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เน่ืองจากสภาพร่างกายของเราส่งผลต่อเราทางวิญญาณ พระบิดา 

บนสวรรคจ์งึประทานพระบญัญตัแิกเ่ราโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ให้เรา 

มีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณ ส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู

พระกิตตคิณุของพระเยซคูรสิต ์พระผูเ้ปน็เจา้ทรงเปดิเผยต่อศาสดาพยา

กรณ์โจเซฟ สมิธถึงวิธีที่เราสามารถดูแลร่างกายเพื่อให้พระวิญญาณ

พระเจ้าทรงสถิตกับเรา การเปิดเผยน้ีเรียกว่าพระคำาแห่งปัญญา การ

เช่ือฟังพระบัญญตัขิอ้นีเ้ปน็ขอ้กำาหนดของการบพัตศิมาเขา้สูศ่าสนจกัร

ของพระเยซคูริสตแ์ห่งวสิทุธชินยคุสดุทา้ย มพีรยิง่ใหญส่ญัญาไวแ้กผู่ท้ี่

แสดงศรัทธาโดยเชื่อฟังพระบัญญัติข้อนี้

พระคำ�แห่งปัญญ�คืออะไร
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระคำาแห่งปัญญาต่อ

ศาสดาพยากรณโ์จเซฟ สมธิ ในการเปดิเผย

นี้พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนให้เราละเว้นจาก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และเครื่อง

ดื่มร้อน ซึ่งหมายถึงชาและกาแฟ ต่อมา

ศาสดาพยากรณ์สอนเราว่าไม่ควรใช้สาร

ใดก็ตามที่มีส่วนผสมของยาผิดกฎหมาย

หรือสารอันตรายและสารเสพติด นอกจาก

นี้ พระคำาแห่งปัญญาสอนเราด้วยว่าควร

รับประทานเนื้อสัตว์แต่น้อยและควรรับ

ประทานธัญพืช ผลไม้ และผักต่างๆ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง 
ร่างกายและทางวิญญาณ 

ของท่าน พระเจ้าทรงขอให้ 

ท่านละเว้นจากสิ่งต่อไปนี้

• เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• ยาสูบ

• ชาและกาแฟ

• ยาผิดกฎหมาย

• สารอันตรายหรือ 

สารเสพติดอื่นๆ
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พรจ�กพระคำ�แห่งปัญญ�
การรักษาพระคำาแห่งปัญญาจะทำาให้ท่านมีความผาสุกมากขึ้นทั้งทาง

ร่างกายและทางวิญญาณ แม้ว่าท่านยังต้องประสบปัญหาสุขภาพ

โดยปกติทั่วไป แต่การเชื่อฟังพระบัญญัติข้อนี้จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพ

พลานามัยที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

ในพันธสัญญาใหม่ อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าร่างกายเป็นพระวิหาร 

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณ

ของพระเจา้สถิตอยู่ในทา่น ถ้าผู้ใดทำาลายวหิารของพระเจา้ พระเจา้จะ

ทรงทำาลายผู้นั้น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธ์ิศักดิ์สิทธ์ิ และ

ท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้น” (1 โครินธ์ 3:16–17)

เมื่อท่านรักษาพระคำาแห่งปัญญา ธรรมชาติทางวิญญาณส่วนที่เปราะ

บางและละเอยีดออ่นของทา่นจะพรอ้มรบัการนำาทางจากพระผูเ้ปน็เจา้ 

จงเรยีนรูท้ีจ่ะฟงัการกระตุน้เตอืนและความรูส้กึทางวญิญาณ ทา่นจะได้

รบัการเตอืนถงึอนัตรายและไดร้บัการนำาทางจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

ปญัญาและความรูข้องทา่นจะเพิม่พนู ทา่นจะมีความสงบในจิตใจ ควบ

คุมตนเองได้ดีขึ้น และมีเจตคติที่เชื่อมั่นต่อชีวิตและอนาคต







พระคำ�แห่งปัญญ�
การเปิดเผยนี้ซึ่งโจเซฟ สมิธได้รับในปี ค.ศ. 1833 เป็นแนวทาง

จากพระบิดาบนสวรรค์ท่ีประทานแก่บุตรธิดาของพระองค์ในปัจจุบัน  

ข้อความต่อไปนี้คัดลอกมาจากการเปิดเผยที่มีอยู่ใน หลักคำาสอนและ

พันธสัญญา ภาค 89

“พระคำาแห่งปัญญา, เพื่อประโยชน์ของ . . .ศาสนจักร, และวิสุทธิชน
ในไซอันด้วย . . .

