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วิธีดำเนินชีวติ คริสเตียน
สำหรับหนุ่มสำว
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีขอ้ พระธรรมหลำยข้อที่เขียนขึ้น เพื่อสั่งสอนและเป็ นแนวทำงของ
คนหนุ่มโดยเฉพำะ ตัวอย่ำงข้อพระธรรมดังกล่ำวนี้ มีในพระคัมภีร์เดิมเช่น “คนหนุ่ม ทำไฉนจึงจะได้
ชำระทำงประพฤติของตนให้บริ สุทธิ์ ให้ระวังในทำงประพฤติตำมพระดำรัสของพระองค์” (สดุดี
119:9) ในพระธรรมปั ญญำจำรย์ 11:9 และในเพลงคร่ ำครวญ 3:27 ก็มีคำสอนตักเตือนในทำนอง
เดียวกันนี้ สำหรับในพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั อำจำรย์เปำโลได้เขียนจดหมำยไปยังทิโมธีซ่ ึงเป็ นคน
หนุ่ม ที่อำจำรย์เปำโลนำมำหำพระเจ้ำเอง ใจควำมว่ำ “อย่ำให้ผใู ้ ดหมิ่นประมำทควำมหนุ่มแน่นของท่ำน
แต่จงเป็ นแบบแก่คนทั้งปวง...ในทำงวำจำ กำรประพฤติ ควำมรัก ควำมเชื่ อ และควำมบริ สุทธิ์ ”
(1ทิโมธี 4:12) นอกจำกนี้ท่ำนยังได้เขียนจดหมำยตักเตือนทิตสั อีกด้วย มีใจควำมว่ำ “ฝ่ ำยผูช้ ำย
หนุ่ม ๆ ก็เหมือนกัน จงเตือนเขำให้มีสติสัมปชัญญะ คือท่ำนเองจงสำแดงตัวเป็ นแบบอย่ำงในกำรดีทุก
สิ่ ง ในคำสอนจงแสดง ควำมสุ จริ ต ควำมสง่ำผ่ำเผย (ทิตสั 2:6, 7)
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีชำยหนุ่มหลำยคนที่เป็ นแบบอย่ำงอันดี ในกำรเอำใจใส่ ระมัดระวัง
เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำ ซึ่ งตรงกันข้ำมกับผูท้ ี่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์อย่ำงขำวกับดำ
ทีเดียว บรรดำผูท้ ี่ปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำมีหลำยคนเช่น เฮเบล ดำวิด ซำมูเอล โยเซฟ โยอำศ
โยซี อำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พระเยซูคริ สตเจ้ำ ส่ วนผูท้ ี่ไม่เชื่อฟังตำมพระวจนะของพระเจ้ำก็มี คำยิน
เอซำว บุตรของเอลี อับซำโลม ระฮับอำม มะนำเซ ยูดำ เป็ นต้น
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มิใช่แต่เรื่ องของชำยหนุ่มเท่ำนั้น เรื่ องของหญิงสำวที่ปฏิบตั ิตำม
พระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงเคร่ งครัด และหญิงสำวที่ไม่เชื่ อฟังทำตำมก็มีเช่นเดียวกัน หญิงสำวที่ปฏิบตั ิ
ตำมคำสั่งสอนของพระเจ้ำ มีนำงรู ธ เอสเตอร์ มำเรี ยหญิงสำวพรหมจำรี มำเรี ยและมำธำแห่งเบธำเนีย
ในทำงตรงกันข้ำม หญิงสำวที่หมกมุ่นอยูใ่ นควำมผิดบำป หันออกจำกทำงของพระเจ้ำก็มีในบรรดำ
หญิงคนชัว่ เหล่ำนี้มีอีซำเม็ล ซึ่ งเป็ นสัญญลักษณ์แห่งควำมชัว่ นอกจำกนี้ก็มีดะลีลำ พรรคพวกของ
กษัตริ ยเ์ ฮโรด ซำโลเม่ ฯลฯ กำรศึกษำถึงชีวติ ของบุคคลต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ทำให้เรำทรำบ
ถึงควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน ระหว่ำงผูท้ ี่อุทิศชี วติ จิตใจให้แก่พระเจ้ำกับผูท้ ี่ปฏิเสธพระองค์
ปั จจุบนั นี้คริ สเตียนหนุ่มสำวซึ่ งเคร่ งครัด ต่อพระวจนะของพระเจ้ำประสงค์ที่จะปฏิบตั ิตำมน้ ำ
พระทัยของพระองค์ มักจะประสบกับปั ญหำมำกมำยหลำยอย่ำง สมัยก่อนนั้นวิทยำกำรต่ำง ๆ ของโลก
ยังไม่เจริ ญก้ำวหน้ำ ดังนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงสำมำรถบ่งไว้อย่ำงชัดเจนว่ำสิ่ งใดบ้ำงที่คริ สเตียน
