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พระผู้เป็นเจ้ำทรงรกับุตรธิดำทุกคนของพระองค์

ไม่มีส่ิงใดแสดงให้เห็นความรกัอันลึกซึง้และกวา้งไกลของพระผู้เป็นเจ้าไดส้มบูรณ์กวา่ความเต็ม
พระทัยสละพระบุตรของพระองคเ์พื่อให้เราผู้เป็นบุตรธิดาของพระองคเ์อาชนะความตายและ
ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์“พระเจ้าทรงรกัโลกดงัน้ีคอืไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์เพื่อ
ทุกคนที่วางใจในพระบุตรน้ันจะไม่พินาศ แตม่ีชีวตินิรนัดร”์ (ยอห์น 3:16) ไม่มีส่ิงใดแสดงความ
รกัของพระเยซูครสิต์ ไดด้ี ไปกวา่ความเต็มพระทัยสละพระชนม์ชีพของพระองคเ์พื่อชดใช้บาป
ของมนุษยชาต ิชดเชยความทุกข์และความอยุตธิรรมทัง้ปวง และท�าลายสายรดัแห่งความตายให้
ทุกคน (ด ูแอลมา 7:11–13) “ ไม่มี ใครมีความรกัยิ่งใหญ่กวา่น้ี คอืการสละชีวติเพื่อมิตรสหายของ
ตน” (ยอห์น 15:13)

ในค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2009 ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ 
กล่าวถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าดงัน้ี 

“พระผู้เป็นเจ้ามิไดท้รงมองรปูกายภายนอก ข้าพเจ้าเช่ือวา่พระองค์ ไม่สนพระทัยสักนิดวา่เราจะ
อยู่ ในปราสาทหรอืกระท่อม เรารปูรา่งหน้าตาดหีรอืไม่ดงึดดูใจ เรามีช่ือเสียงหรอืไม่มี ใครสนใจ 
แม้เราจะไม่สมบูรณ์ แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเราอย่างสมบูรณ์ แม้เราจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่
พระองคท์รงรกัเราอย่างสมบูรณ์แบบ แม้เราจะรูสึ้กหลงทางและไม่มีเข็มทิศ แตค่วามรกัของพระ
ผู้เป็นเจ้าล้อมเราไวทุ้กดา้น

“พระองคท์รงรกัเราเพราะพระองคท์รงเป่ียมดว้ยรกัอันศักดิสิ์ทธิ์ ไม่มีที่สิน้สุด บรสุิทธิ์ และเกิน
กวา่จะพรรณนา เราส�าคญัตอ่พระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่เพราะประวตัส่ิวนตวัหรอืประวตักิารท�างานของ
เราแตเ่พราะเราเป็นบุตรธิดาของพระองค ์พระองคท์รงรกัเราทุกคน” (“ความรกัของพระผู้เป็น
เจ้า,” การประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2009) 

พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเราทุกคน พระองคท์รงรกัคนตา่งศาสนาและคนไม่มีศาสนา พระองคท์รงรกั
คนทุกข์ ใจ พระองคท์รงรกัคนร�า่รวยและคนยากจนเหมือนๆ กัน พระองคท์รงรกัคนทุกเชือ้ชาติ
และวฒันธรรม แตง่งานแล้วหรอืเป็นโสด และคนที่ประสบพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกันหรอื
แสดงตนวา่เป็นเกย์ เลสเบียน หรอืรกัรว่มสองเพศ พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวงัให้เราท�าตามแบบ
อย่างของพระองค์
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เรำได้รบัพระบัญชำให้รกัพระผู้เป็นเจ้ำและรกักัน

“จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุดความคดิของท่าน น่ัน
แหละเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญัอันดบัแรก “ข้อที่สองก็เหมือนกันคอืจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” 
(มัทธิว 22:37–39)

“บัญญัตขิองเราคอืให้พวกท่านรกักันและกันเหมือนอย่างที่เรารกัท่าน” (ยอห์น 15:12)

เราแสดงความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าโดยรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์(ด ูยอห์น 14:15) และรกักัน (ด ูยอห์น 
13:34) หากท่านมีสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนที่ประสบพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกันหรอืแสดงตนวา่เป็น
เกย์ จงรกัพวกเขา ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ตัง้ข้อสังเกตดงัน้ี

