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บทที่ 1 
เราเป็นเพื่อนประเภทใด 

ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนสามารถเป็นแหลง่ของความปีตยิินดีในชีวิตเราได้  และอาจเป็นแหลง่ของ 
ความเจ็บปวดท่ีสดุในชีวิตเราได้ด้วยเชน่กนั   การเร่ิมต้นศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ตา่งๆ จะท าให้เราเรียนรู้
วา่ความสมัพนัธ์สามารถกลายเป็นสว่นท่ีดียิ่งในชีวิตของเราได้อย่างไร    

ความส าเร็จและความล้มเหลวในอนาคตของเราล้วนได้รับอิทธิพลอนัใหญ่หลวงจากความสมัพนัธ์ท่ีเรา
มีกบัคนอ่ืน    บคุคลท่ีเราจะเลือกเป็นเพ่ือนในอนาคตจะมีผลส าคญัตอ่ทกุๆ ด้านในชีวิตของเรา 

เราไมอ่าจเป็นคนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตได้  นอกเสียจากวา่เราจะมีความสมัพนัธ์ในด้านบวกกบั
คนอ่ืน 

ก. ความสัมพนัธ์ในอดีตของเรา 

เราทกุคนล้วนเคยมีความสมัพนัธ์ในอดีตมาก่อน   แตไ่มมี่สกัคนเดียวท่ีจะมีอดีตท่ีเหมือนกนั     เราท่ี
เป็นอยู่ในทกุวนันี ้ความสขุหรือทกุข์ของเราในปัจจบุนัล้วนรับอิทธิพลอนัใหญ่หลวงมาจากความสมัพนัธ์
ของเราท่ีมีกบัสมาชิกในครอบครัวและบรรดาเพ่ือนฝงูของเรา    ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทัง้หลายใน
ชีวิตของเราก็มีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นีเ้ชน่กนั 

ให้เรามาเร่ิมต้นส ารวจดวูา่ความสมัพนัธ์ในอดีตมีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเราอยา่งไรบ้าง 

1.  ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรา 

ตัง้แตแ่รกเกิดหรือแม้แตก่่อนท่ีเราจะสามารถพดูคยุหรือท าสิ่งใดได้เราก็เร่ิมพฒันาความสมัพนัธ์กบั
ผู้คนแล้ว   ความสมัพนัธ์กบัคนในครอบครัวของเรามีอิทธิพลตอ่เรานบัแตเ่ราเกิด 
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ดงันัน้ ให้เราใช้เวลาสกัเล็กน้อยย้อนคดิกลบัไปยงัชีวิตในวยัเยาว์ของเราจวบจนปัจจบุนันี ้ แล้วถาม
ตวัเองดวูา่ “อะไรคือสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้จากความสมัพนัธ์ในครอบครัวของเรา?” 

ก.  ครอบครัวของเราผิดพลาดเร่ืองบทบาทหน้าที่หรือไม่? 

ไมมี่ใครมีครอบครัวใดท่ีสมบรูณ์แบบ    ครอบครัวของเราเป็นอยา่งไร?   เราสมัผสักบัความรักใน
ครอบครัวหรือวา่ครอบครัวของเราตม็ไปด้วยความขดัแย้งและสบัสนวุน่วาย?   เรารู้สึกใกล้ชิดกบัครอบครัว
หรือวา่รู้สกึเหมือนอยู่ตวัคนเดียว?   พอ่กบัแมใ่ห้ความรักกบัเราตลอดชว่งวยัเดก็หรือไม่? 

พอ่แมข่องเราเป็นคริสเตียนหรือไม่?  พวกเขารักพระเจ้าหรือไม่?  แล้วความรักนัน้สง่ผลตอ่
ชีวิตประจ าวนัของพวกเขาหรือไม่?   ชีวิตของพอ่แมแ่สดงออกถึงค าสอนของพระคมัภีร์ในทางปฏิบตัิ และ
ทา่นได้แสดงความรักในแบบท่ีพอ่แมค่วรจะปฏิบตัติ่อลกูๆ หรือไม?่ 

หลายครอบครัวท่ีมีพอ่แมเ่ป็นคริสเตียนแตก็่ยงัไมไ่ด้ท าตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง   การเป็น 
คริสเตียนไมไ่ด้หมายความว่าเราจะสร้างครอบครัวท่ีดีได้โดยอตัโนมตัิ    ครอบครัวของเราเป็นสถานท่ีๆ 
อบอุน่ปลอดภยัหรือไม?่   เราได้เรียนรู้วิธีพฒันาความสมัพนัธ์ด้วยการแสดงความรักตอ่คนอ่ืนบ้างหรือไม่? 