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ควรกระทำ และสิ่ งใดบ้ำงที่ไม่ควรกระทำ แต่ในปั จจุบนั วิทยำกำรของโลกเจริ ญก้ำวหน้ำขึ้นมำก มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย มีท้ งั ที่อยูใ่ นกรอบข่ำยของวัฒนธรรมอันดี และที่โน้มนำมนุษย์
ให้มีพฤติกรรมในทำงที่เลวทรำม เป็ นต้นว่ำ กำรฟังดนตรี เต้นรำ ดูภำพยนตร์ เล่นกำรพนัน สู บบุหรี่ สิ่ ง
เหล่ำนี้ สร้ำงควำมยุง่ ยำกให้กบั คนหนุ่มสำวเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้ระบุไว้ จึงไม่
อำจตัดสิ นใจได้วำ่ อย่ำงไหนควรทำหรื อไม่ควร ฉะนั้นจึงมักมีปัญหำทำนองนี้ อยูเ่ สมอ เช่น กำรทำตัว
ให้เป็ นจุดเด่นในสถำบันกำรศึกษำ จะดีไหมหนอ ควรจะเล่นกีฬำร่ วมกับคนอื่นดีไหมหนอ ควรแต่งกำย
อย่ำงไรจึงจะเหมำะสม จะไปเที่ยวกับคนที่มิได้เป็ นคริ สเตียนดีหรื อไม่ กำรแสดงควำมรักแบบชูส้ ำวต่อ
กันและกันเหมำะสมหรื อไม่
ถ้ำหำกว่ำเรำไม่อำศัยควำมรู ้จำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเครื่ องวินิจฉัยปั ญหำเหล่ำนี้ และไม่
ขอให้พระเจ้ำทรงนำเรำ เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ชีวติ ของเรำก็จะมิได้เป็ นที่ถวำยพระเกียรติยศให้แก่
พระองค์เลยแม้แต่นอ้ ย

1. คริสเตียนควรสนใจในกำรดนตรีหรือไม่ ? ถ้ ำควร ควรเป็ นดนตรีประเภทใด
แน่นอนคริ สเตียนควรให้ดนตรี มีส่วนในชี วติ กำรงำนเพรำะแม้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์กไ็ ด้
สอนให้เรำใช้ดนตรี ในกำรนมัสกำร ทั้งกำรใช้เครื่ องดนตรี (สดุดี 150) และกำรขับร้อง (สดุดี 95:1 เอเฟ
ซัส 5:19) ดำวิดผูเ้ ป็ นนักดนตรี ผยู ้ งิ่ ใหญ่ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้เขียนบทเพลงสดุดีไว้มำกมำยหลำย
บทซึ่ งล้วนแต่เป็ นบทเพลงที่สำคัญ ๆ ที่เรำใช้ในกำรนมัสกำรพระเจ้ำทั้งสิ้ น ดำวิดมีคณะนักร้อง
ประสำนเสี ยงประจำรำชสำนักถึง 288 คน (1 โคริ นธ์ 15:27;25:6,7) และนักดนตรี หลำยคน (1โคริ นธ์
15:16) เรื่ องรำวเกี่ยวกับดนตรี ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเรื่ องที่น่ำสนใจ และควรค่ำแก่กำรศึกษำ
อย่ำงยิง่ เรื่ องหนึ่ง ดนตรี ได้แสดงให้เห็นถึงสภำพที่แท้จริ งของพระเจ้ำ และกำรเนรมิตสร้ำงของพระองค์
ศิลปศำสตร์ แห่งกำรเนรมิตสร้ำงของพระองค์เป็ นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์ โดยแท้ แม้เมื่อพระองค์ทรง
วำงรำกสร้ำงโลก ก็มีกำรขับร้องเพลงด้วย (ดูโยบ 38;4-7)
นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง ซึ่ งแต่เพลงเร่ งเร้ำจิตวิญญำณของเรำ ก็ลว้ นเป็ นคริ สเตียน
ทุกคนบทเพลงชุด “เมซียำ” ซึ่ งแฮนเดล เป็ นผูป้ ระพันธ์โดยเฉพำะตอนที่ชื่อว่ำ “ฮำเลลูยำ คอรัส” ซึ่งเต็ม
ไปด้วยท่วงทีไพเรำะและสง่ำงำมนั้น ทำให้พระรำชินีของประเทศอังกฤษต้องลุกขึ้นยืน ด้วยควำม
เคำรพทีเดียวและนับตั้งแต่น้ นั มำ (ประมำณ ค.ศ. 1700) ครำวใดที่ได้ยนิ เสี ยงเพลงอันไพเรำะนี้
ประชำชนก็จะลุกขึ้นยืนด้วยควำมเคำรพ
อย่ำงไรก็ตำม กระนั้นก็หำใช่วำ่ ดนตรี ทุกอย่ำงจะเป็ นที่ซำบซึ้ ง และประทับใจของเรำ เช่นนี้
ทั้งหมดก็หำไม่ ทั้งนี้เพรำะพญำมำรได้พยำยำมทุกวิถีทำง ในกำรที่จะบัน่ ทอนควำมดีงำมของทุกสิ่ งทุก