“หากท่านตอ้งการอยู่ ใกล้ชิดคนที่ท่านรกั แตท่่านอยู่ห่างจากพวกเขา ท่านรูว้า่จะท�าอย่างไร ท่านจะหาทาง
พูดคยุกับพวกเขา ท่านจะฟังพวกเขา และท่านจะหาวธิีท�าส่ิงตา่งๆ ให้กัน ยิ่งท�าเช่นน้ีบ่อยเท่าใด นานเท่าใด 
ความรกัความผูกพันจะยิ่งแน่นแฟ้นขึน้ หากเวลาล่วงเลยไปมากโดยไม่พูดคยุ ฟัง และท�า ความผูกพันจะ
น้อยลง พระผู้เป็นเจ้าทรงดพีรอ้มและทรงมหิทธิฤทธิ์ ส่วนท่านกับข้าพเจ้าเป็นมนุษย์มรรตยั แตพ่ระองค์
ทรงเป็นพระบิดาของเรา ทรงรกัเรา และทรงมอบโอกาสเดยีวกันให้ ใกล้ชิดพระองคม์ากขึน้ฉันเพื่อนที่รกักัน 
และท่านจะท�าเช่นน้ันในวธิีเดยีวกัน คอื พูดคยุ ฟัง และท�า” (“To Draw Closer to God,” Apr. 1991 general 
conference).

ท่านแสดงความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าโดยรกัและรบัใช้ผู้อื่น “และดเูถิด, ข้าพเจ้าบอกท่านถึงเรือ่งเหล่าน้ีเพื่อ
ท่านจะเรยีนรูป้ัญญา; เพื่อท่านจะเรยีนรูว้า่เมื่อท่านอยู่ ในการรบัใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ ในการรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง” ( โมไซยาห์ 2:17)

รกักันหมายความวา่อย่างไร รกัจะห่วงใย รกัจะฟัง รกัจะไม่กีดกัน รกัจะสรา้งแรงบันดาลใจ ความรกัคอืแก่นแท้
ของส่ิงที่ท�าให้เราเป็นมนุษย์ เพราะเราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และ “[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงเป็นความ
รกั” (1 ยอห์น 4:8) ที่พระกระยาหารมือ้สุดท้าย พระผู้ช่วยให้รอดตรสัย�า้วา่ “ถ้าท่านรกักันและกัน ดงัน้ีแหละ
ทุกคนก็จะรูว้า่ท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

พระบัญญัติ ให้รกักันรวมถึงคนที่มองโลกไม่เหมือนท่านดว้ย ดงัที่เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ อธิบายวา่

“ ในความสัมพันธ์และสภาวการณ์ทัง้หลายในชีวติ เราตอ้งอยู่กับผู้ที่แตกตา่ง ส�าคญัมากที่เราไม่ควรปฏิเสธ
หรอืละทิง้ความแตกตา่งในฝ่ังของเรา แต่ ในฐานะผู้ตดิตามพระครสิต ์เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่มีคา่
นิยมไม่เหมือนกับเราหรอืไม่ยอมรบัค�าสอนที่สรา้งคา่นิยมเหล่าน้ัน แผนแห่งความรอดของพระบิดา ซ่ึงเรา
ทราบโดยการเปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์ ท�าให้เราอยู่ ในสภาพความเป็นมรรตยัที่ตอ้งรกัษาพระบัญญัติ
ของพระองค ์ซ่ึงรวมถึงการรกัเพื่อนบ้านผู้มีวฒันธรรมและความเช่ือที่แตกตา่งดงัที่พระองคท์รงรกัเรา ดงัที่
ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีรม์อรมอนสอนไว ้เราตอ้งรดุหน้าตอ่ไปโดยมี ‘ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่
มนุษย์ทัง้ปวง’ (2 นีไฟ 31:20)” (“รกัผู้อื่นและอยู่รว่มกับผู้ที่แตกตา่ง,” การประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 
2014) 
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ความรกัของพระเจ้าไม่มีข้ออ้างให้แก่บาป—“เพราะเราพระเจ้าไม่อาจมองดบูาปดว้ยระดบัความยินยอมแม้
เล็กน้อยที่สุด”—แตมุ่่งหวงัจะให้อภัย—“กระน้ันก็ตาม, คนที่กลับใจและท�าตามบัญญัตขิองพระเจ้าจะได้
รบัการให้อภัย” (คพ. 1:31–32) ในท�านองเดยีวกัน เราไม่ควรโอนอ่อนไปตามกระแสเมื่อเราด�าเนินชีวติและ
ปกป้องพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า แตส่ะท้อนความรกัของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ เราตอ้งรกักันอย่าง
เปิดเผยและอย่างสมบูรณ์ดว้ยเพื่อจะไม่มี ใครรูสึ้กถูกทอดทิง้ เหงา หรอืสิน้หวงั