นา่เศร้าท่ีผู้คนมากมายเตบิโตขึน้มาในครอบครัวท่ีไมไ่ด้ท าหน้าท่ีของตวัเองอย่างเหมาะสม   มิหน าซ า้
ยงัเตม็ไปด้วยปัญหาและไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีดีเทา่ไหร่นกั    แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไรวา่ครอบครัวของเราเป็น
ครอบครัวท่ีดีหรือวา่ไมไ่ด้ท าหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม?    เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวา่เราเติบโตใน
ครอบครัวท่ีดีพร้อมหรือไม?่ 

การจะตอบค าถามนีไ้ด้อยา่งถกูต้องท่ีสดุคงจะต้องใช้การประเมินท่ีละเอียดทีเดียว   ก่อนเรียนวิชานีจ้บ
เราจะเข้าใจความหมายของการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืนได้ดีขึน้     เราจะรู้จกัมาตรฐานบางอยา่งท่ี
สามารถใช้เพ่ือประเมินความสมัพนัธ์ในอดีตของเรา   เคร่ืองมือเหลา่นีจ้ะชว่ยเราในการเผชิญกบัอนาคต
และในการพฒันาความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัทัง้ครอบครัวของเราและกบัเพ่ือนๆ ของเราด้วย 

ไมว่า่ครอบครัวของเราจะท าผิดพลาดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีเหมาะสมมากแคไ่หนก็ตาม  พระเจ้าทรง
สามารถชว่ยให้เราพฒันาความสมัพนัธ์ในทางบวกส าหรับชว่งชีวิตตอ่จากนีข้องเราได้   แม้วา่อดีตของ
ครอบครัวจะน าหายนะมาสูชี่วิตของเราแคไ่หนก็ตามแตพ่ระเจ้าทรงสามารถชว่ยให้เราเปล่ียนแปลงอนาคต
ได้  เพ่ือว่าอดีตของครอบครัวจะไมห่นว่งเหน่ียวเราไว้กบัการตอบสนองแบบเดมิๆ โดยอตัโนมตัเิม่ือผู้ อ่ืน
ปฏิบตัิตอ่เราเหมือนในอดีต 

ส าหรับบางคนอาจรู้สึกตอ่ต้านเล็กน้อยกบัการเผชิญความจริงท่ีวา่ครอบครัวของตนได้สร้างความ
เสียหายอยา่งไรตอ่พวกเขา   “แตเ่รารักครอบครัวจริงๆ นะ”   ถ้าหากคณุก็เจอสถานการณ์เชน่นีอ้ยู่
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เหมือนกนั  ขอให้เข้าใจเลยว่าเราไมไ่ด้ก าลงัพยายามท าลายความรักท่ีคณุมีตอ่ครอบครัว  วิชานีถ้กู
ออกแบบมาเพ่ือชว่ยให้คณุเผชิญกบัความจริงในอดีตของคณุ    ซึง่เป็นการเรียนรู้บทเรียนทัง้ด้านบวกและ
ด้านลบจากอดีต  เพ่ือคณุจะเผชิญกบัอนาคตด้วยความมัน่ใจวา่พระเจ้าทรงสามารถชว่ยให้คณุพฒันา
ความสมัพนัธ์ในด้านบวกกบัคนอ่ืนได้     

ขณะท่ีคณุก าลงัเรียนวิชานี ้  ให้ถามตนเองเสมอว่า “ครอบครัวของเรามีความสมบรูณ์พร้อมแคไ่หน?”   
พอ่แมเ่ป็นแบบอยา่งให้แก่เราเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัในทางของพระเจ้ามากน้อยแคไ่หน?    

ข. การท าทารุณเป็นส่วนหน่ึงของประวัตคิรอบครัวเราหรือไม่?  

