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วธีิด ำเนินชีวติคริสเตยีน 

ส ำหรับหนุ่มสำว 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีขอ้พระธรรมหลำยขอ้ท่ีเขียนข้ึน เพื่อสั่งสอนและเป็นแนวทำงของ
คนหนุ่มโดยเฉพำะ ตวัอยำ่งขอ้พระธรรมดงักล่ำวน้ี มีในพระคมัภีร์เดิมเช่น “คนหนุ่ม ท ำไฉนจึงจะได้
ช ำระทำงประพฤติของตนให้บริสุทธ์ิ ใหร้ะวงัในทำงประพฤติตำมพระด ำรัสของพระองค์” (สดุดี 
119:9) ในพระธรรมปัญญำจำรย ์ 11:9 และในเพลงคร ่ ำครวญ 3:27 ก็มีค  ำสอนตกัเตือนในท ำนอง
เดียวกนัน้ี ส ำหรับในพระคริสตธรรมใหม่นั้น อำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนจดหมำยไปยงัทิโมธีซ่ึงเป็นคน
หนุ่ม ท่ีอำจำรยเ์ปำโลน ำมำหำพระเจำ้เอง ใจควำมวำ่ “อยำ่ใหผู้ใ้ดหม่ินประมำทควำมหนุ่มแน่นของท่ำน 
แต่จงเป็นแบบแก่คนทั้งปวง...ในทำงวำจำ กำรประพฤติ ควำมรัก ควำมเช่ือ และควำมบริสุทธ์ิ”  

(1ทิโมธี 4:12) นอกจำกน้ีท่ำนยงัไดเ้ขียนจดหมำยตกัเตือนทิตสัอีกดว้ย มีใจควำมวำ่ “ฝ่ำยผูช้ำย
หนุ่ม ๆ ก็เหมือนกนั จงเตือนเขำใหมี้สติสัมปชญัญะ คือท่ำนเองจงส ำแดงตวัเป็นแบบอยำ่งในกำรดีทุก
ส่ิง ในค ำสอนจงแสดง ควำมสุจริต ควำมสง่ำผำ่เผย (ทิตสั 2:6, 7)  

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีชำยหนุ่มหลำยคนท่ีเป็นแบบอยำ่งอนัดี ในกำรเอำใจใส่ ระมดัระวงั
เก่ียวกบัพระวจนะของพระเจำ้ ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัผูท่ี้ไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระองคอ์ยำ่งขำวกบัด ำ
ทีเดียว บรรดำผูท่ี้ปฏิบติัตำมพระวจนะของพระเจำ้มีหลำยคนเช่น เฮเบล ดำวิด ซำมูเอล โยเซฟ โยอำศ 
โยซีอำ และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่พระเยซูคริสตเจำ้ ส่วนผูท่ี้ไม่เช่ือฟังตำมพระวจนะของพระเจำ้ก็มี คำยนิ 
เอซำว บุตรของเอลี อบัซำโลม ระฮบัอำม มะนำเซ ยดูำ เป็นตน้ 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มิใช่แต่เร่ืองของชำยหนุ่มเท่ำนั้น เร่ืองของหญิงสำวท่ีปฏิบติัตำม 
พระวจนะของพระเจำ้อยำ่งเคร่งครัด และหญิงสำวท่ีไม่เช่ือฟังท ำตำมก็มีเช่นเดียวกนั หญิงสำวท่ีปฏิบติั
ตำมค ำสั่งสอนของพระเจำ้ มีนำงรูธ เอสเตอร์ มำเรียหญิงสำวพรหมจำรี มำเรียและมำธำแห่งเบธำเนีย 
ในทำงตรงกนัขำ้ม หญิงสำวท่ีหมกมุ่นอยูใ่นควำมผิดบำป หนัออกจำกทำงของพระเจำ้ก็มีในบรรดำ
หญิงคนชัว่เหล่ำน้ีมีอีซำเมล็ ซ่ึงเป็นสัญญลกัษณ์แห่งควำมชัว่ นอกจำกน้ีก็มีดะลีลำ พรรคพวกของ
กษตัริยเ์ฮโรด ซำโลเม่ ฯลฯ  กำรศึกษำถึงชีวติของบุคคลต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท ำให้เรำทรำบ
ถึงควำมแตกต่ำงอยำ่งชดัเจน ระหวำ่งผูท่ี้อุทิศชีวติจิตใจให้แก่พระเจำ้กบัผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์  