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีควำมเข้ำพระทัยโดยสมบูรณ์ในควำมยุ่งยำกทัง้หมดของเรำ

“เพราะวา่เวลาน้ีเราเห็นสลัวๆ เหมือนดใูนกระจก แต่ ในเวลาน้ันจะเห็นแบบหน้าตอ่หน้า เวลาน้ีข้าพเจ้ารู้
เพียงบางส่วน แตเ่วลาน้ันข้าพเจ้าจะรูแ้จ้งเหมือนพระองคท์รงรูจ้ักข้าพเจ้า” (1 โครนิธ์ 13:12)

ความเข้าใจของมนุษย์เรามีจ�ากัด เราสามารถประกาศพรอ้มนีไฟไดว้า่เรา “รูว้า่พระองคท์รงรกัลูกๆ ของ
พระองค;์ กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าไม่รูค้วามหมายของเรือ่งทัง้หมด” (1 นีไฟ 11:17)

ขณะที่เราแสวงหาค�าตอบและการน�าทางส�าหรบัการเดนิทางส่วนตวัของเรา เราสามารถวางใจพระผู้เป็นเจ้า
และพลังอ�านาจที่อยู่ ในการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เมื่อพระเยซูครสิตท์รงรบัเอา
บาปของโลกไวก้ับพระองค ์พระองคท์รงประสบความทุกข์และความเจ็บปวดทุกอย่างที่มนุษย์จะประสบ

“และพระองคจ์ะเสด็จออกไป, ทรงทนความเจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; และน่ีก็เพื่อค�า
ซ่ึงกล่าววา่พระองคจ์ะทรงรบัความเจ็บปวดและความป่วยไข้ของผู้คนของพระองคจ์ะไดเ้กิดสัมฤทธิผล”  
(แอลมา 7:11)

ควำมรูส้กึเสน่หำเพศเดียวกันไม่ ใช่บำปและเรำเลือกได้วำ่จะตอบสนองอย่ำงไร

ศาสนจักรไม่มีความเห็นเรือ่งสาเหตขุองพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกัน ในปี 2006 เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
กล่าววา่

“ศาสนจักรไม่มีความเห็นเรือ่งสาเหตขุองความอ่อนไหวหรอืความโน้มเอียงเหล่าน้ี รวมถึงสาเหตทุี่เกี่ยวข้อง
กับพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกัน” (การสัมภาษณ์ปี 2006 กับเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์และเอ็ลเดอรแ์ลนซ์ 
บี. วคิแมน “พฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกัน”)

ความรูสึ้กเสน่หาเพศเดยีวกันไม่ ใช่บาป เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์กล่าววา่

“ขอให้เราเข้าใจตรงกันวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเช่ือวา่  ‘ประสบการณ์เรือ่ง
พฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกันเป็นความจรงิที่ซับซ้อนส�าหรบัหลายคน เสน่หาในตวัมันเองไม่ ใช่บาป แต่
การท�าตามความรูสึ้กเสน่หาเป็นบาป  ถึงแม้บุคคลไม่ไดเ้ลือกมีพฤตกิรรมเสน่หาดงักล่าว แตพ่วกเขาเลือกวธิี
ตอบสนอง  ศาสนจักรยื่นมือช่วยเหลือบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความรกัความเข้าใจ รวมถึง [คน
ที่มีพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกัน]’” (“The Lord Needs You Now!” Ensign, Sept. 2015, 29)