ให้ย้อนคิดกลบัไปยงัอดีตสกัครู่   การท าทารุณเป็นสว่นหนึง่ของประวตัคิรอบครัวเราหรือไม่?   เราเคย
ถกูทารุณกรรมทางเพศหรือไม?่   เคยถกูทารุณด้านร่างกายไหม?  แล้วเคยถกูทารุณกรรมด้านอารมณ์
ความรู้สกึบ้างหรือเปล่า?   หรือเคยถกูท าร้ายทางค าพดูมัย้?  หากวา่เราเคยถกูท าทารุณในอดีต
ประสบการณ์เหลา่นีจ้ะสร้างหายนะตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน   การทารุณกรรมในอดีตเหลา่นีจ้ะ
ยงัสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงตอ่เราและความสมัพนัธ์ท่ีเรามีกบัคนอ่ืนในอีกหลายปีข้างหน้า 

การทารุณกรรมสร้างความเสียหายท่ียากจะปฏิเสธได้   อยา่คดิวา่เราจะด าเนินชีวิตตอ่ไปแล้วแสร้งท า
เป็นวา่ทกุอยา่งปกติดี   แล้วปฏิเสธอดีตสว่นนัน้ของเราทิง้ไปเสีย    หากเราจะเตบิโตขึน้เหนือหายนะแหง่
ชีวิตนีเ้ราจะต้องค้นหาความชว่ยเหลือให้ถกูท่ีเพ่ือจะแก้ไขการทารุณกรรมนีต้ลอดจนผลกระทบท่ีมีตอ่ชีวิต
ของเรา   เราสามารถขอความชว่ยเหลือจากองค์กร Committed to Freedom ก่อตัง้โดย Sallie Culbreth    
ดรูายละเอียดท่ีเว็บไซต์: www.committedtofreedom.org 

บรรดาคนท่ีท าทารุณตอ่เรานัน้ได้สร้างแบบอยา่งท่ีนา่หวาดกลวัเร่ืองความสมัพนัธ์สว่นตวัให้กบัเรา   
นอกจากนัน้การทารุณกรรมยงัมอบสิ่งเลวร้ายให้กบัเราด้วย  นัน่คือก่อให้เกิดความโกรธ ความกลวั  
ความไมไ่ว้วางใจ และอ่ืนๆ อีกมากมาย   ทัง้หมดนีล้้วนสง่ผลตอ่การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีของเรากบัคน
อ่ืนด้วย      

เม่ือเรามองดปูระวตัคิรอบครัวของเรา   เราอาจไมไ่ด้เป็นเหย่ือของการทารุณกรรมแตส่มาชิกคนอ่ืนใน
ครอบครัวของเราละ่?   พวกเขาถกูท าทารุณหรือเปล่า?   พวกเขาถกูท าทารุณในขณะท่ีเป็นเด็ก เป็นวยัรุ่น 
หรือแม้แตเ่ป็นผู้ใหญ่บ้างหรือไม่?   สิ่งนีอ้าจขดัขวางพวกเขาจากการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัเราด้วย
เชน่กนั 

มีคนมากมายท่ีมีปัญหาในการสร้างมิตรภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน   น่ีไมใ่ชปั่ญหาเดียวของคนท่ีเคยถกูท าทารุณ
ต้องพบเจอ   หลายคนไมเ่คยได้เรียนรู้การมีความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนในทางท่ีดีเลย   พวกเขาด าเนินชีวิตสว่น

http://www.committedtofreedom.org/
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ใหญ่ด้วยความอ้างว้าง   เม่ือพอ่แมล้่มเหลวในการสอนลกูๆ เร่ืองการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีบนพืน้ฐานท่ี
แข็งแรงท าให้ลกูๆ ต้องยากล าบากในจดัการเร่ืองความสมัพนัธ์ด้วยตนเอง 

ค. ครอบครัวของเรามีวฒันธรรมด้านความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง? 

