หรือกรีฑา ท่านยอม 
รับว่ากีฬาสามารถสร้างความแข็งแรง อดทน  
และการทำางานเป็นหมู่คณะ แต่ก็ยืนยันว่า 
การให้ความสำาคัญกับกีฬาอย่างเดียวโดย
ใช้เวลาให้น้อยลงนั้นจะดีกว่า ในทัศนะของ
ท่าน กีฬาเป็นเรื่องดีแต่ไม่ดีที่สุด ส�าหรับ
ข้าพเจ้า  ท่านกังวลว่ากีฬาบางประเภทจะ
สร้างความโด่งดังหรือชื่อเสียงในท้องที่โดย
ต้องสูญเสียเป้าหมายระยะยาวที่สำาคัญกว่า  

จากประสบการณ์นี้ เหตุผลหนึ่งที่ข้าพเจ้า
ชอบเรื่องลูซีเล่นเบสบอลก็เพราะว่าในทัศนะ
ของคุณพ่อ ข้าพเจ้าควรศึกษานโยบายต่าง
ประเทศและไม่ต้องห่วงว่าข้าพเจ้าจะรับลูก 
บอลได้หรือไม่  ข้าพเจ้าควรพูดให้เข้าใจก่อน 
ว่าคณุแม่ของข้าพเจ้าชอบกีฬา  ท่านจะพลาด 
การแข่งขันของข้าพเจ้าสักนัดก็ต่อเมื่อท่าน
เข้าโรงพยาบาล

ข้าพเจ้าตัดสินใจทำาตามคำาแนะนำาของ
คุณพ่อและไม่เล่นกีฬาท่ีต้องแข่งขันต่าง
สถาบันเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย ตอนนั้นโค้ช 
ทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมบอก
ข้าพเจ้าว่าโค้ชทีมมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
เชญิเมอร์ลนิ โอลเซน็กับข้าพเจ้าไปรับประทาน 
อาหารกลางวัน  ท่านที่ยังอายุน้อยอยู่อาจ
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อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าสนับสนุนทุกคน  
ไม่ว่าคนหนุ่มสาวหรือสูงวัย ให้ทบทวนเป้า 
หมายและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งพยายาม
มีวินัยให้มากขึ้น  ความประพฤติและการ
เลือกของเราในแต่ละวันควรสอดคล้องกับ
เป้าหมายของเรา  เราต้องอยู่เหนือเหตุผล
และความเพลิดเพลิน  สิ่งนี้สำาคัญเป็นพิเศษ
ต่อการเลือกที่สอดคล้องกับพันธสัญญาของ
เราที่จะรับใช้พระเยซูคริสต์ด้วยความชอบ
ธรรม21  เราต้องไม่ละสายตาจากเป้าหมาย
หรือทำาลูกบอลตกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ชวิีตน้ีเป็นเวลาท่ีจะเตรยีมตัวพบพระผูเ้ป็น- 
เจ้า22  เราเป็นคนมีความสุข เบิกบานใจ  เรา
ชื่นชอบอารมณ์ขันที่ดีและเห็นคุณค่าของ
เวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวและมิตรสหาย แต่
เราต้องตระหนักว่ามีจุดประสงค์ที่จริงจัง
ควบคู่มากับมาตรฐานของการดำาเนินชีวิต 
และการเลือกท้ังหมดของเรา  ความเพลิด 
เพลินและเหตุผลที่จำากัดความก้าวหน้านั้น
เป็นอันตรายมากอยู่แล้ว แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้น 
บัน่ทอนศรทัธาในพระเยซคูรสิต์และศาสนจกัร 
ของพระองค์ สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องสลดใจ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิต เราจะทำาให้ความประพฤติของเรา 
สอดคล้องกับจุดประสงค์อันสูงส่งซึ่งกำาหนด
ไว้สำาหรับผู้ที่อยู่ในการรับใช้ของพระอาจารย์    
ในทุกสิ่งเราควรจดจำาว่าความ “องอาจใน 
ประจกัษ์พยานถึงพระเยซ”ู23 เป็นการทดสอบ 
เพื่อแบ่งแยกครั้งสำาคัญระหว่างอาณาจักร 
ซีเลสเชียลกับอาณาจักรเทอร์เรสเตรียล  เรา 
ต้องการอยู่บนฝั่งของซีเลสเชียลในการแบ่ง
แยกนั้น  ในฐานะอัครสาวกคนหนึ่งของพระ- 
องค์ ข้าพเจ้าแสดงประจกัษ์พยานด้วยศรทัธา 
แรงกล้าถึงความจริงแห่งการชดใช้และความ
เป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้
รอดของเรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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2.	 จากพระจันทร์ของดาวเสาร์ท�าให้เธอเขว	จนถึง