ถึงแม้พฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกันไม่ ใช่บาป แตส่ามารถเป็นเรือ่งท้าทายได ้ถึงแม้คนคนหน่ึงอาจไม่ได้
เลือกมีความรูสึ้กเหล่าน้ี แตเ่ขาสามารถให้ค�ามั่นไดว้า่จะรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า บิดามารดาของ
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บุตรธิดาที่ประสบพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกันหรอืแสดงตนวา่เป็นเกย์ควรเลือกรกัและโอบกอดบุตรคนน้ัน 
ในฐานะชุมชนของสมาชิกศาสนจักร เราควรเลือกสรา้งชุมชนที่อบอุ่น

“พระองคท์รงเชือ้เชิญพวกเขาทัง้หมดให้มาหาพระองคแ์ละรบัส่วนพระคณุความดขีองพระองค;์ และ
พระองค์ ไม่ทรงปฏิเสธผู้ ใด . . . ทุกคนเหมือนกันหมดส�าหรบัพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 26:33)

คนท่ีด�ำเนินชีวติตำมกฎของพระผู้เป็นเจ้ำสำมำรถมีสว่นรว่มในศำสนจักรได้อย่ำงเต็มท่ี

“ข้าพเจ้าเห็นจรงิแล้ววา่พระเจ้าไม่ทรงล�าเอียง” (กิจการของอัครทูต 10:34)

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาวา่หากเราเช่ือฟังกฎของพระองคเ์ราจะมีปีตนิิรนัดร ์และพระองคท์รงรกัษาสัญญา
เสมอ เห็นชัดวา่คนที่ประสบพฤตกิรรมเสน่หาเพศเดยีวกันหรอืแสดงตนวา่เป็นเกย์สามารถท�าและรกัษา
สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าได ้พวกเขาสามารถเดนิในแสงสวา่งของพระองค ์พวกเขาสามารถมีส่วนรว่มใน
ศาสนจักรไดอ้ย่างเต็มที่

“หากสมาชิกรูสึ้กสนใจเพศเดยีวกันแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ ผู้น�าจะสนับสนุนและกระตุน้
สมาชิกให้ตัง้ใจด�าเนินชีวติตามกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศและควบคมุความคดิที่ ไม่เหมาะสม  สมาชิก
เหล่าน้ีอาจไดร้บัการเรยีกในศาสนจักร  หากมีคา่ควรและมีคณุสมบัติ ในดา้นอื่นสมาชิกเหล่าน้ีอาจถือใบรบั
รองพระวหิารและรบัศาสนพิธีพระวหิารไดเ้ช่นกัน” (คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร, 21.4.6)

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ กล่าววา่

“เรารกัพวกเขาในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาอาจมีความโน้มเอียงบางอย่างซ่ึงมีพลังและ
อาจควบคมุไดย้าก คนส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงอย่างใดอย่างหน่ึงในเวลาตา่งกัน หากพวกเขาไม่ท�าตามความ
โน้มเอียงเหล่าน้ี เมื่อน้ันพวกเขาสามารถก้าวหน้าไดเ้ช่นเดยีวกับสมาชิกทุกคนของศาสนจักร หากพวกเขา
ฝ่าฝืนกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศและมาตรฐานทางศีลธรรมของศาสนจักร เมื่อน้ันพวกเขาตอ้งไดร้บัโทษ
ทางวนัิยของศาสนจักร เช่นเดยีวกับคนอื่นๆ” (“What Are People Asking about Us?” การประชุมใหญ่สามัญ
เดอืนตลุาคม 1998)

ไม่วา่สภาวการณ์ของบุคคลน้ันจะเป็นเช่นไร เขาสามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่อุดมการณ์ของพระเจ้าในปัจจุบัน 
และสามารถคาดหวงัไดว้า่ความซ่ือสัตย์ของเขาจะไดร้บัพรเดยีวกัน ที่น่ีและหลังจากน้ี ตามที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสัญญาไวก้ับทุกคนที่ซ่ือสัตย์ ในท�านองเดยีวกัน เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นกล่าวดงัน้ี