สมาชิกในครอบครัว เชน่ พอ่แม ่ปู่ ยา่ ตายาย ลงุปา้น้าอา ได้สง่ตอ่วฒันธรรมด้านความสมัพนัธ์อะไร
ให้แก่เรา?  พวกเขาแตล่ะคนเข้ากนัได้ดีกบัคนในครอบครัวหรือไม่?   มีการแสดงออกด้านความรักทัง้ทาง
ค าพดูและการปฏิบตัิอ่ืนๆ หรือไม?่ 

ไมว่า่เราจะชอบสิ่งนัน้หรือไม่  ความจริงก็คือเราได้รับการ “ฝึกฝน” จากครอบครัวเร่ืองความสมัพนัธ์
แล้ว    พวกเขาได้สง่ตอ่ประสบการณ์ด้านการสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนมายงัตวัเราด้วย  

บางสว่นของวฒันธรรมในครอบครัวอาจเตม็ด้วยหลกัการด้านบวกในพระคมัภีร์เก่ียวกบัความรักและ
มิตรภาพ    ขณะท่ีวฒันธรรมอ่ืนๆ อาจเป็นสิ่งท่ีผิดไปจากบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสม  การพดูว่า “ครอบครัว
เราก็เป็นแบบนีแ้หละ!”   ถือเป็นข้อแก้ตวัส าหรับพฤติกรรมบางอยา่งท่ีคนอ่ืนลงเห็นว่าพฤตกิรรมเหล่านีคื้อ
จดุอ่อนแอ   

หากวา่พ่อแมข่องเรามีสว่นเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเสพตดิ เชน่ ติดเหล้า ติดยาเสพตดิ หรือปัญหา
อ่ืนๆ ท่ีครอบง าชีวิตแล้ว   ปัญหานีจ้ะท าลายความสามารถในการส่ือสมัพนัธ์กบัเราด้วย  โดยปัญหาใน
ลกัษณะนีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่มิตรภาพความเป็นเพ่ือนของเราเสมอ 

พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นชดัเจนวา่บางสว่นของสิ่งท่ีสง่ตอ่กนัมาจากครอบครัวของเราอาจเป็นสิ่งท่ีไมดี่ 

1 เปโตร 1:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971 

ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทัง้หลายออกจากการประพฤตอัินหาสาระมิได้ ซึ่ง
ท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน  

ส าคญัท่ีตวัเราควรจะใช้เวลาในการประเมินวฒันธรรมของครอบครัว “ท่ีสง่มาถึงเรา” และดวูา่
วฒันธรรมท่ีสง่ตอ่กนัมานีเ้ป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานของพระเจ้าเร่ืองความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัคน
อ่ืนหรือไม ่  อาจเป็นเร่ืองยากหากว่าเราต้องการปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากวฒันธรรมท่ีไมดี่ของ
ครอบครัว   แตส่ิ่งท่ีเราได้รับการสัง่สอนมาตัง้แตเ่ป็นเดก็นัน้สามารถเปล่ียนได้ แตอ่าจต้องใช้ความเพียร
พยายามอยา่งมากในการสร้างการเปล่ียนแปลงนี ้
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2. เพื่อนๆ ของเรา  

นอกเหนือจากครอบครัวของเราแล้ว  มิตรภาพท่ีเรามีตลอดหลายปีตัง้แตเ่รายงัเป็นเด็กนัน้ ล้วนแตมี่
อิทธิพลท่ีส าคญัตอ่เราด้วย    อิทธิพลเหลา่นีจ้ะสง่ผลอยา่งยิ่งเม่ือเราก้าวเข้าสูช่ว่งวยัรุ่น 

ก. เพื่อนๆ ดีหรือร้ายต่อเรา? 

ไมว่า่เราจะมีเพ่ือนมากหรือน้อยพวกเขาคือคนท่ีมีอิทธิพลตอ่เราไมว่่าจะในด้านบวกหรือด้านลบ   เม่ือ
เราพิจารณามิตรภาพเหลา่นีท่ี้บางครัง้อาจมีความซบัซ้อน   เพ่ือนคนหนึง่อาจน าอิทธิพลท่ีดีหลายอยา่งมา
สูม่ิตรภาพระหวา่งเรากบัเรา   แตใ่นบางด้านเขาอาจมีอิทธิพลด้านลบตอ่เราได้เชน่กนั   อย่างเชน่  วิธีการ
รับมือกบัความขดัแย้งของเขา  หรือวิธีท่ีเขาจดัการกบัความโกรธของเขา หรือวิธีท่ีเขาปฏิสมัพนัธ์กบัพอ่แม่
ของเขา เป็นต้น 