ปัจจุบนัน้ีคริสเตียนหนุ่มสำวซ่ึงเคร่งครัด ต่อพระวจนะของพระเจำ้ประสงคท่ี์จะปฏิบติัตำมน ้ำ
พระทยัของพระองค ์ มกัจะประสบกบัปัญหำมำกมำยหลำยอยำ่ง สมยัก่อนนั้นวทิยำกำรต่ำง ๆ ของโลก
ยงัไม่เจริญกำ้วหนำ้ ดงันั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์จึงสำมำรถบ่งไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ส่ิงใดบำ้งท่ีคริสเตียน
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ควรกระท ำ และส่ิงใดบำ้งท่ีไม่ควรกระท ำ แต่ในปัจจุบนัวทิยำกำรของโลกเจริญกำ้วหนำ้ข้ึนมำก มี
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เกิดข้ึนอยำ่งมำกมำย มีทั้งท่ีอยูใ่นกรอบข่ำยของวฒันธรรมอนัดี และท่ีโนม้น ำมนุษย์
ใหมี้พฤติกรรมในทำงท่ีเลวทรำม เป็นตน้วำ่ กำรฟังดนตรี เตน้ร ำ ดูภำพยนตร์ เล่นกำรพนนั สูบบุหร่ี ส่ิง
เหล่ำน้ี สร้ำงควำมยุง่ยำกใหก้บัคนหนุ่มสำวเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดร้ะบุไว ้ จึงไม่
อำจตดัสินใจไดว้ำ่ อยำ่งไหนควรท ำหรือไม่ควร ฉะนั้นจึงมกัมีปัญหำท ำนองน้ีอยูเ่สมอ เช่น กำรท ำตวั
ใหเ้ป็นจุดเด่นในสถำบนักำรศึกษำ จะดีไหมหนอ ควรจะเล่นกีฬำร่วมกบัคนอ่ืนดีไหมหนอ ควรแต่งกำย
อยำ่งไรจึงจะเหมำะสม จะไปเท่ียวกบัคนท่ีมิไดเ้ป็นคริสเตียนดีหรือไม่ กำรแสดงควำมรักแบบชูส้ำวต่อ
กนัและกนัเหมำะสมหรือไม่ 

ถำ้หำกวำ่เรำไม่อำศยัควำมรู้จำกพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเคร่ืองวนิิจฉยัปัญหำเหล่ำน้ี และไม่
ขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำเรำ เก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ี ชีวติของเรำก็จะมิไดเ้ป็นท่ีถวำยพระเกียรติยศใหแ้ก่
พระองคเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย 

1. คริสเตยีนควรสนใจในกำรดนตรีหรือไม่? ถ้ำควร ควรเป็นดนตรีประเภทใด 

แน่นอนคริสเตียนควรใหด้นตรี มีส่วนในชีวติกำรงำนเพรำะแมใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ได้
สอนใหเ้รำใชด้นตรีในกำรนมสักำร ทั้งกำรใชเ้คร่ืองดนตรี (สดุดี 150) และกำรขบัร้อง (สดุดี 95:1 เอเฟ
ซสั 5:19) ดำวดิผูเ้ป็นนกัดนตรีผูย้ิง่ใหญ่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดเ้ขียนบทเพลงสดุดีไวม้ำกมำยหลำย
บทซ่ึงลว้นแต่เป็นบทเพลงท่ีส ำคญั ๆ ท่ีเรำใชใ้นกำรนมสักำรพระเจำ้ทั้งส้ิน ดำวดิมีคณะนกัร้อง
ประสำนเสียงประจ ำรำชส ำนกัถึง 288 คน (1 โครินธ์ 15:27;25:6,7) และนกัดนตรีหลำยคน (1โครินธ์
15:16) เร่ืองรำวเก่ียวกบัดนตรีในพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจ และควรค่ำแก่กำรศึกษำ
อยำ่งยิง่เร่ืองหน่ึง ดนตรีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสภำพท่ีแทจ้ริงของพระเจำ้ และกำรเนรมิตสร้ำงของพระองค ์
ศิลปศำสตร์แห่งกำรเนรมิตสร้ำงของพระองคเ์ป็นรำกฐำนของวทิยำศำสตร์โดยแท ้ แมเ้ม่ือพระองคท์รง
วำงรำกสร้ำงโลก ก็มีกำรขบัร้องเพลงดว้ย (ดูโยบ 38;4-7) 

นกัประพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ซ่ึงแต่เพลงเร่งเร้ำจิตวญิญำณของเรำ ก็ลว้นเป็นคริสเตียน
ทุกคนบทเพลงชุด “เมซียำ” ซ่ึงแฮนเดล เป็นผูป้ระพนัธ์โดยเฉพำะตอนท่ีช่ือวำ่ “ฮำเลลูยำ คอรัส” ซ่ึงเตม็
ไปดว้ยท่วงทีไพเรำะและสง่ำงำมนั้น ท ำใหพ้ระรำชินีของประเทศองักฤษตอ้งลุกข้ึนยนื ดว้ยควำม
เคำรพทีเดียวและนบัตั้งแต่นั้นมำ (ประมำณ ค.ศ. 1700) ครำวใดท่ีไดย้นิเสียงเพลงอนัไพเรำะน้ี 
ประชำชนก็จะลุกข้ึนยนืดว้ยควำมเคำรพ 