“ทุกคนมีของประทาน ทุกคนมีพรสวรรค ์ทุกคนสามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การเผยแผนแห่งสวรรค์ ใน
คนแตล่ะรุน่ ส่ิงดมีากมาย ส่ิงจ�าเป็นมากมาย—บางครัง้แม้ทุกอย่างที่จ�าเป็นตอนน้ี—ส�าเรจ็ลุล่วงได้ ใน
สภาวการณ์ที่ ไม่ตรงกับอุดมคต ิฉะน้ันพวกท่านหลายคนท�าดทีี่สุดแล้ว และเมื่อท่านผู้แบกภาระหนักที่สุด
ของความเป็นมรรตยัยืนหยัดปกป้องแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้บุตรธิดาของพระองค์ ไดร้บัความสูงส่ง เรา
ทุกคนก็พรอ้มจะสนับสนุน เราเป็นพยานดว้ยความมั่นใจวา่การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดค้าดการณ์ ไวล้่วง
หน้า และในบัน้ปลายจะชดเชยการลิดรอนสิทธิ์และการสูญเสียทุกอย่างส�าหรบัผู้ที่หันมาหาพระองค ์ไม่มี ใคร
ถูกก�าหนดให้ ไดร้บัน้อยกวา่ทุกส่ิงที่พระบิดาทรงมี ให้บุตรธิดาของพระองค”์ (ด ู“เหตผุลที่แตง่งาน เหตผุลที่
มีครอบครวั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015)
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กฎแห่งควำมบรสุิทธ์ิทำงเพศประยุกต์ ใช้ ได้กับบุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ

ความบรสุิทธิ์ทางเพศเป็นส่วนจ�าเป็นในแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุขของเรา ฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรมัอัครสาวกสิบสองประกาศดงัน้ี

“พระบัญญัตขิ้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดมัและเอวาเกี่ยวข้องกับศักยภาพของคนทัง้สองที่จะเป็น
บิดามารดาในฐานะสามีและภรรยา เราประกาศวา่พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้บุตรธิดาของพระองค์
ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดนิโลกยังมีผลบังคบั เราขอประกาศตอ่ไปวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา
วา่อ�านาจการสรา้งอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันจะตอ้งใช้ระหวา่งชายและหญิงผู้ซ่ึงแตง่งานตามกฎหมายในฐานะสามีและ
ภรรยาเท่าน้ัน” (“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”)

ความสัมพันธ์ทางเพศระหวา่งชายหญิงที่ ไม่แตง่งาน หรอืระหวา่งคนเพศเดยีวกัน ถือวา่บาปและฝ่าฝืนกฎ
ส�าคญัที่สุดกฎหน่ึงของพระบิดาในสวรรคแ์ละขัดขวางความก้าวหน้านิรนัดรข์องเรา

“กฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศของพระเจ้าคอืการละเวน้ความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแตง่งานตามกฎหมาย
และความซ่ือสัตย์ ในชีวติสมรส ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรือ่งเหมาะสมระหวา่งชายหญิงที่แตง่งานอย่างถูก
ตอ้งตามกฎหมายฉันสามีภรรยา การล่วงประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแตง่งาน ความสัมพันธ์แบบรกัรว่ม
เพศระหวา่งชายกับชายและหญิงกับหญิง และการปฏิบัตทิุกอย่างที่ ไม่บรสุิทธิ์ ผิดธรรมชาต ิหรอืผิดศีลธรรม
ถือวา่เป็นบาป” (คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร, 21.4.5)

คนที่มีรสนิยมทางเพศลักษณะใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศสามารถคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้า
ผ่านการกลับใจ

“เจ้าจะไม่ประพฤตลิ่วงประเวณี; และคนที่ประพฤตลิ่วงประเวณี, และไม่กลับใจ, พึงถูกขับออกไป. แตค่นที่
ประพฤตลิ่วงประเวณีและกลับใจดว้ยสุดใจของเขา, และละทิง้มัน, และไม่ท�ามันอีก, เจ้าจงให้อภัย” (หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 42:24–25)


