
ความบรสิทุธ ิท์างเพศ
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พระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงรักท่านและประสงค์ให้ท่าน 

มีความสุขในวันน้ีและตลอดไป พระองค์ประทานคำาแนะนำา 

และพระบัญญัติผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์เพื่อช่วยท่าน 

พระบัญญัติข้อหนึ่งที่สำาคัญยิ่งต่อสันติสุขและความสุขของท่าน 

คือพระบัญญัติเก่ียวกับความบริสุทธ์ิทางเพศ เรียกว่ากฎแห่งความ 

บริสุทธิ์ทางเพศ พระเจ้าทรงบัญญัติกฎข้อนี้มานับตั้งแต่กาลเริ่ม 

ต้น และทรงย้ำาความสำาคัญของกฎข้อน้ีกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณของพระเยซู 

คริสต์ การเช่ือฟังพระบัญญัติข้อน้ีเป็นข้อกำาหนดในการรับบัพติศมา 

เข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร
ความใกล้ชิดสนิทสนมทางกายระหว่างสามีภรรยาเป็นส่วนท่ีสวย 

งามศักดิ์สิทธิ์ในแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อลูกๆ ของพระองค์ เป็น 

การแสดงออกถึงความรักในชีวิตสมรสและเพื่อให้สามีภรรยา 

ต่างมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิต พระผู ้

เป็นเจ้าทรงบัญชาให้อำานาจศักดิ์สิทธิ์น้ี 

แสดงออกได้ระหว่างชายหญิงท่ีแต่งงาน 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น กฎ 

แห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นกฎที่ทั้ง 

ชายและหญิงต้องปฏิบัติตาม กฎนี้รวม

ถึงการเว้นจากความสัมพันธ์ทางเพศ 

ก่อนแต่งงานโดยเด็ดขาดและหลังจาก

แต่งงานแล้วต้องมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อคู่ครองอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากการสงวนความใกล้ชิดสนิทสนมทางเพศไว้สำาหรับ 

การแต่งงาน เรายังเช่ือฟังกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศโดยควบคุม 

ความคิด คำาพูด และการกระทำาของเราด้วย พระเยซูคริสต์ทรง 

สอนว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินคำาซึ่งกล่าวไว้ว่า อย่าล่วงประเวณ ี

ผัวเมียเขา ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้

เกิดใจกำาหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้น

แล้ว” (มัทธิว 5:27–28)

กฎแห่งความบริสุทธิ์ 

ทางเพศกำาหนดให้สงวน 

ความสัมพันธ์ทางเพศไว้ 

สำาหรับการแต่งงานระหว่าง 

ชายหญิง
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เหตุใดเราจึงต้องรักษากฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ
พระบิดาบนสวรรค์ของท่านประทานกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ 

เพื่อปกป้องและเป็นพรแก่ท่าน เช่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง  

ความใกล้ชิดสนิทสนมทางกายต้องแสดงออกตามการกำากับดูแล

ของพระผู้เป็นเจ้า ขณะท่านรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ  

ท่านจะชื่นชมกับความสุข สันติสุข และ 

ความภาคภูมิใจในตนเอง ท่านจะช่ืนชม 

ความวางใจและความเชื่อมั่นในสัม- 

พันธภาพของครอบครัว ท่านจะได้รับพร 

ด้วยการรู้จักควบคุมตนเอง ท่านจะช่ืนชม 

พรจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ผ่านอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซาตานชักนำาผู้คนให้หลงเชื่อว่าความ 

ใกล้ชิดสนิทสนมทางเพศโดยไม่แต่ง 

งานเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และถึงกับพึง 

ปรารถนา แต่การทำาเช่นน้ันเป็นบาปหนัก 

พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนลูกๆ ของพระองค์ 

เสมอให้รักษาคุณธรรมและความบริสุทธ์ิ 

ทางเพศ (ดู อพยพ 20:14 และ แอลมา 39:3–5 หลักธรรมข้อนี้เป็น

หลักธรรมนิรันดร์

การละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคือการลบหลู่อำานาจ 

ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาเพื่อสร้างชีวิต แสดงว่าเราไม่เคารพ 

พระองค์และลูกๆ ของพระองค์ เป็นการบั่นทอนความเข้มแข็ง 

 

 

เมื่อท่านดำาเนินชีวิตตามกฎแห่ง
ความบริสุทธ์ิทางเพศ ท่านจะ:

• อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์

มาสู่ชีวิตท่าน

• พัฒนาความภาคภูมิใจใน

ตนเองมากขึ้นเมื่อท่านฝึก

ควบคุมตนเอง

• มีความมั่นใจในความสัมพันธ์

ของท่านมากขึ้น

• เพิ่มความรักที่มีต่อคนรอบข้าง

มากขึ้น
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ทางวิญญาณและมักนำาไปสู่ความขมขื่น ความปวดร้าวใจ การ