อยำ่งไรก็ตำม กระนั้นก็หำใช่วำ่ดนตรีทุกอยำ่งจะเป็นท่ีซำบซ้ึง และประทบัใจของเรำ เช่นน้ี
ทั้งหมดก็หำไม่ ทั้งน้ีเพรำะพญำมำรไดพ้ยำยำมทุกวถีิทำง ในกำรท่ีจะบัน่ทอนควำมดีงำมของทุกส่ิงทุก
อยำ่ง ท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึน ควำมจริงอนัน้ีจะเห็นได ้ จำกเหตุกำรณ์ในชีวติประจ ำวนัของเรำ เรำมกัได้
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ยนิเพลงของฝ่ำยโลกอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั และผลของมนัเล่ำ เพลงเหล่ำน้ีมีผลต่อชีวิตของท่ำนอยำ่งไร 
สำมำรถยกระดบัจิตวิญญำณของท่ำน ใหเ้ขำ้ถึงพระเจำ้บำ้งหรือไม่ แน่นอนท่ีสุดเพลงเหล่ำน้ีไม่มีทำงท่ี
จะช่วยชีวติของทำ่นไดเ้ลย เพรำะมนัเป็นผลิตผลของมำร ซ่ึงคอยบ่อนท ำลำยจิตใจของมนุษยทุ์กคน ท่ี
ไม่รู้ถึงองคพ์ระผูช่้วยให้รอด เพลงของฝ่ำยโลกท่ีมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรำในทุกวนัน้ี มำจำกนกั
ประพนัธ์เพลงท่ีมิไดเ้ช่ือถือพระเจำ้ ส่วนใหญ่ของเพลงเหล่ำน้ี หรืออำจกล่ำวไดว้ำ่แทบทั้งหมดเป็น
เพลงวำ่ดว้ยโลกียสุข ซ่ึงมีแต่จะผลกัดนัชีวิตใหต้ ่ำทรำมอยำ่งไม่มีส้ินสุด เพลงเหล่ำน้ีแหละท่ีย ัว่ยใุห้
มนุษยเ์ป็นปฏิปักษก์บัพระวญิญำณบริสุทธ์ิ หำกวำ่เรำยงัปรำรถนำท่ีจะไดรั้บพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระเจำ้แลว้ เรำก็ไม่สมควรท่ีจะสนใจในดนตรีหรือเพลงประเภทน้ี 

2. เกีย่วกบักำรเต้นร ำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงกำรเตน้ร ำเช่น กษตัริยด์ำวิด “เตน้โลดเวยีนรอบอยูเ่ฉพำะพระเย
โฮวำห์ดว้ยสุดก ำลงั” (2 ซำมูเอล 6:14-17) กำรท่ีกษตัริยด์ำวดิเตน้ร ำเช่นน้ีก็ดว้ยควำมปลำบปล้ืมปิติยนิดี 
ในกำรท่ีไดเ้ชิญหีบพระสัญญำของพระเจำ้ มำประดิษฐำนไวใ้นพลบัพลำของพระเจำ้ แมพ้ระธรรมเล่ม
อ่ืน ๆ ก็กล่ำวถึงกำรเตน้ร ำดว้ย (ขอให้ดูสดุดี 30:11;150 :4; เยเรมีย ์ 31:13; เพลงคร ่ ำครวญ 5:15; ลูกำ 
15:25) จะเห็นไดว้ำ่กำรเตน้ร ำ หรือกำรจบัระบ ำร ำฟ้อน ตำมท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงนั้น ลว้น
เป็นกำรแสดงออกซ่ึงควำมปิติยนิดี ท่วมลน้อยูภ่ำยในจิตใจทั้งส้ิน หำใช่เป็นกำรเตน้ร ำจบัคู่ชำยหญิงเพื่อ
ควำมสุขทำงโลกีย ์ดงักำรเตน้ร ำตำมสถำนเริงรมณ์ต่ำง ๆ แต่ประกำรใดไม่ 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงเกิดปัญหำข้ึนวำ่ กำรเตน้ร ำเท่ำท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เป็นกำรผดิต่อแบบแผนอนั
ดีงำมของคริสเตียนหรือไม่ ก่อนจะตอบปัญหำน้ี ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะขอใหท้่ำนผูอ่้ำนทั้งหลำย พิจำรณำ
สภำพควำมเป็นจริงบำงประกำรเสียก่อน วำ่กำรเตน้ร ำในทุกวนัน้ี  เขำจดัข้ึนก็เพื่อควำมสนุกสนำน เพื่อ
ควำมสุขฝ่ำยเน้ือหนงั เป็นควำมรู้สึกท่ีมนุษยมี์ต่อมนุษยด์ว้ยกนั มิใช่เกิดจำกจิตส ำนึกอนับริสุทธ์ิของ
มนุษยท่ี์มีต่อพระเจำ้ ฉะนั้นในขณะท่ีชำยหญิงเตน้ร ำไปดว้ยกนั ก็ยอ่มก่อใหเ้กิดควำมรู้สึกในทำงท่ีผดิ
ท ำนองคลองธรรมไดทุ้กขณะ และควำมรู้สึกท่ีไม่ดีไม่งำมน่ีแหละ ท่ีจะผลกัดนัใหเ้รำประพฤติผดิ 
ถึงกบัล่วงประเวณีต่อกนัได ้ จริงอยูเ่รำไม่อำจปรักปร ำไดว้ำ่กำรเตน้ร ำท ำใหเ้กิดควำมเส่ือมเสียเสมอไป 
แต่เรำก็ตอ้งยอมรับวำ่ ถำ้มีกำรเตน้ร ำชนิดหำมรุ่งหำมค ่ำท่ีไหน ท่ีนัน่ยอ่มจะมีกำรด่ืมสุรำและกำรคบชูสู่้
สำวกนัดว้ย ซ่ึงจะเป็นบ่อเกิดของควำมประพฤติชัว่ ฉะนั้นหำกท่ำนแสวงหำชีวิตนิรันดร์จำกพระเจำ้
อยำ่งจริงใจแลว้ จงถำมตนเองเถิดวำ่ เป็นกำรสมควรหรือไม่ ท่ีจะปล่อยใหก้ำรเตน้ร ำดงักล่ำวมีส่วนใน
ชีวติของท่ำน 
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3. เกีย่วกบัภำพยนตร์ 