อย่ำง ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้น ควำมจริ งอันนี้จะเห็นได้ จำกเหตุกำรณ์ในชีวติ ประจำวันของเรำ เรำมักได้
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ยินเพลงของฝ่ ำยโลกอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวัน และผลของมันเล่ำ เพลงเหล่ำนี้มีผลต่อชีวิตของท่ำนอย่ำงไร
สำมำรถยกระดับจิตวิญญำณของท่ำน ให้เข้ำถึงพระเจ้ำบ้ำงหรื อไม่ แน่นอนที่สุดเพลงเหล่ำนี้ไม่มีทำงที่
จะช่วยชีวติ ของท่ำนได้เลย เพรำะมันเป็ นผลิตผลของมำร ซึ่ งคอยบ่อนทำลำยจิตใจของมนุษย์ทุกคน ที่
ไม่รู้ถึงองค์พระผูช้ ่วยให้รอด เพลงของฝ่ ำยโลกที่มีอิทธิ พลต่อจิตใจของเรำในทุกวันนี้ มำจำกนัก
ประพันธ์เพลงที่มิได้เชื่อถือพระเจ้ำ ส่ วนใหญ่ของเพลงเหล่ำนี้ หรื ออำจกล่ำวได้วำ่ แทบทั้งหมดเป็ น
เพลงว่ำด้วยโลกียสุ ข ซึ่ งมีแต่จะผลักดันชีวิตให้ต่ำทรำมอย่ำงไม่มีสิ้นสุ ด เพลงเหล่ำนี้แหละที่ยวั่ ยุให้
มนุษย์เป็ นปฏิปักษ์กบั พระวิญญำณบริ สุทธิ์ หำกว่ำเรำยังปรำรถนำที่จะได้รับพระมหำกรุ ณำธิ คุณของ
พระเจ้ำแล้ว เรำก็ไม่สมควรที่จะสนใจในดนตรี หรื อเพลงประเภทนี้

2. เกีย่ วกับกำรเต้ นรำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงกำรเต้นรำเช่น กษัตริ ยด์ ำวิด “เต้นโลดเวียนรอบอยูเ่ ฉพำะพระเย
โฮวำห์ดว้ ยสุ ดกำลัง” (2 ซำมูเอล 6:14-17) กำรที่กษัตริ ยด์ ำวิดเต้นรำเช่นนี้ก็ดว้ ยควำมปลำบปลื้มปิ ติยนิ ดี
ในกำรที่ได้เชิญหีบพระสัญญำของพระเจ้ำ มำประดิษฐำนไว้ในพลับพลำของพระเจ้ำ แม้พระธรรมเล่ม
อื่น ๆ ก็กล่ำวถึงกำรเต้นรำด้วย (ขอให้ดูสดุดี 30:11;150 :4; เยเรมีย ์ 31:13; เพลงคร่ ำครวญ 5:15; ลูกำ
15:25) จะเห็นได้วำ่ กำรเต้นรำ หรื อกำรจับระบำรำฟ้ อน ตำมที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงนั้น ล้วน
เป็ นกำรแสดงออกซึ่ งควำมปิ ติยนิ ดี ท่วมล้นอยูภ่ ำยในจิตใจทั้งสิ้ น หำใช่เป็ นกำรเต้นรำจับคู่ชำยหญิงเพื่อ
ควำมสุ ขทำงโลกีย ์ ดังกำรเต้นรำตำมสถำนเริ งรมณ์ต่ำง ๆ แต่ประกำรใดไม่
เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงเกิดปั ญหำขึ้นว่ำ กำรเต้นรำเท่ำที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นกำรผิดต่อแบบแผนอัน
ดีงำมของคริ สเตียนหรื อไม่ ก่อนจะตอบปั ญหำนี้ ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะขอให้ท่ำนผูอ้ ่ำนทั้งหลำย พิจำรณำ
สภำพควำมเป็ นจริ งบำงประกำรเสี ยก่อน ว่ำกำรเต้นรำในทุกวันนี้ เขำจัดขึ้นก็เพื่อควำมสนุกสนำน เพื่อ
ควำมสุ ขฝ่ ำยเนื้อหนัง เป็ นควำมรู ้สึกที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ดว้ ยกัน มิใช่เกิดจำกจิตสำนึ กอันบริ สุทธิ์ ของ
มนุษย์ที่มีต่อพระเจ้ำ ฉะนั้นในขณะที่ชำยหญิงเต้นรำไปด้วยกัน ก็ยอ่ มก่อให้เกิดควำมรู ้สึกในทำงที่ผดิ
ทำนองคลองธรรมได้ทุกขณะ และควำมรู ้สึกที่ไม่ดีไม่งำมนี่แหละ ที่จะผลักดันให้เรำประพฤติผดิ
ถึงกับล่วงประเวณี ต่อกันได้ จริ งอยูเ่ รำไม่อำจปรักปรำได้วำ่ กำรเต้นรำทำให้เกิดควำมเสื่ อมเสี ยเสมอไป
แต่เรำก็ตอ้ งยอมรับว่ำ ถ้ำมีกำรเต้นรำชนิดหำมรุ่ งหำมค่ำที่ไหน ที่นนั่ ย่อมจะมีกำรดื่มสุ รำและกำรคบชูส้ ู่
สำวกันด้วย ซึ่ งจะเป็ นบ่อเกิดของควำมประพฤติชวั่ ฉะนั้นหำกท่ำนแสวงหำชีวิตนิ รันดร์ จำกพระเจ้ำ