“ประทานให้เป็นหลักธรรมพร้อมด้วยสัญญา, ซึ่งปรับให้เข้ากับความ

สามารถของคนอ่อนแอและคนอ่อนแอที่สุดจากวิสุทธิชนทั้งปวง . . .

“ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสกับเจ้าดังนี้: เนื่องจากความชั่วและ

แผนซึ่งมีและจะมีอยู่ในใจคนช่างคบคิดในวันเวลาสุดท้าย, เรา  .  .  . 
เตือนเจ้าล่วงหน้า, โดยให้คำาแห่งปัญญานี้แก่เจ้าโดยการเปิดเผย—

“ว่าตราบเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งคนใดดื่มเหล้าองุ่นหรือเครื่องดื่มแรงใน

บรรดาพวกเจ้า, ดูเถิด มันไม่ดี . . .

“นอกจากนี้, ยาสูบมิใช่สำาหรับร่างกาย, ทั้งมิใช่สำาหรับท้อง, และไม่

ดีสำาหรับมนุษย์ . . .

“นอกจากนี้, เครื่องดื่มร้อนมิใช่สำาหรับร่างกายหรือท้อง.

“ . . .สมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งปวง พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดไว้สำาหรับ
โครงสร้าง, ธรรมชาติ, และการบริโภคของมนุษย์ . . .



“แท้จริงแล้ว, เนื้อของสัตว์และของสัตว์ปีกในอากาศด้วย, เรา,  

พระเจ้า, กำาหนดไว้เพ่ือการบริโภคของมนุษย์ด้วยการน้อมขอบพระทัย;  

กระนั้นก็ตาม พึงใช้อย่างมัธยัสถ ์. . .

“ธัญพืชท้ังปวงดีสำาหรับเป็นอาหารของมนุษย์; ดังผลจากไม้เล้ือยด้วย; 

สิ่งซึ่งให้ผล, ไม่ว่าในพื้นดินหรือเหนือพื้นดิน . . .

“และวิสุทธิชนทั้งปวงผู้จดจำาที่จะรักษาและทำาตามคำากล่าวเหล่านี้  .  .  . 
จะได้รับพลานามัยในสะดือพวกเขาและไขแก่กระดูกพวกเขา;

“และจะพบปัญญาและขุมทรัพย์แห่งความรู้, แม้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่;

“และจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย, และจะเดินและไม่อ่อนล้า.

“และเรา, พระเจ้า, ให้สัญญาแก่พวกเขา, ว่าเทพผู้ทำาลายจะผ่าน

พวกเขาไป, ดังลูกหลานของอิสราเอล, และไม่สังหารพวกเขา.  

เอเมน” (หลักคำาสอนและพันธสัญญา 89:1, 3–5, 8–10, 12, 

16, 18–21) 
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เลิกส�รอันตร�ย
หากท่านสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มชา กาแฟ รับประทาน

ยาผิดกฎหมาย หรือใช้สารอันตรายและสารเสพติดอื่นๆ ขอให้หยุด

เสียเด๋ียวนี้ ท่านจะได้รับพรด้วยการมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและ

วิญญาณ บางคนใช้สารต่างๆ จนติดเป็นนิสัยหรือเสพติดจนทำาให้เลิก

ยาก หากท่านเลิกนิสัยเสพติดได้ยาก จง

สวดอ้อนวอนทูลขอพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย

ท่านยุติความคิด กิจกรรม และการล่อลวง

ตา่งๆ ทีเ่ปน็อนัตรายแลว้แทนทีด่ว้ยอทิธพิล

ที่ดีงามและยกระดับจิตใจ เมื่อท่านเติม

ชีวิตของท่านด้วยสิ่งที่ดีและยกระดับจิตใจ 

ที่ว่างสำาหรับสิ่งไม่ดีและเป็นอันตรายจะ

เหลอืนอ้ยลง คำาแนะนำาตอ่ไปนีจ้ะชว่ยทา่น

•  ตดัสนิใจเลกิ สวดออ้นวอนและอดอาหารดว้ยความเชือ่ม่ันวา่พระเจา้

จะทรงช่วยท่านเอาชนะการเสพติดของท่านได้

•  ศึกษาพระคัมภีร์ จดจำาข้อพระคัมภีร์และนำามาท่องบ่อยๆ ข้อพระ

คัมภีร์เหล่านั้นจะนำาพลังทางวิญญาณมาให้ท่าน

•  ขอพรฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยท่านต้านทานการล่อลวง