ภำพยนตร์เป็นประดิษฐกรรมท่ีกำ้วหนำ้ อยำ่งน่ำอศัจรรยย์ิง่อยำ่งหน่ึง นอกเหนือจำกใหค้วำม
บนัเทิงแลว้ยงัสำมำรถอ ำนวยประโยชน์ในกำรศึกษำไดอ้ยำ่งมำกมำยไม่วำ่จะเป็นกำรศึกษำเก่ียวกบั
ประวติัศำสตร์ ศำสนำหรืออ่ืนใดก็ตำม เพรำะท ำใหน้กัศึกษำไดเ้ห็นทั้งภำพดว้ยตำและไดฟั้งเร่ืองรำว
ดว้ยหู ซ่ึงเป็นกำรทบทวนบทเรียนของนกัศึกษำไดเ้ป็นอยำ่งดี 

แต่เป็นท่ีน่ำเสียดำยท่ีภำพยนตร์ ซ่ึงมีคุณค่ำต่อมนุษยชำติดงักล่ำว มีนอ้ยมำก ภำพยนตร์ท่ีฉำย
กนัตำมโรงภำพยนตร์ต่ำง ๆ ทัว่ไป มกัจะเป็นเร่ืองรำวเก่ียวกบัฝ่ำยโลก เช่นเก่ียวกบักำรฆำตกรรม ย ัว่เยำ้
กำมำรมณ์ ฯลฯ ลว้นแต่เป็นกำรย ัว่ยใุหม้นุษยห์ลงท ำบำปยิง่ข้ึน และปลุกป่ันเยำวชนของชำติ ใหเ้ป็นคน
ด้ือดำ้นตกอยูใ่นปลกัตมของควำมเส่ือมเสีย และฉุดกระชำกพวกเขำใหเ้หินห่ำงจำกพระเจำ้ ในฐำนะท่ี
ท่ำนเป็นคริสเตียน ดงันั้นกำรจะดูภำพยนตร์ หรือกระท ำอะไรอ่ืนใดก็ดี ท่ำนควรพิจำรณำใคร่ครวญให้
รอบคอบ จงใชจิ้ตวนิิจฉยัผดิและชอบเป็นหลกัในกำรตดัสิน อยำ่ปล่อยใหส่ิ้งแวดลอ้มภำยนอก มี
อิทธิพลเหนือท่ำนเป็นอนัขำด 

อำจมีผูถ้ำมวำ่ “แลว้โทรทศัน์ล่ะ ไม่จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัภำพยนตร์หรือ ขอ้น้ีขำ้พเจำ้
ขอตอบวำ่ ถูกแลว้ โทรทศัน์จดัวำ่เป็นอุปกรณ์ท่ีใหค้วำมบนัเทิงประเภทเดียวกบัภำพยนตร์ แต่ท่ำนก็
สำมำรถเลือกดูแต่เฉพำะรำยกำรท่ีมีประโยชน์ และพอเหมำะกบัเวลำของท่ำนได ้ ส่ิงของบำงอยำ่งในตวั
ของมนัเองนั้น อำจไม่มีโทษ แต่ถำ้เรำใชเ้วลำเป็นประโยชน์ก็อำจก่อให้เกิดผลเสีย เช่นเม่ือถึงเวลำไป
นมสักำรพระเจำ้ในโบสถห์รือถึงเวลำท ำธุรกิจท่ีส ำคญั แต่ท่ำนกลบัเอำเวลำซ่ึงควรจะไปโบสถ ์ หรือท ำ
ธุระส ำคญันั้น ไปหมกมุ่นอยูก่บัเร่ืองท่ีไม่จ  ำเป็นเช่นน้ี ยอ่มไม่เกิดประโยชน์อยำ่งแน่นอน 

4. เกีย่วกบักำรเล่นไพ่ 

โดยแทจ้ริงแลว้ไพไ่ม่มีควำมผดิบำปในตวัของมนัเองเลย แต่กำรท่ีเรำถือเป็นขอ้รังเกียจ ก็เพรำะ
ไพส่่วนมำกมกัใชเ้ป็นอุปกรณ์ในกำรพนนัขนัต่อ หรือมิฉะนั้นก็ใชใ้นกำรท ำนำยโชคชตำ ซ่ึงลว้นแต่
เป็นส่ิงท่ีคริสเตียนท่ีดีไม่พึงปรำรถนำ จริงอยูแ่มว้ำ่บำงคร้ังเรำอำจพบวำ่ตำมบำ้นของผูท่ี้เป็นใหญ่ มี
ผูค้นเคำรพนบนอบบำงคน อำจมีไพอ่ยูห่ลำยส ำรับ แต่เรำจะตอ้งไม่ลืมวำ่ไพมี่อยูท่ ัว่ ๆ ไปตำมบ่อนกำร
พนนัและในบำ้นคนบำป มนัเป็นอุปกรณ์ของคนบำป มำกกวำ่ท่ีจะเป็นอุปกรณ์ของคนดี ในฐำนะท่ีเรำ
เป็นคริสเตียน เรำทั้งหลำย ไดรั้บกำรสั่งสอนอบรมมำเป็นอยำ่งดีแลว้วำ่ จะท ำกำรใด ๆ ก็ตอ้งท ำ เพื่อ
เป็นกำรถวำยพระเกียรติแก่พระเจำ้ ดงันั้นไม่วำ่ท่ำนจะอยูแ่ห่งหนต ำบลใดและเวลำใดก็ตำม หำกท่ำนจะ
ใชไ้พล่ะก็ขอไตร่ตรองใหถ่ี้ถว้นเสียก่อน วำ่กำรกระท ำเช่นนั้นจะเป็นกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้
หรือไม่ 
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5. เกีย่วกบักำรสูบบุหร่ี 