อย่ำงจริ งใจแล้ว จงถำมตนเองเถิดว่ำ เป็ นกำรสมควรหรื อไม่ ที่จะปล่อยให้กำรเต้นรำดังกล่ำวมีส่วนใน
ชีวติ ของท่ำน
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3. เกีย่ วกับภำพยนตร์
ภำพยนตร์ เป็ นประดิษฐกรรมที่กำ้ วหน้ำ อย่ำงน่ำอัศจรรย์ยงิ่ อย่ำงหนึ่ง นอกเหนือจำกให้ควำม
บันเทิงแล้วยังสำมำรถอำนวยประโยชน์ในกำรศึกษำได้อย่ำงมำกมำยไม่วำ่ จะเป็ นกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ ศำสนำหรื ออื่นใดก็ตำม เพรำะทำให้นกั ศึกษำได้เห็นทั้งภำพด้วยตำและได้ฟังเรื่ องรำว
ด้วยหู ซึ่ งเป็ นกำรทบทวนบทเรี ยนของนักศึกษำได้เป็ นอย่ำงดี
แต่เป็ นที่น่ำเสี ยดำยที่ภำพยนตร์ ซึ่ งมีคุณค่ำต่อมนุษยชำติดงั กล่ำว มีนอ้ ยมำก ภำพยนตร์ที่ฉำย
กันตำมโรงภำพยนตร์ ต่ำง ๆ ทัว่ ไป มักจะเป็ นเรื่ องรำวเกี่ยวกับฝ่ ำยโลก เช่นเกี่ยวกับกำรฆำตกรรม ยัว่ เย้ำ
กำมำรมณ์ ฯลฯ ล้วนแต่เป็ นกำรยัว่ ยุให้มนุษย์หลงทำบำปยิง่ ขึ้น และปลุกปั่ นเยำวชนของชำติ ให้เป็ นคน
ดื้อด้ำนตกอยูใ่ นปลักตมของควำมเสื่ อมเสี ย และฉุ ดกระชำกพวกเขำให้เหิ นห่ำงจำกพระเจ้ำ ในฐำนะที่
ท่ำนเป็ นคริ สเตียน ดังนั้นกำรจะดูภำพยนตร์ หรื อกระทำอะไรอื่นใดก็ดี ท่ำนควรพิจำรณำใคร่ ครวญให้
รอบคอบ จงใช้จิตวินิจฉัยผิดและชอบเป็ นหลักในกำรตัดสิ น อย่ำปล่อยให้สิ่งแวดล้อมภำยนอก มี
อิทธิ พลเหนือท่ำนเป็ นอันขำด
อำจมีผถู ้ ำมว่ำ “แล้วโทรทัศน์ล่ะ ไม่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันกับภำพยนตร์ หรื อ ข้อนี้ขำ้ พเจ้ำ
ขอตอบว่ำ ถูกแล้ว โทรทัศน์จดั ว่ำเป็ นอุปกรณ์ที่ให้ควำมบันเทิงประเภทเดียวกับภำพยนตร์ แต่ท่ำนก็
สำมำรถเลือกดูแต่เฉพำะรำยกำรที่มีประโยชน์ และพอเหมำะกับเวลำของท่ำนได้ สิ่ งของบำงอย่ำงในตัว
ของมันเองนั้น อำจไม่มีโทษ แต่ถำ้ เรำใช้เวลำเป็ นประโยชน์ก็อำจก่อให้เกิดผลเสี ย เช่นเมื่อถึงเวลำไป
นมัสกำรพระเจ้ำในโบสถ์หรื อถึงเวลำทำธุ รกิจที่สำคัญ แต่ท่ำนกลับเอำเวลำซึ่งควรจะไปโบสถ์ หรื อทำ
ธุระสำคัญนั้น ไปหมกมุ่นอยูก่ บั เรื่ องที่ไม่จำเป็ นเช่นนี้ ย่อมไม่เกิดประโยชน์อย่ำงแน่นอน

4. เกีย่ วกับกำรเล่นไพ่
โดยแท้จริ งแล้วไพ่ไม่มีควำมผิดบำปในตัวของมันเองเลย แต่กำรที่เรำถือเป็ นข้อรังเกียจ ก็เพรำะ
ไพ่ส่วนมำกมักใช้เป็ นอุปกรณ์ในกำรพนันขันต่อ หรื อมิฉะนั้นก็ใช้ในกำรทำนำยโชคชตำ ซึ่ งล้วนแต่
เป็ นสิ่ งที่คริ สเตียนที่ดีไม่พึงปรำรถนำ จริ งอยูแ่ ม้วำ่ บำงครั้งเรำอำจพบว่ำตำมบ้ำนของผูท้ ี่เป็ นใหญ่ มี
ผูค้ นเคำรพนบนอบบำงคน อำจมีไพ่อยูห่ ลำยสำรับ แต่เรำจะต้องไม่ลืมว่ำไพ่มีอยูท่ วั่ ๆ ไปตำมบ่อนกำร
พนันและในบ้ำนคนบำป มันเป็ นอุปกรณ์ของคนบำป มำกกว่ำที่จะเป็ นอุปกรณ์ของคนดี ในฐำนะที่เรำ
เป็ นคริ สเตียน เรำทั้งหลำย ได้รับกำรสั่งสอนอบรมมำเป็ นอย่ำงดีแล้วว่ำ จะทำกำรใด ๆ ก็ตอ้ งทำ เพื่อ
เป็ นกำรถวำยพระเกียรติแก่พระเจ้ำ ดังนั้นไม่วำ่ ท่ำนจะอยูแ่ ห่งหนตำบลใดและเวลำใดก็ตำม หำกท่ำนจะ
ใช้ไพ่ละก็ขอไตร่ ตรองให้ถี่ถว้ นเสี ยก่อน
ว่ำกำรกระทำเช่นนั้นจะเป็ นกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ
หรื อไม่
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5. เกีย่ วกับกำรสู บบุหรี่