กับกังวลว่าจะมีสารพิษในถุงมือเธอ	ลูซีมีเหตุผล
เสมอว่าท�าไมเธอจึงรับบอลไม่ได้.

3.	 ด	ู“Decisions	Determine	Destiny,”	บทที่	8	ใน 
Pathways to Perfection: Discourses of 
Thomas S. Monson (1973),	57–65.	

4.	 อิสยาห	์7:15.

ไม่รู้จักเมอร์ลิน  เขาเป็นแท็กเกิ้ลที่มีชื่อเสียง 
ไปทัว่ประเทศของทมีอเมริกันฟุตบอลโรงเรยีน 
มัธยมปลายโลแกนซึ่งข้าพเจ้าเล่นเป็นควอ- 
เตอร์แบคและเซฟตี้และรับลูกคิกออฟและ 
เตะลกูพันท์  ในโรงเรยีนมธัยมปลาย เมอร์ลิน 
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ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ  ในมหา- 
วิทยาลัยเขาได้รับถ้วยเอาท์แลนด์ในฐานะ
ไลน์แมนเส้นในดีเด่นของประเทศ  ในที่สุด
เมอร์ลินเป็นคนที่สามที่ได้รับคัดเลือกให้เล่น 
ในทีมลีกระดับชาติและได้เล่นในการแข่งขัน
โปรโบวล์ (Pro Bowls) อย่างยอดเยี่ยม 14 
ครั้งติดต่อกัน เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอ
เกียรติยศสำาหรับนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพ
ในปี 198220

เรารับประทานอาหารกลางวันกับโค้ชทีม 
สแตนฟอร์ดที่ร้านบลูเบิร์ดในโลแกน ยูทาห ์
หลังจากจับมือกันแล้ว เขาไม่เคยสบตาข้าพ- 
เจ้าแม้แต่คร้ังเดียว เขาพูดแต่กับเมอร์ลนิโดย 
ไม่สนใจข้าพเจ้า  เมื่อรับประทานอาหาร

กลางวันเสร็จ เป็นครั้งแรกท่ีเขาหันมาทาง
ข้าพเจ้า แต่เขาจำาชื่อข้าพเจ้าไม่ได้  จากน้ัน 
เขาบอกเมอร์ลินว่า “ถ้าคุณเลือกไปที่สแตน- 
ฟอร์ดและอยากจะพาเพื่อนไปด้วย ถ้าเขาม ี
เกรดดพีออาจจะจดัการให้ได้”  ประสบการณ์ 
นี้ยืนยันกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าควรทำาตามคำา
แนะนำาอันชาญฉลาดของคุณพ่อ

เจตนาของข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการห้าม
เล่นกีฬาหรือห้ามใช้อินเทอร์เน็ตหรือห้าม
ทำากิจกรรมที่มีคุณค่าอื่นๆ ที่คนหนุ่มสาว
ชื่นชอบ  กิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้ความพอดี 
สมดุล และปัญญา  เมื่อเราใช้อย่างฉลาด 
สิ่งเหล่านี้จะทำาให้ชีวิตเราดีขึ้น
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