จำกรำยงำนกำรส ำรวจของทำงกำรแพทย ์ เม่ือเร็ว ๆ น้ีวำ่ กำรสูบบุหร่ีท ำใหเ้กิดโรคมะเร็งใน
ปอด โดยท่ีร่ำงกำยของเรำเป็นพระวหิำรของพระเจำ้ ฉะนั้นสมควรแลว้หรือ ท่ีเรำจะประทุษร้ำยตวัเอง
ดว้ยกำรสูบบุหร่ี มีคริสเตียนเป็นจ ำนวนมำกท่ีเป็นพยำนวำ่ เขำเคยสูบบุหร่ีแต่พอสูบไดเ้พียงคร้ังเดียว
เท่ำนั้น พวกเขำก็ส ำนึกในควำมผดินั้น และเม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นจิตใจของพวกเขำ พวก
เขำก็เลิกสูบบุหร่ีทนัที ทั้งน้ีเพรำะพระเจำ้ทรงปรำรถนำ ท่ีจะใหเ้รำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและสะอำดอยู่
ตลอดเวลำนัน่เอง 

6. คริสเตยีนกบักำรเป็นเด่นในสังคม 

อำจมีบำงคนถำมวำ่ คริสเตียนหนุ่มสำว จะเป็นคนเด่นในวงสังคมหรือไม่ ต่อค ำถำมน้ี ขำ้พเจำ้
ขอตอบวำ่ กำรท่ีคริสเตียนจะเป็นเด่นในวงสังคมนั้น ไม่น่ำจะเป็นขอ้เสียหำยอะไรเลย ท่ำนสำมำรถท่ีจะ
คบคำ้สมำคมกบับุคคลทัว่ไป และอำจมีมิตรสหำยมำกมำยหลำยคน ทั้งผูท่ี้ไดรั้บควำมรอดแลว้ และผูท่ี้
ยงัมิไดรั้บควำมรอด แต่มิตรภำพอนัแนบแน่นของท่ำนจะมีก็เฉพำะแต่มีผูมี้ควำมเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัท่ำน ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เท่ำนั้น 

เรำจะตอ้งไม่ลืมวำ่มนุษยร่์วมโลกเดียวกบัเรำน้ี แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ผูท่ี้รู้จกัพระคริสต ์
ปรำรถนำท่ีจะเขำ้ไปในแผน่ดินของพระองค ์ กบัชำวโลกซ่ึงสนใจเฉพำะแต่ควำมสุขและส่ิงของฝ่ำย
โลกเท่ำนั้น หรืออำจเรียกไดอี้กแง่หน่ึงก็คือ คนชอบธรรม หรือผูท่ี้ไม่ไดรั้บควำมรอด กบัคนอธรรม คือ 
ผูท่ี้ไม่ไดรั้บควำมรอด โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บควำมรอด อำจจะยกยอ่งสรรเสริญ กำรด ำเนิน
ชีวติคริสเตียนซ่ึงมีพระวิญญำณบริสุทธ์ิเป็นพระผูน้ ำ แต่เขำจะไม่เขำ้ใจเร่ืองน้ีเลย ทั้งน้ีเพรำะ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “มนุษย์ธรรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า
ไม่ได้ ด้วยส่ิงเหล่านั้นเขาเห็นเป็นความโง่ และเขาเข้าใจไม่ได้เพราะว่าซ่ึงจะเข้าใจส่ิงเหล่านั้น ต้อง
สังเกตโดยวิญญาณ” (1โครินธ์ 2:14) มีบ่อยคร้ังท่ีคริสเตียนมกัจะถูกชำวโลกติฉินนินทำและไม่พอใจ
ต่อกำรด ำเนินชีวติของเขำ ทั้งน้ีเพรำะพวกเขำไม่ตอ้งกำรใหผู้ต้กัเตือน ใหพ้วกเขำระลึกถึงควำมผดิบำป
ของตน หรือกระท ำตนเป็นดุจกระจกเงำส่องใหพ้วกเขำเห็นถึงควำมผดิบำป ของพวกเขำนั้นเอง 
พระเยซูคริสตไ์ดท้รงพบวำ่มวลมนุษยไ์ดแ้บ่งออกเป็นสองประเภท คือ พวกท่ีมีควำมปิติยนิดี เม่ือไดย้นิ
ถึงเร่ืองรำวของพระองค ์ และพร้อมท่ีจะตอ้นรับพระองคอ์ยำ่งจริงใจ ส่วนอีกประเภทหน่ึงคือ พวกท่ีมี
ควำมเคียดแคน้ชิงชงัพระองค ์จนในท่ีสุดถึงกบัปลงพระชนมพ์ระองค ์

ไม่วำ่จะเป็นเด่นในสังคมหรือไม่ก็ตำม เรำจะตอ้งกระท ำทุกอยำ่งเพื่อถวำยพระเกียรติแก่ 
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พระเจำ้ ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์  ไม่เห่อเหิมหลงใหลไปกบัควำมมีช่ือเสียงของตน ทั้งน้ีเพรำะ “กำรเป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจำ้ยอ่มดีกวำ่กำรเอำใจมนุษยโ์ลก” และ “กำรเป็นมิตรกบัฝ่ำยโลกนั้น เป็นศตัรูต่อพระเจำ้” 