จำกรำยงำนกำรสำรวจของทำงกำรแพทย์ เมื่อเร็ ว ๆ นี้วำ่ กำรสู บบุหรี่ ทำให้เกิดโรคมะเร็ งใน
ปอด โดยที่ร่ำงกำยของเรำเป็ นพระวิหำรของพระเจ้ำ ฉะนั้นสมควรแล้วหรื อ ที่เรำจะประทุษร้ำยตัวเอง
ด้วยกำรสู บบุหรี่ มีคริ สเตียนเป็ นจำนวนมำกที่เป็ นพยำนว่ำ เขำเคยสู บบุหรี่ แต่พอสู บได้เพียงครั้งเดียว
เท่ำนั้น พวกเขำก็สำนึกในควำมผิดนั้น และเมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นจิตใจของพวกเขำ พวก
เขำก็เลิกสู บบุหรี่ ทนั ที ทั้งนี้เพรำะพระเจ้ำทรงปรำรถนำ ที่จะให้เรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และสะอำดอยู่
ตลอดเวลำนัน่ เอง

6. คริสเตียนกับกำรเป็ นเด่ นในสั งคม
อำจมีบำงคนถำมว่ำ คริ สเตียนหนุ่มสำว จะเป็ นคนเด่นในวงสังคมหรื อไม่ ต่อคำถำมนี้ ข้ำพเจ้ำ
ขอตอบว่ำ กำรที่คริ สเตียนจะเป็ นเด่นในวงสังคมนั้น ไม่น่ำจะเป็ นข้อเสี ยหำยอะไรเลย ท่ำนสำมำรถที่จะ
คบค้ำสมำคมกับบุคคลทัว่ ไป และอำจมีมิตรสหำยมำกมำยหลำยคน ทั้งผูท้ ี่ได้รับควำมรอดแล้ว และผูท้ ี่
ยังมิได้รับควำมรอด
แต่มิตรภำพอันแนบแน่นของท่ำนจะมีก็เฉพำะแต่มีผมู ้ ีควำมเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับท่ำน ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเท่ำนั้น
เรำจะต้องไม่ลืมว่ำมนุษย์ร่วมโลกเดียวกับเรำนี้ แบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ ผูท้ ี่รู้จกั พระคริ สต์
ปรำรถนำที่จะเข้ำไปในแผ่นดินของพระองค์ กับชำวโลกซึ่ งสนใจเฉพำะแต่ควำมสุ ขและสิ่ งของฝ่ ำย
โลกเท่ำนั้น หรื ออำจเรี ยกได้อีกแง่หนึ่งก็คือ คนชอบธรรม หรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับควำมรอด กับคนอธรรม คือ
ผูท้ ี่ไม่ได้รับควำมรอด โดยทัว่ ๆ ไปแล้วผูท้ ี่ไม่ได้รับควำมรอด อำจจะยกย่องสรรเสริ ญ กำรดำเนิน
ชีวติ คริ สเตียนซึ่ งมีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นพระผูน้ ำ แต่เขำจะไม่เข้ำใจเรื่ องนี้ เลย ทั้งนี้ เพรำะ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “มนุษย์ ธรรมดาจะรั บสิ่ งเหล่ านั้นซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณแห่ งพระเจ้ า
ไม่ ได้ ด้ วยสิ่ งเหล่ านั้นเขาเห็นเป็ นความโง่ และเขาเข้ าใจไม่ ได้ เพราะว่ าซึ่ งจะเข้ าใจสิ่ งเหล่ านั้น ต้ อง
สังเกตโดยวิญญาณ” (1โคริ นธ์ 2:14) มีบ่อยครั้งที่คริ สเตียนมักจะถูกชำวโลกติฉินนิ นทำและไม่พอใจ
ต่อกำรดำเนิ นชีวติ ของเขำ ทั้งนี้เพรำะพวกเขำไม่ตอ้ งกำรให้ผตู ้ กั เตือน ให้พวกเขำระลึกถึงควำมผิดบำป
ของตน หรื อกระทำตนเป็ นดุจกระจกเงำส่ องให้พวกเขำเห็นถึงควำมผิดบำป ของพวกเขำนั้นเอง
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงพบว่ำมวลมนุษย์ได้แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ พวกที่มีควำมปิ ติยนิ ดี เมื่อได้ยนิ
ถึงเรื่ องรำวของพระองค์ และพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์อย่ำงจริ งใจ ส่ วนอีกประเภทหนึ่งคือ พวกที่มี
ควำมเคียดแค้นชิงชังพระองค์ จนในที่สุดถึงกับปลงพระชนม์พระองค์
ไม่วำ่ จะเป็ นเด่นในสังคมหรื อไม่ก็ตำม เรำจะต้องกระทำทุกอย่ำงเพื่อถวำยพระเกียรติแก่