•  ทิ้งสารอันตรายและไม่หามาเพิ่มอีก

จงพยายามต่อไป! เมื่อท่าน 
ประยุกต์ใช้การชดใช้ในชีวิตท่าน 

 พระเจ้าจะทรงช่วยท่าน  

ถึงแม้ความก้าวหน้าของท่าน 

จะดูช้าก็ตาม
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•  จดเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่ท่านถูกล่อลวงให้ฝ่าฝืนพระคำา

แห่งปัญญา พูดคุยกับบิดามารดาของท่าน คู่ครองของท่าน ผู้สอน

ศาสนา และเพื่อนคนอื่นๆ ที่ท่านไว้ใจถึงวิธีที่ท่านจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่

ท่านจดไว้ ตัวอย่างเช่น หากิจกรรมฆ่าเวลาหรืองานอดิเรกใหม่ๆ ที่

ทา่นจะไมถ่กูล่อลวง ฟงัเพลงทีย่กระดบัจิตใจ รบัใชผู้อ้ืน่ อา่นหนงัสอื

ที่เป็นประโยชน์ หรือออกกำาลังกายเมื่อท่านถูกล่อลวง

•  มีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนจักร ท่านจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นและ 

มีพลังมากขึ้นในการเอาชนะความต้องการใช้สารอันตราย

• เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือท่ีเหมาะสมหรือรับความช่วยเหลือจากผู้ 

เชี่ยวชาญ

• อย่าลืมว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านเมื่อท่านพึ่งพาพระองค์ การเลิก

สารเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากมาก และบางคนอาจหวนกลับไปมี

พฤติกรรมแบบเดิมมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนจะเลิกได้โดยเด็ดขาด ขอ

ให้พยายามต่อไป อย่าสิ้นหวัง

การที่ท่านอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ และขอความช่วยเหลือจาก 

พระผู้เป็นเจ้ารวมถึงคนอ่ืนๆ จะทำาให้ท่านสามารถเอาชนะการเสพติด 

ผ่านทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เมื่อท่านดำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่งปัญญา พรท่ีพระเจ้าทรงสัญญา

ไว้จะเป็นของท่าน
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เป้�หม�ยและแผน
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การศึกษาเพิ่มเติม
คำาถามและข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะช่วยท่านเรียนรู้มากข้ึนเกี่ยวกับ 
หลักธรรมในแผ่นพับเล่มนี้ เชิงอรรถและข้ออ้างโยงในพระคัมภีร์จะ 
เป็นแนวทางให้ท่านพบข้อความและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักธรรมเหล่านี้

เหตุใดฉันจึงต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งที่เข้าไปในร่างกายฉัน

สุภาษิต 20:1 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม)

1 โครินธ์ 3:16–17 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่)

1 โครินธ์ 6:19–20 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่)

พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา 89 (ผู้สอนศาสนาหรือสมาชิก 
ศาสนจักรสามารถช่วยให้ท่านได้รับพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา ท่านเข้าไปอ่านออนไลน์ได้เช่นกันที่ www.mormon.org)

“พระคำาแห่งปัญญา” แน่วแน่ต่อศรัทธา (ผู้สอนศาสนาหรือสมาชิก
ศาสนจักรสามารถช่วยให้ท่านได้รับหนังสือเล่มนี้ ท่านเข้าไปอ่าน 
ออนไลน์ได้เช่นกันที่ www.mormon.org)

พรทางโลกและทางวิญญาณอะไรบ้างที่มาจากการเชื่อฟังพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพของฉัน

ดาเนียล 1:3–20 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม)

พระเจ้าจะทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ฉันอย่างไรเมื่อฉันถูก
ล่อลวง

โมไซยาห์ 5:2 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 211)

โมไซยาห์ 7:33 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 217)

แอลมา 13:27–29 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 327)

อีเธอร์ 12:27 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 679)
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