7. คริสเตยีนควรจะมส่ีวนร่วม ในวงกำรกฬีำหรือไม่ 

ส ำหรับเร่ืองน้ี ไม่น่ำจะเป็นปัญหำ เพรำะในวงกำรกีฬำทัว่โลกมีนกักีฬำ ท่ีเป็นคริสเตียนรวมอยู่
ดว้ยเป็นอนัมำก อน่ึงกำรท่ีคริสเตียนมีส่วมร่วมในวงกำรกีฬำเช่นน้ี นบัไดว้ำ่เป็นโอกำสดีอยำ่งยิง่ ในอนั
ท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์

ขอ้ท่ีนกักีฬำควรระมดัระวงั มิใหต้กอยูใ่นกำรทดลองของมำรคือจะตอ้งแข่งขนัดว้ยควำมสุจริต
ใจ ไม่คดโกง อน่ึงจะตอ้งแบ่งเวลำใหถู้กและไม่ควรหลงใหลในกำรกีฬำ จนถึงกบัเอำเวลำท่ีควรใชใ้น
กำรศึกษำพระวจนะของพระเจำ้และอธิษฐำน ไปเล่นกีฬำเสียหมด แมว้ำ่กำรออกก ำลงักำยจะมี
ประโยชนต่์อพลำนำมยัของเรำแต่เรำจะตอ้งไม่ลืมวำ่กำร “ออกก ำลงัฝ่ำยจิตวญิญำณ” มีคุณค่ำต่อชีวติ
ของเรำยิง่กวำ่นั้นมำกมำยนกั 

8. คริสเตยีนควรระมดัระวงั ในกำรแต่งกำยหรือไม่ 

มนุษยม์กัจะวนิิจฉยัส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยสำยตำ หรือลกัษณะภำยนอก แต่พระเจำ้ทอดพระเนตรดูเรำท่ี
จิตใจฉะนั้นกำรกระท ำทุกอยำ่งของคริสเตียน ไม่วำ่จะเป็นกำรแต่งกำยก็ดี ควรจะใหถู้กแบบแผนท่ีดี จะ
ไดไ้ม่ตอ้งประสบควำมยุง่ยำกเม่ืออยูเ่ฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดส้อนใหม้นุษยเ์ป็นคนสุภำพเรียบร้อย ไม่เฉพำะแต่ในดำ้นควำม
ประพฤติเทำ่นั้นหำกรวมไปถึงกำรแต่งกำยดว้ย เช่น “ฝ่ายพวกผู้หญิงกเ็หมือนกัน ให้แต่งตัวด้วยผ้านุ่ง
ห่มอย่างสุภาพ ให้รู้จัก ละอายหงิมเสง่ียม...” (1 ทิโมธี 2:9) กำรท่ีขำ้พเจำ้น ำเอำพระวจนะของพระเจำ้มำ
กล่ำวอำ้งเช่นน้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ จะกะเกณฑใ์หท้่ำนแต่งกำยรุ่มร่ำมแบบลำ้สมยัหำกแต่ตอ้งกำรให้
ท่ำนรักษำขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีของเรำไว ้ ให้ย ัง่ยนืตลอดไป เพรำะพระวจนะของพระเจำ้
ยอ่มเป็นมำตรฐำนของกำรด ำเนินชีวิตของเรำ ไดอ้ยำ่งประเสริฐสุดในทุกกรณี หำกท่ำนรู้จกัวำงตวัให้
เหมำะสม และระมดัระวงัในกำรประพฤติ กำรแต่งกำยตำมค ำสั่งสอนของพระองคแ์ลว้ ท่ำนก็อำจ
กลำยเป็นคนท่ีมีกำรแต่งกำยทนัสมยั ไดส้ัดส่วน มีควำมน่ำรัก น่ำเอน็ดูและสง่ำงำม อยำ่งปรำศจำกขอ้
ต ำหนิติฉิน โดยท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งแต่งตวัแบบลำ้สมยั หรือแต่งตวัแบบล ้ำยคุจนน่ำเกลียดดงัท่ีเป็นอยูใ่นทุก
วนัน้ี ในทำงตรงกนัขำ้มหำกคริสเตียนไม่ยอมเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ เขำอำจจะไดช่ื้อวำ่เป็นคนไม่
เรียบร้อย ไม่สะอำดหมดจด และลำ้สมยักไ็ด ้ควำมเป็นคริสเตียนนั้น อำจรู้ไดน้บัตั้งแต่ลกัษณะภำยนอก 
จนถึงภำยใน ดงันั้นจึงขอให้เรำเป็นคริสเตียนท่ีดีกนัเถิด 
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9. คริสเตยีนหนุ่มสำว สมควรทีจ่ะนัดหมำยเทีย่วเตร่กบัเพือ่นต่ำงเพศ ทีม่ไิด้เป็นคริสเตียน
หรือไม่ 