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พระเจ้ำ ด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่เห่อเหิ มหลงใหลไปกับควำมมีชื่อเสี ยงของตน ทั้งนี้ เพรำะ “กำรเป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้ำย่อมดีกว่ำกำรเอำใจมนุษย์โลก” และ “กำรเป็ นมิตรกับฝ่ ำยโลกนั้น เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้ำ”

7. คริสเตียนควรจะมีส่วนร่ วม ในวงกำรกีฬำหรือไม่
สำหรับเรื่ องนี้ ไม่น่ำจะเป็ นปั ญหำ เพรำะในวงกำรกีฬำทัว่ โลกมีนกั กีฬำ ที่เป็ นคริ สเตียนรวมอยู่
ด้วยเป็ นอันมำก อนึ่งกำรที่คริ สเตียนมีส่วมร่ วมในวงกำรกีฬำเช่นนี้ นับได้วำ่ เป็ นโอกำสดีอย่ำงยิง่ ในอัน
ที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์
ข้อที่นกั กีฬำควรระมัดระวัง มิให้ตกอยูใ่ นกำรทดลองของมำรคือจะต้องแข่งขันด้วยควำมสุ จริ ต
ใจ ไม่คดโกง อนึ่งจะต้องแบ่งเวลำให้ถูกและไม่ควรหลงใหลในกำรกีฬำ จนถึงกับเอำเวลำที่ควรใช้ใน
กำรศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำและอธิ ษฐำน ไปเล่นกีฬำเสี ยหมด แม้วำ่ กำรออกกำลังกำยจะมี
ประโยชน์ต่อพลำนำมัยของเรำแต่เรำจะต้องไม่ลืมว่ำกำร “ออกกำลังฝ่ ำยจิตวิญญำณ” มีคุณค่ำต่อชีวติ
ของเรำยิง่ กว่ำนั้นมำกมำยนัก

8. คริสเตียนควรระมัดระวัง ในกำรแต่ งกำยหรือไม่
มนุษย์มกั จะวินิจฉัยสิ่ งต่ำง ๆ ด้วยสำยตำ หรื อลักษณะภำยนอก แต่พระเจ้ำทอดพระเนตรดูเรำที่
จิตใจฉะนั้นกำรกระทำทุกอย่ำงของคริ สเตียน ไม่วำ่ จะเป็ นกำรแต่งกำยก็ดี ควรจะให้ถูกแบบแผนที่ดี จะ
ได้ไม่ตอ้ งประสบควำมยุง่ ยำกเมื่ออยูเ่ ฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้สอนให้มนุษย์เป็ นคนสุ ภำพเรี ยบร้อย ไม่เฉพำะแต่ในด้ำนควำม
ประพฤติเท่ำนั้นหำกรวมไปถึงกำรแต่งกำยด้วย เช่น “ฝ่ ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ให้ แต่ งตัวด้ วยผ้ านุ่ง
ห่ มอย่ างสุภาพ ให้ ร้ ู จัก ละอายหงิมเสงี่ยม...” (1 ทิโมธี 2:9) กำรที่ขำ้ พเจ้ำนำเอำพระวจนะของพระเจ้ำมำ
กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ จะกะเกณฑ์ให้ท่ำนแต่งกำยรุ่ มร่ ำมแบบล้ำสมัยหำกแต่ตอ้ งกำรให้
ท่ำนรักษำขนบธรรมเนียมและประเพณี ที่ดีของเรำไว้ ให้ยงั่ ยืนตลอดไป เพรำะพระวจนะของพระเจ้ำ
ย่อมเป็ นมำตรฐำนของกำรดำเนินชีวิตของเรำ ได้อย่ำงประเสริ ฐสุ ดในทุกกรณี หำกท่ำนรู ้จกั วำงตัวให้
เหมำะสม และระมัดระวังในกำรประพฤติ กำรแต่งกำยตำมคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว ท่ำนก็อำจ
กลำยเป็ นคนที่มีกำรแต่งกำยทันสมัย ได้สัดส่ วน มีควำมน่ำรัก น่ำเอ็นดูและสง่ำงำม อย่ำงปรำศจำกข้อ
ตำหนิติฉิน โดยที่ไม่จำเป็ นต้องแต่งตัวแบบล้ำสมัย หรื อแต่งตัวแบบล้ ำยุคจนน่ำเกลียดดังที่เป็ นอยูใ่ นทุก
วันนี้ ในทำงตรงกันข้ำมหำกคริ สเตียนไม่ยอมเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ เขำอำจจะได้ชื่อว่ำเป็ นคนไม่
เรี ยบร้อย ไม่สะอำดหมดจด และล้ำสมัยก็ได้ ควำมเป็ นคริ สเตียนนั้น อำจรู ้ได้นบั ตั้งแต่ลกั ษณะภำยนอก
จนถึงภำยใน ดังนั้นจึงขอให้เรำเป็ นคริ สเตียนที่ดีกนั เถิด
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9. คริสเตียนหนุ่มสำว สมควรทีจ่ ะนัดหมำยเทีย่ วเตร่ กบั เพือ่ นต่ ำงเพศ ทีม่ ไิ ด้ เป็ นคริสเตียน
หรือไม่