การประเมินเร่ืองเพ่ือนของเราอยา่งสตัย์ซ่ืออาจเป็นเร่ืองยากเพราะมีแนวโน้มท่ีเราจะมองเห็นแต่สิ่งท่ีดี
และไมรั่บรู้อิทธิพลท่ีไมดี่ของเพ่ือนท่ีมีตอ่ชีวิตเรา   วิธีท่ีดีท่ีสดุอยา่งหนึง่ส าหรับใช้ประเมินมิตรภาพก็คือ ใช้
มาตรฐานของพระเจ้าเร่ืองมิตรสหายท่ีดี   เราจะมาดมูาตรฐานเหล่านีใ้นภายหลงั 

เราเห็นแบบอยา่งด้านบวกอะไรจากเพ่ือนของเราซึง่มีอิทธิพลตอ่ชีวิตเรา?   เรามองเห็นปัญหาซึง่เกิด
ขึน้กบัชีวิตเราอนัเป็นผลมาจากเพ่ือนของเราหรือไม่?   เราจะเรียนในเร่ืองนีใ้นรายงานชิน้ท่ี 1 และ 2 ของ
สมดุบนัทึกโครงการ   ไมมี่ใครเป็นเพ่ือนท่ีสมบรูณ์แบบ   ความท้าทายท่ีเราเผชิญอยูก็่คือการเข้าใจอิทธิพล
ในด้านบวกและด้านลบท่ีเพ่ือนมีตอ่เรา  แล้วพิจารณาวิธีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองตอ่
ความสมัพนัธ์นี ้

ข. เราเข้าส่วนในความสัมพันธ์ที่ส่งผลร้ายหรือไม่? 

ตอนท่ีคริสตีเ้ป็นวยัรุ่นเธอรู้จกักบัชายคนหนึง่ซึง่ทีแรกดเูหมือนวา่เขาเป็นเพ่ือนท่ียอดเย่ียม   ไมน่าน
ความสมัพนัธ์ก็แปรเปล่ียนเป็นเลวร้ายลง   เธอไมไ่ด้หยดุความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนคนนีแ้ม้วา่เขาจะท าทารุณ
กบัเธอมากขึน้ก็ตาม   ในท่ีสดุเธอก็ยตุิความความสมัพนัธ์นีล้ง   อีกไมน่านเธอก็พบว่าตวัเองก าลงัอยูใ่น
ความสมัพนัธ์ใหมท่ี่แย่ยิ่งกว่าเดมิเสียอีก   ชา่งเป็นเร่ืองอศัจรรย์จริงๆ ท่ีพระเจ้าน าพาให้เธอหลดุพ้นจาก
วิกฤตนีม้าได้  เธอแสวงหาความชว่ยเหลือและหนัเหชีวิตของเธอเข้าหาพระเจ้า 

คริสตีเ้คยตดิยาเสพติด   ด้วยเหตนีุเ้องเธอจงึเข้าสูศ่นูย์พกัพิงของทีนชาล์เล้นจ์จนกระทัง่ส าเร็จ
หลกัสตูรในโครงการนี ้  แตไ่มก่ี่เดือนจากนัน้เธอก็มีความสมัพนัธ์กบัชายอีกคนหนึง่ซึ่งเป็นบคุคลท่ีอนัตราย
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มากเขายงัท าทารุณกบัเธอไมน้่อย   ด้วยความชว่ยเหลือจากเพ่ือนหลายคนท าให้เธอเห็นวา่น่ีเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีอนัตรายและเธอต้องแยกตวัออกมา 

คริสตีย้งัคงมีวนเวียนอยูก่บัการมีความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีเป็นอนัตรายหรือถกูทารุณกรรม    บอ่ยครัง้
การพาตวัเองออกมาจากความสมัพนัธ์กบัคนท่ีสง่ผลร้ายตอ่เรานัน้เป็นเร่ืองท่ียากย่ิง   แท้ท่ีจริงแล้วผู้คนน า
ตวัเขาเองเข้าไปพวัพนัในความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอนัตรายซึง่เป็นปัจจยัส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้   ปัญหาของ
พวกเขาก็คือเขาพาตวัเองเข้าสูส่ถานการณ์ท่ีท าให้ตวัเองตกลงไปในกบัดกัของความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอนัตราย
ได้อยา่งง่ายดาย 

ค. ปัญหาที่เราได้เจอกับเพื่อนคืออะไร? 