ค ำถำมขอ้น้ีเป็นเร่ืองท่ีน่ำคิดมำก หำกน ำไปถำมคริสเตียนท่ีอำวโุสบำงคน ท่ำนอำจไดรั้บ
ค ำตอบในทนัทีวำ่ “ไม่สมควรอยำ่งยิง่” แต่บำงคนอำจจะลงัเลใจอยูส่ักครู่หน่ึง แลว้ตอบวำ่ “สมควร” 
ในขณะเดียวกนัก็อำจมีบำงคนเหมือนกนั ท่ีใหค้  ำตอบอยำ่งเป็นกลำงวำ่ “กำรท่ีจะนดัหมำยกบัผูท่ี้มิใช่ 
คริสเตียนนั้น ควรไตร่ตรองถึงควำมมุ่งหมำยของกำรท่ีจะนดัพบกนันั้น ให้ดีเสียก่อน” 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ กำรท่ีหนุ่มสำวจะนดัหมำย หรือ กระท ำกำรใด ๆ กบัผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสเตียน ก็ควร
ไตร่ตรองถึงจุดประสงคข์องกำรกระท ำนั้น ให้รอบคอบเสียก่อน หำกวำ่กำรนดัหมำยหรือกำรกระท ำ
นั้น เป็นทำงท่ีจะน ำเขำให้หนัมำเช่ือพระเจำ้ ก็อำจจะนดัหมำยหรือกระท ำกำรนั้น ๆ ได ้ ในกรณีท่ี
รู้สึกตวัวำ่ เรำเป็นคนอ่อนแอเกินไป อำจตกในบ่วงกำรทดลองอนัจะเป็นผลใหล้ะเมิดกฎขอ้บงัคบั
ของคริสเตียน ก็ควรระมดัระวงัใหดี้ แต่ถำ้หำกวำ่จิตใจของเรำจดจ่ออยูท่ี่พระคริสตอ์ยำ่งมัน่คง เรำก็
สำมำรถท่ีจะน ำเขำเหล่ำนั้นใหม้ำหำพระองคไ์ด ้

คร้ังหน่ึง หญิงสำวคนหน่ึงซ่ึงไดอุ้ทิศชีวติใหแ้ก่พระคริสตอ์ยำ่งแน่วแน่ มีนดักบัชำยหนุ่มท่ี
มิไดเ้ป็นคริสเตียน จำกกำรวำงตวัอยำ่งเหมำะสมของหญิงสำวผูน้ั้น ท ำใหช้ำยหนุ่มรู้สึกนิยมชมชอบ
และนบัถือหล่อนเป็นอนัมำก และในชัว่ระยะเวลำอนัสั้น ท่ีบุคคลทั้งสองสมำคมกนั เขำถึงกบัสำรภำพ
ออกมำอยำ่งจริงใจวำ่ “บดัน้ีผมรู้แลว้วำ่ ส่ิงท่ีผมปรำรถนำท่ีสุดในชีวติก็คือพระองคผ์ูซ่ึ้งสถิตอยูภ่ำยใน
จิตใจของเธอนัน่เอง” ต่อมำไม่นำนนกัชำยหนุ่มผูน้ั้นก็รับเช่ือในพระคริสต ์ และเป็นคริสเตียนท่ีมีควำม
เช่ืออยำ่งมัน่คงมำก ทั้งเขำและหญิงสำวผูน้ั้นต่ำงก็ปฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ร่วมกนั น่ีเป็นตวัอยำ่งท่ีดีงำม
อนัหน่ึง 

ในทำงตรงขำ้ม เรำอำจพบเห็นหนุ่มสำวท่ีมกัจะมีนดักบัเพื่อนฝงูท่ีมิไดเ้ป็นคริสเตียน แลว้ใน
ท่ีสุดก็หลงหำยไปจำกพระเจำ้ ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัในกำรนดัหมำยกนัน้ีก็คือกำรทดลอง ดงันั้นก่อนจะ
ท ำอะไรตอ้งไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน จงยดึมัน่ในองคพ์ระคริสต ์ แลว้ท่ำนก็จะไดรั้บกำรทรงน ำ
จำกพระองค ์