คำถำมข้อนี้เป็ นเรื่ องที่น่ำคิดมำก หำกนำไปถำมคริ สเตียนที่อำวุโสบำงคน ท่ำนอำจได้รับ
คำตอบในทันทีวำ่ “ไม่สมควรอย่ำงยิง่ ” แต่บำงคนอำจจะลังเลใจอยูส่ ักครู่ หนึ่ง แล้วตอบว่ำ “สมควร”
ในขณะเดียวกันก็อำจมีบำงคนเหมือนกัน ที่ให้คำตอบอย่ำงเป็ นกลำงว่ำ “กำรที่จะนัดหมำยกับผูท้ ี่มิใช่
คริ สเตียนนั้น ควรไตร่ ตรองถึงควำมมุ่งหมำยของกำรที่จะนัดพบกันนั้น ให้ดีเสี ยก่อน”
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ กำรที่หนุ่มสำวจะนัดหมำย หรื อ กระทำกำรใด ๆ กับผูท้ ี่มิได้เป็ นคริ สเตียน ก็ควร
ไตร่ ตรองถึงจุดประสงค์ของกำรกระทำนั้น ให้รอบคอบเสี ยก่อน หำกว่ำกำรนัดหมำยหรื อกำรกระทำ
นั้น เป็ นทำงที่จะนำเขำให้หนั มำเชื่อพระเจ้ำ ก็อำจจะนัดหมำยหรื อกระทำกำรนั้น ๆ ได้ ในกรณี ที่
รู ้สึกตัวว่ำ เรำเป็ นคนอ่อนแอเกินไป อำจตกในบ่วงกำรทดลองอันจะเป็ นผลให้ละเมิดกฎข้อบังคับ
ของคริ สเตียน ก็ควรระมัดระวังให้ดี แต่ถำ้ หำกว่ำจิตใจของเรำจดจ่ออยูท่ ี่พระคริ สต์อย่ำงมัน่ คง เรำก็
สำมำรถที่จะนำเขำเหล่ำนั้นให้มำหำพระองค์ได้
ครั้งหนึ่ง หญิงสำวคนหนึ่งซึ่ งได้อุทิศชีวติ ให้แก่พระคริ สต์อย่ำงแน่วแน่ มีนดั กับชำยหนุ่มที่
มิได้เป็ นคริ สเตียน จำกกำรวำงตัวอย่ำงเหมำะสมของหญิงสำวผูน้ ้ นั ทำให้ชำยหนุ่มรู ้สึกนิยมชมชอบ
และนับถือหล่อนเป็ นอันมำก และในชัว่ ระยะเวลำอันสั้น ที่บุคคลทั้งสองสมำคมกัน เขำถึงกับสำรภำพ
ออกมำอย่ำงจริ งใจว่ำ “บัดนี้ผมรู ้แล้วว่ำ สิ่ งที่ผมปรำรถนำที่สุดในชีวติ ก็คือพระองค์ผซู ้ ่ ึ งสถิตอยูภ่ ำยใน
จิตใจของเธอนัน่ เอง” ต่อมำไม่นำนนักชำยหนุ่มผูน้ ้ นั ก็รับเชื่อในพระคริ สต์ และเป็ นคริ สเตียนที่มีควำม
เชื่ออย่ำงมัน่ คงมำก ทั้งเขำและหญิงสำวผูน้ ้ นั ต่ำงก็ปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำร่ วมกัน นี่เป็ นตัวอย่ำงที่ดีงำม
อันหนึ่ง
ในทำงตรงข้ำม เรำอำจพบเห็นหนุ่มสำวที่มกั จะมีนดั กับเพื่อนฝูงที่มิได้เป็ นคริ สเตียน แล้วใน
ที่สุดก็หลงหำยไปจำกพระเจ้ำ สิ่ งที่ควรระมัดระวังในกำรนัดหมำยกันนี้ก็คือกำรทดลอง ดังนั้นก่อนจะ
ทำอะไรต้องไตร่ ตรองให้รอบคอบเสี ยก่อน จงยึดมัน่ ในองค์พระคริ สต์ แล้วท่ำนก็จะได้รับกำรทรงนำ
จำกพระองค์

10. เกีย่ วกับกำรคบชู้ สู่ สำว
สำหรับปั ญหำนี้ อำจมีผถู ้ ำมว่ำ “จำเป็ นนักหรื อที่จะเอำเรื่ องเช่นนี้มำพูดให้เยำวชนคริ สเตียน
ฟัง” ข้ำพเจ้ำขอตอบอย่ำงจริ งใจว่ำ จำเป็ นอย่ำงยิง่ ทีเดียว และไม่เฉพำะแต่เยำวชนหรื อคนหนุ่มสำว
เท่ำนั้น แม้แต่ผใู ้ หญ่ก็ควรจะรับฟังด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพรำะมีบำงคนซึ่ งอำจจะไม่คำนึงถึงกำรเต้นรำ
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กำรเล่นไพ่ ฯลฯ แต่เมื่อ เขำนัดพบกันเพื่อนต่ำงเพศ ทำงชีวติ ของเขำในตอนนี้ไม่ผดิ อะไรกับชำวโลก
เลย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้อย่ำงชัดแจ้ง เกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตให้บริ สุทธิ์ ตำมกฎเกณฑ์
ที่พระเจ้ำทรงตั้งไว้ เพื่อมิให้หลงกระทำผิดบำป เพรำะพระเจ้ำได้ทรงเน้นในเรื่ องนี้มำกกว่ำเรื่ องอื่นใด
กำรที่หนุ่มสำวเป็ นจำนวนมำกต้องประสบกับควำมสู ญเสี ย ในด้ำนจิตวิญญำณ ก็เพรำะพวกเขำขำด