หย่าร้าง โรคภัย และการทำาแท้ง ผู้ละเมิดกฎข้อนี้คือผู้ที่เปิด

รับอิทธิพลอันแรงกล้าจากซาตาน บาปนี้ส่งผลร้ายแรงต่อสมาชิก

ครอบครัวและผู้อื่นด้วย

ฉันจะรักษากฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศได้อย่างไร
พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้ลูกๆ ของพระองค์มีมาตรฐานสูงทาง 

ศีลธรรม เพื่อรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ ท่านต้องแทนที่

ความคิด คำาพูด และการกระทำาอันไม่พึงปรารถนาด้วยความคิด 

คำาพูด และการกระทำาที่ดีงาม หลัก

ธรรมต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับ

ท่าน

ความคิด ความคิดในแง่ดีและสร้าง- 

สรรค์จะผลักดันความคิดในแง่ร้ายหรือ 

ผิดศีลธรรมไปจากชีวิตท่าน เมื่อท่าน 

เติมชีวิตท่านด้วยความคิดและกิจกรรม 

อันดีงาม ท่านจะทวีความสามารถใน 

การแทนที่และเอาชนะความคิดในแง่

ร้าย การอ่านพระคัมภีร์ รับใช้ครอบครัว 

ทำางานอย่างขยันหมั่นเพียร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ

ที่ดีงามจะช่วยให้ท่านควบคุมความคิด

หลีกเลี่ยงสื่อลามกทุกรูปแบบ มันคือสิ่งเสพติดและเป็นภัยอย่าง

ยิ่ง สิ่งนี้แย่งชิงความภาคภูมิใจในตนเองและการชื่นชมความงาม 

 

 

“ ให้คุณธรรม ประดับ  

ความนึกคิด ของ ท่าน 

 ไม่ เสื่อม คลาย, เมื่อนั้น ความ 

 มั่นใจ ของ ท่าน จะ แข็งแกร่ง ขึ้น  

ใน การ ประทับ อยู่ ของ  

พระผู้เป็นเจ้า”

คพ. 121:45
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ของชีวิตไปจากท่าน อย่าปล่อยให้ใจท่านหมกมุ่นอยู่กับความคิด

หรือภาพที่น่ารังเกียจหรือผิดศีลธรรม อย่าดู อย่าอ่านหรือฟังสิ่ง

ที่พรรณนาหรือบรรยายร่างกายมนุษย์หรือพฤติกรรมทางเพศใน

รูปแบบที่ขาดความเคารพ หลีกเลี่ยงการมองดูผู้อื่นด้วยราคจริต 

หลีกเลี่ยงภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ไซต์ในอินเทอร์เน็ต ดนตรี 

หนังสือ นิตยสาร และกิจกรรมที่ชักนำาให้เกิดราคจริตไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม

คำาพูด ให้คำาพูดของท่านจรรโลงใจผู้อื่นและเสริมสร้างความเข้ม

แข็งให้พวกเขา ขจัดวาจาเสื่อมทราม หยาบคาย ตลอดจนคำาพูด 

มุขตลก และหัวข้อสนทนาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศออก

ไปจากการสนทนาของท่าน

การกระทำา ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเสมอ แต่งกายสุภาพ 

เรียบร้อย ถ้าท่านระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนคือลูกของพระผู้เป็นเจ้า  

และถ้าท่านทำาสุดความสามารถที่จะช่วยให้ผู้อื่นทำาตามแผนของ 

พระองค์ ท่านจะย่ิงมีความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะรักษากฎแห่ง 

ความบริสุทธิ์ทางเพศ

จงตั้งใจแน่วแน่เสียแต่บัดนี้ว่าหากยังไม่แต่งงานท่านจะไม่ทำาสิ่ง 

ใดอันเป็นการกระตุ้นอารมณ์ที่มีพลังซึ่งต้องแสดงออกในชีวิต 

แต่งงานเท่านั้น อย่ากระตุ้นอารมณ์ดังกล่าวของผู้อื่นหรือของ 

ตนเอง อย่ามีส่วนร่วมในการกระทำารักร่วมเพศทั้งชายและหญิง  

หรือกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมอื่นๆ จงแทนที่กิจกรรมซึ่งอาจล่อลวง 
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ท่านไปสู่การละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศด้วยกิจกรรม

และงานอดิเรกที่สร้างสรรค์ ในชีวิตแต่งงาน จงซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส

อย่างไม่เสื่อมคลายทั้งในความคิดและการกระทำา

เพราะการดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศจะนำา

ท่านใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ซาตานจะล่อใจท่านให้ละเมิด

พระบัญญัติข้อนี้ เขารู้ว่าเมื่อใดที่ท่านอ้างว้าง สับสน หรือระทม

ทุกข์ เขาจะล่อลวงท่านในยามที่ท่านอ่อนแอ จงสวดอ้อนวอนทูล

ขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จะประทาน

ความเข้มแข็งให้ท่านต้านทานการล่อลวง (ดู1 โครินธ์ 10:13) เมื่อ

ท่านวางใจพระองค์และทำาตามหลักธรรมเหล่านี้ ท่านจะสามารถ

เอาชนะการล่อลวงได้

พรของการดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งความบริสุทธิ์
ทางเพศ
เม่ือท่านดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ ท่านจะเปิด 

รับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้น โดยการนำาทาง 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะพัฒนาปัญญาได้ดียิ่งขึ้น เผชิญ 

ความยากลำาบากด้วยความกล้าหาญมากข้ึน รู้สึกถึงการช่วยเหลือ 

และการนำาทางของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตท่านมากขึ้น ท่านจะเป็น 

แบบอย่างให้ครอบครัวของท่านและคนอื่นๆ ความรักที่ท่านมีต่อ 

คู่ครองและคนที่ท่านรักจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น มากมายขึ้น และมีความ

หมายมากขึ้น ท่านจะประสบสันติสุขในจิตใจมากขึ้น
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ในพระคัมภีร์เราเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้

นั้นมาจากการทำาตามพระบัญญัติของ

พระผู้เป็นเจ้า (ดูโมไซยาห์ 2:41) และ 

“ความ ชั่วร้าย ไม่ เคย เป็นความ สุข เลย” 

(แอลมา 41:10)

ถ้าท่านละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทาง 

เพศ พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้ท่านอยู่ใน 

วิสัยที่จะกลับใจและกลับมาสะอาดอีกครั้ง จงกลับใจจากการล่วง 

ละเมิดท่ีผ่านมาเสียแต่บัดน้ี และให้คำาม่ันสัญญาว่าจะดำาเนินชีวิต 

ตามกฎอันศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์

และการกลับใจอย่างแท้จริง ท่านจะได้รับการให้อภัยและรู้สึกถึง

สันติสุข

ไม่ว่าท่านเคยทำาสิ่งใด 
ไว้ในอดีต ท่านจะรับพรประเสริฐ

ได้เสมอ ถ้าท่านเริ่มดำาเนินชีวิต

ตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ 

ทางเพศเสียแต่บัดนี้
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การศึกษาเพิ่มเติม
คำาถามและข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้มากข้ึนเกี่ยวกับ 

หลักธรรมในจุลสารฉบับนี้ เชิงอรรถและการอ้างโยงในพระคัมภีร์จะชี้ 

แนะท่านถึงข้อความและแหล่งช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านี้

การรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศหมายความว่าอย่างไร 

เหตุใดกฎข้อนี้จึงสำาคัญ

อพยพ 20:14 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม)

สุภาษิต 6:27–32 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม)

ทิตัส 2:11–12 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่)

แอลมา 39:3–5 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 413)

3 นีไฟ 12:27–30 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 578; ดู มัทธิว 5:27–30 

ในพันธสัญญาใหม่ ด้วย)

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” (ผู้สอนศาสนาหรือสมาชิกศาสนจักร 

ช่วยให้ท่านได้รับเอกสารฉบับนี้ได้ รวมทั้ง แน่วแน่ต่อศรัทธา และ 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ที่ระบุไว้ในรายการด้านล่าง ท่าน 

สามารถหารายละเอียดจากระบบออนไลน์ที่ www.mormon.org 

ได้เช่นกัน)

“ความบริสุทธิ์ทางเพศ” แน่วแน่ต่อศรัทธา

เราจะมีความเข้มแข็งที่จำาเป็นต่อการรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์

ทางเพศได้อย่างไร

1 โครินธ์ 10:13(พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่)

โมไซยาห์ 4: 29–30 (พระคัมภีร์มอรมอน, หน้า 210)

แอลมา 38:12 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 412)

จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน



www.mormon.org

รายชื่อภาพ
ปกหน้า  ส่วนหนึ่งจากภาพ จงเชื่อฟังท่านเถิด โดย ไซมอน ดิวอีย์ © ไซมอน ดิวอีย์
หน้า 6  พระผู้ช่วยให้รอด โดย เดล พาร์สัน © เดล พาร์สัน
หน้า 2, 5, 9, 10, 13 โดยสตีฟ บันเดอร์สัน © สตีฟ บันเดอร์สัน
© 2007 โดย Intellectual Reserve, Inc.  สงวนสิทธิ์ทุกประการ พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา
อนุมัติภาษาอังกฤษ: 2/06 อนุมัติการแปล: 7/11 แปลจาก  Chastity. Thai  01147 425

4 0 2 0 1 1 4 7 4 2 5 0

ฉันควรทำาอะไร
•	อ่านพระคัมภีร์มอรมอนต่อไป
ข้อความที่แนะนำาให้อ่าน:	 	
	

•		ดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ สวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือ
ในการรักษาพระบัญญัติข้อนี้

•	ไปโบสถ์วันอาทิตย์นี้

•	 เตรียมพร้อมต่อไปเพื่อรับบัพติศมา
วันบัพติศมา:	

•	 เยี่ยมชม	www.mormon.org	เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

•	พบกับผู้สอนศาสนาต่อไปเพื่อนเรียนรู้มากขึ้นกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

นัดหมายครั้งต่อไป:	

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอนศาสนา:	
	 	
	