10. เกีย่วกบักำรคบชู้สู่สำว 

ส ำหรับปัญหำน้ี อำจมีผูถ้ำมวำ่ “จ ำเป็นนกัหรือท่ีจะเอำเร่ืองเช่นน้ีมำพดูใหเ้ยำวชนคริสเตียน
ฟัง” ขำ้พเจำ้ขอตอบอยำ่งจริงใจวำ่ จ  ำเป็นอยำ่งยิง่ทีเดียว และไม่เฉพำะแต่เยำวชนหรือคนหนุ่มสำว
เท่ำนั้น แมแ้ต่ผูใ้หญ่ก็ควรจะรับฟังดว้ยเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพรำะมีบำงคนซ่ึงอำจจะไม่ค  ำนึงถึงกำรเตน้ร ำ 
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กำรเล่นไพ ่ ฯลฯ แต่เม่ือ เขำนดัพบกนัเพื่อนต่ำงเพศ ทำงชีวติของเขำในตอนน้ีไม่ผดิอะไรกบัชำวโลก
เลย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนไวอ้ยำ่งชดัแจง้ เก่ียวกบักำรด ำเนินชีวิตใหบ้ริสุทธ์ิ ตำมกฎเกณฑ์
ท่ีพระเจำ้ทรงตั้งไว ้ เพื่อมิให้หลงกระท ำผดิบำป เพรำะพระเจำ้ไดท้รงเนน้ในเร่ืองน้ีมำกกวำ่เร่ืองอ่ืนใด
กำรท่ีหนุ่มสำวเป็นจ ำนวนมำกตอ้งประสบกบัควำมสูญเสีย ในดำ้นจิตวิญญำณ ก็เพรำะพวกเขำขำด
ควำมระมดัระวงั ขำดกำรเอำใจใส่ต่อค ำสอนของพระเจำ้ ซ่ึงไดต้รัสไวอ้ยำ่งชดัเจนทุกอยำ่งในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์นัน่เอง ขอใหท้่ำนผูอ่้ำนทุกท่ำน ศึกษำขอ้พระธรรมต่อไปน้ีประกอบดว้ย  
1โครินธ์ 5:1-7: 6:18; 10:6-12; เอเฟซสั 5:1-12; โคโลสี 3:5, 6  1 เธสะโลนิกำ 4:3-5 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ คริสเตียนหนุ่มสำวแทบทุกคนปรำรถนำท่ีจะเช่ือฟัง และท ำตำมค ำสอนของพระ
เจำ้ดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่กำรท่ีหลำยคนตอ้งพำ่ยแพแ้ก่กำรทดลองก็เพรำะพวกเขำมีควำมเช่ือไม่เขม้แขง็พอ 
จึงตอ้งตกเป็นเหยือ่ของมำร บำงทีควำมกระทบกระเทือนทำงจิตใจและควำมเศร้ำโศก  ก็อำจเป็นสำเหตุ
ส ำคญั ท่ีท ำใหเ้รำปล่อยตวัปล่อยใจกระท ำผดิบำปก็ได ้ส ำหรับผูท่ี้ก ำลงัจะเขำ้สู่พิธีสมรส หรือก ำลงัคิดท่ี
จะมีคู่ครองเรือนก็ดี จงคิดให้รอบคอบและท ำใจใหห้นกัแน่น อยำ่ไดก้ระท ำกำรใด ๆ เกินขอบเขต จน
กลำยเป็นกำรล่วงประเวณีเป็นอนัขำดเรำจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวำ่ กำรรักนวลสงวนตวัใหบ้ริสุทธ์ิ
จนกวำ่จะถึงพิธีสมรสนั้น เป็นพระพรท่ีประเสริฐเพียงใด เป็นควำมจริงท่ีวำ่กำรรักษำตวัมิใหมี้มลทินใน
เร่ืองน้ี เป็นรำกฐำนของควำมสุขในกำรใชชี้วติร่วมกนัและเป็นกำรสมรสท่ีน่ำยกยอ่ง น่ำเช่ือถือ ขำ้พเจำ้
คิดวำ่หำกท่ำนผูอ่้ำนจะพิจำรณำ ไตร่ตรองขอ้พระธรรมต่อไปน้ีเสียบำ้ง ก็จะมีประโยชน์ไม่นอ้ย “อย่า
เข้าเทียมแอกด้วยกันกับคนท่ีไม่เช่ือ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความช่ัว ...จงออกมา
จากท่ามกลางเขาเหล่านั้น และจงอยู่ต่างหาก อย่าถกูต้องส่ิงซ่ึงมลทิน และเราจะรับเจ้าท้ังหลายไว้ เราจะ
เป็นบิดาของเจ้าท้ังหลายและเจ้าท้ังหลายจะเป็นบุตรชาย บุตรหญิงของเรา...” 
 (2โครินธ์ 6:14, 17, 18)  

เท่ำท่ีขำ้พเจำ้กล่ำวมำทั้งหมดน้ี ก็เพื่อไขขอ้ขอ้งใจต่ำง ๆ ท่ีคนหนุ่มสำวมกัเผชิญกนัอยูเ่สมอ แต่
ลึกลงไปในควำมรู้สึกของขำ้พเจำ้แลว้ ขำ้พเจำ้คิดวำ่มีกิจกรรมหลำยอยำ่ง ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อเยำวชน
และหนุ่มสำวคริสเตียน เช่น กำรวำ่ยน ้ำ เล่นกีฬำ ดนตรี ฯลฯ เม่ือเป็นเช่นน้ี เรำจะมวัประพฤติ ในส่ิงท่ี
จะก่อใหเ้กิดปัญหำในชีวิตของเรำท ำไมอีกเล่ำ 
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หนังสือทีเ่ยำวชนทุกท่ำนไม่ควรพลำด 

ค ำถำม – ค ำตอบ ส ำหรับเยำวชน 

รวบรวมค ำถำมค ำตอบของหลกัควำมเช่ือส ำคญัยิง่ พร้อมดว้ยขอ้พระธรรม ท่ีเยำวชนควรทรำบ 
ท่ำนจะไดป้ระโยชน์จำกหนงัสือเล่มน้ีเกินคำด เล่มกระทดัรัด รำคำเล่ม 1.50 บำท 

คู่มอืกำรจัดประชุมเยำวชน 

คู่มือของผูน้ ำเยำวชน ผูจ้ดัโปรแกรมเยำวชน หนงัสือเล่มน้ีอธิบำยถึงจุดมุ่งหมำย ผูน้ ำควรท ำ
อยำ่งไรและกำรเตรียมตวัของผูน้ ำ ฯลฯ เหมำะส ำหรับผูน้ ำเยำวชน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเยำวชนรำคำเล่ม
ละ 5.00 บำท 

เพลงร่ำเริงใจ 

เป็นหนงัสือเพลงท่ีสรรไวเ้พื่อเยำวชนโดยตรง มีทั้งเน้ือร้องภำษำไทย-องักฤษ พร้อมดว้ยโน๊ต 
รำคำเล่มละ 7.50 บำท 
 
 

ส่ังซ้ือได้จำก 

กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
28/2 ซอยประชำอุทิศ 

ถนนปฎิพทัธ์ิ พระนคร, 4 