ควำมระมัดระวัง ขำดกำรเอำใจใส่ ต่อคำสอนของพระเจ้ำ ซึ่ งได้ตรัสไว้อย่ำงชัดเจนทุกอย่ำงในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์นนั่ เอง ขอให้ท่ำนผูอ้ ่ำนทุกท่ำน ศึกษำข้อพระธรรมต่อไปนี้ประกอบด้วย
1โคริ นธ์ 5:1-7: 6:18; 10:6-12; เอเฟซัส 5:1-12; โคโลสี 3:5, 6 1 เธสะโลนิกำ 4:3-5
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำ คริ สเตียนหนุ่มสำวแทบทุกคนปรำรถนำที่จะเชื่อฟัง และทำตำมคำสอนของพระ
เจ้ำด้วยกันทั้งสิ้ น แต่กำรที่หลำยคนต้องพ่ำยแพ้แก่กำรทดลองก็เพรำะพวกเขำมีควำมเชื่อไม่เข้มแข็งพอ
จึงต้องตกเป็ นเหยือ่ ของมำร บำงทีควำมกระทบกระเทือนทำงจิตใจและควำมเศร้ำโศก ก็อำจเป็ นสำเหตุ
สำคัญ ที่ทำให้เรำปล่อยตัวปล่อยใจกระทำผิดบำปก็ได้ สำหรับผูท้ ี่กำลังจะเข้ำสู่ พิธีสมรส หรื อกำลังคิดที่
จะมีคู่ครองเรื อนก็ดี จงคิดให้รอบคอบและทำใจให้หนักแน่น อย่ำได้กระทำกำรใด ๆ เกินขอบเขต จน
กลำยเป็ นกำรล่วงประเวณี เป็ นอันขำดเรำจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่ำ กำรรักนวลสงวนตัวให้บริ สุทธิ์
จนกว่ำจะถึงพิธีสมรสนั้น เป็ นพระพรที่ประเสริ ฐเพียงใด เป็ นควำมจริ งที่วำ่ กำรรักษำตัวมิให้มีมลทินใน
เรื่ องนี้ เป็ นรำกฐำนของควำมสุ ขในกำรใช้ชีวติ ร่ วมกันและเป็ นกำรสมรสที่น่ำยกย่อง น่ำเชื่อถือ ข้ำพเจ้ำ
คิดว่ำหำกท่ำนผูอ้ ่ำนจะพิจำรณำ ไตร่ ตรองข้อพระธรรมต่อไปนี้เสี ยบ้ำง ก็จะมีประโยชน์ไม่นอ้ ย “อย่ า
เข้ าเทียมแอกด้ วยกันกับคนที่ ไม่ เชื่ อ เพราะว่ าความชอบธรรมจะมีห้ ุนส่ วนอะไรกับความชั่ว ...จงออกมา
จากท่ ามกลางเขาเหล่ านั้น และจงอยู่ต่างหาก อย่ าถูกต้ องสิ่ งซึ่ งมลทิน และเราจะรั บเจ้ าทั้งหลายไว้ เราจะ
เป็ นบิดาของเจ้ าทั้งหลายและเจ้ าทั้งหลายจะเป็ นบุตรชาย บุตรหญิงของเรา...”
(2โคริ นธ์ 6:14, 17, 18)
เท่ำที่ขำ้ พเจ้ำกล่ำวมำทั้งหมดนี้ ก็เพื่อไขข้อข้องใจต่ำง ๆ ที่คนหนุ่มสำวมักเผชิ ญกันอยูเ่ สมอ แต่
ลึกลงไปในควำมรู ้สึกของข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำคิดว่ำมีกิจกรรมหลำยอย่ำง ที่เป็ นประโยชน์ ต่อเยำวชน
และหนุ่มสำวคริ สเตียน เช่น กำรว่ำยน้ ำ เล่นกีฬำ ดนตรี ฯลฯ เมื่อเป็ นเช่นนี้ เรำจะมัวประพฤติ ในสิ่ งที่
จะก่อให้เกิดปั ญหำในชีวิตของเรำทำไมอีกเล่ำ
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หนังสื อทีเ่ ยำวชนทุกท่ ำนไม่ ควรพลำด
คำถำม – คำตอบ สำหรับเยำวชน
รวบรวมคำถำมคำตอบของหลักควำมเชื่อสำคัญยิง่ พร้อมด้วยข้อพระธรรม ที่เยำวชนควรทรำบ
ท่ำนจะได้ประโยชน์จำกหนังสื อเล่มนี้เกินคำด เล่มกระทัดรัด รำคำเล่ม 1.50 บำท

คู่มอื กำรจัดประชุมเยำวชน
คู่มือของผูน้ ำเยำวชน ผูจ้ ดั โปรแกรมเยำวชน หนังสื อเล่มนี้อธิ บำยถึงจุดมุง่ หมำย ผูน้ ำควรทำ
อย่ำงไรและกำรเตรี ยมตัวของผูน้ ำ ฯลฯ เหมำะสำหรับผูน้ ำเยำวชน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเยำวชนรำคำเล่ม
ละ 5.00 บำท

เพลงร่ ำเริงใจ
เป็ นหนังสื อเพลงที่สรรไว้เพื่อเยำวชนโดยตรง มีท้ งั เนื้อร้องภำษำไทย-อังกฤษ พร้อมด้วยโน๊ต
รำคำเล่มละ 7.50 บำท

สั่ งซื้อได้ จำก
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ
ถนนปฎิพทั ธิ์ พระนคร, 4
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