เม่ือเรามองดท่ีูเพ่ือนในปัจจบุนัหรือเพ่ือนในอดีตของเรา   เราเจอปัญหาอะไรบ้าง?   ไมมี่ใครมีเพ่ือนท่ี
สมบรูณ์แบบ  ดงันัน้ เราทกุคนตา่งก็เจอกบัปัญหาบางอยา่งกบัเพ่ือนของเรา  

ให้เราเขียนปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแข็งและนา่ช่ืนใจกบัเพ่ือน    บางสว่นของ
รายการเหลา่นีอ้าจเป็นปัญหาท่ีเรามีกบัเพ่ือนท่ีเราเลือกคบหา   หรือบางทีปัญหานัน้อาจเกิดจากตวัเราเอง   
บางทีมิตรภาพของเราถกูท าลายก็เพราะความโกรธ การวิพากษ์วิจารณ์ หรือความเห็นแก่ตวัของเราเองก็
เป็นได้  

มิตรภาพของเราสร้างปัญหาให้กบัชีวิตของเรามากขึน้หรือไม่? 

จงใช้เวลาในการใคร่ครวญความสมัพนัธ์ของเรา  และถามตนเองวา่ “น่ีคือวิถีแหง่มิตรภาพท่ีเรา
ต้องการให้เกิดขึน้ตลอดชีวิตท่ีเหลือของเราหรือเปลา่?”   

3. ความสัมพันธ์ในโลกแห่งจินตนาการ 

เดก็เล็กๆ สว่นใหญ่มกัจะมีจินตนาการท่ีเป่ียมด้วยความรักท่ียิ่งใหญ่จากตวัละครตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น
ตุ๊กตา หรือตวัละคร หรือไดโนเสาร์ หรือม้า   เม่ือเราเตบิโตพ้นวยัเดก็ไปแล้วการพฒันาความสมัพนัธ์ใน
ทางบวกกบัผู้คนจริงๆ เป็นเร่ืองยากหรือไม?่   หรือการมีความสมัพนัธ์ในโลกแหง่จินตนาการเป็นสิ่งท่ี
ปลอดภยัและง่ายกวา่ใชห่รือไม่?  แตห่ากเราถกูบางคนท าให้เจ็บปวดจากความสมัพนัธ์  การซุกตวัอยู่กบั
ความสมัพนัธ์ในโลกแหง่จินตนาการอาจชว่ยท าให้เรารู้สึกเจ็บปวดน้อยกวา่   

วฒันธรรมของเราสร้างโอกาสการพฒันาความสมัพนัธ์ในโลกแหง่ความความเพ้อฝันผ่านทาง
ภาพยนตร์ นวนิยายรักโรแมนตคิ เกมส์วิดโิอ อินเตอร์เน็ท และดนตรีตา่งๆ มากขึน้เร่ือยๆ   ความสมัพนัธ์ใน
โลกแหง่จินตนาการนีไ้มว่า่จะจากวิดิโอเกมส์หรือกบัความสมัพนัธ์ท่ีเราสร้างขึน้ในความคดินัน้เราคือผู้ ท่ี
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ควบคมุมนั   ไมมี่ความเส่ียงวา่จะถกูทอดทิง้จากความสมัพนัธ์เหลา่นี ้  แตค่วามสมัพนัธ์ในโลกแหง่
จินตนาการนัน้ก็ไมเ่คยให้ความพงึพอใจท่ีแท้จริงได้   เพราะวา่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความต้องการท่ีจะมี
ความสมัพนัธ์ท่ีจริงแท้กบัผู้คน 

ข. เราเป็นเพื่อนประเภทใดส าหรับคนรอบข้าง 

ทัง้ครอบครัวกบัเพ่ือนๆ ตา่งก็มีอิทธิพลท่ีส าคญัตอ่เรา   แตต่อนนีใ้ห้เรามาดอีูกด้านหนึง่ของ
ความสมัพนัธ์นี ้  นัน่คือในด้านของตวัเราเอง    เราเป็นเพ่ือนประเภทไหนส าหรับคนรอบข้าง? 

1. เราเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่? 

คนอ่ืนอยากเป็นเพ่ือนกบัเราหรือไม่?   พวกเขามองดเูราในฐานะคนท่ีมีอิทธิพลในด้านบวกส าหรับชีวิต
พวกเขาหรือไม?่  ท่ีส าคญักว่านัน้ก็คือพระเจ้าทรงคดิอยา่งไรกบัเรา?   หากพระเจ้าท าการประเมินตวัเรา  
พระองค์จะตรัสว่าอยา่งไร?  พระองค์จะพดูถึงตวัเราในฐานะสหายท่ีดีคนหนึง่หรือไม่?   

อะไรท าให้เราเป็นเพ่ือนท่ีดีส าหรับคนอ่ืน?   ลกัษณะใดของเราท่ีท าให้เราเป็นเพ่ือนท่ีดีส าหรับคนอ่ืน? 

เราเป็นเพ่ือนท่ีสร้างความยุง่ยากให้คนอ่ืนหรือไม่?  หรือว่าเราชว่ยเพ่ือนๆ ให้หลดุพ้นจากความยุง่ยาก
ล าบาก?   เราท าให้คนอ่ืนประนีประนอมกบัมาตรฐานของพวกเขาหรือไม่?   หรือว่าเราเป็นคนท่ีชว่ยให้
เพ่ือนยกระดบัมาตรฐานของเขาขึน้? 

เราคือบคุคลท่ีคนอ่ืนสามารถไว้วางใจได้หรือไม่?   เราเป็นบคุคลท่ีพระเจ้าสามารถไว้วางใจได้หรือไม่?  

หากมีการส ารวจเพ่ือนๆ และสมาชิกในครอบครัวพวกเขาจะจดัระดบัให้เราอยา่งไร? 

2. เรา “ใช้เพื่อนเปลือง” หรือไม่? 

กญัญาเป็นหญิงสาวท่ีหน้าตาดี   เธอมีเพ่ือนๆ อยูแ่วดล้อมเสมอ   ปัญหาก็คือไมมี่ใครเป็นเพ่ือนเธอได้
นานนกั   เธอเตบิโตขึน้มาในครอบครัวท่ีมีการท าทารุณอยา่งมาก   เธอไมเ่คยได้รับความรักและการ
ปกปอ้งจากผู้ เป็นพอ่แมข่องเธอ 

ดงันัน้ ในช่วงวยัรุ่นกญัญาจงึเร่ิมต้นมองหาความรักจากความสมัพนัธ์อ่ืนๆ    ด้วยรูปร่างหน้าตาท่ีดดีู
กลายเป็นสิ่งดงึดดูเพ่ือนๆ ให้เข้ามาหาเธอ   กญัญากระโจนเข้าสูค่วามสมัพนัธ์ใหมท่นัทีและกลายเป็น 
“เพ่ือนสนิท” กบัเพ่ือนใหมอ่ยา่งรวดเร็ว   เธอตกัตวงจากความสมัพนัธ์มากเท่าท่ีเธอจะท าได้   แตเ่ม่ือเพ่ือน
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ไมอ่าจท าให้เธอพอใจในสิ่งท่ีเธอต้องการแล้วละ่ก็เธอจะเข่ียคนๆ นัน้ออกไปจากชีวิตทนัที  แล้วออกไป
แสวงหาคนอ่ืนซึง่สามารถรักเธอได้ดีกวา่   กญัญาพดูกบัตวัเองว่า “ฉนัใช้เพ่ือนเปลือง” จริงๆ  

กญัญาจบชีวิตลงท่ีการอยู่ตามท้องถนนเพราะไร้บ้าน สามีของเธอก็ตดิคกุ  เธอไมมี่ใครท่ีจะหนัไปหาได้
อีกแล้วในเวลานีเ้พราะว่าเธอได้ใช้เพ่ือนๆ อยา่งสิน้เปลืองจนตอนนีเ้พ่ือนหมดแล้ว   เวลาแหง่ความสิน้หวงั
นีเ้องกญัญาได้เหยียดมือออกไปหาพระเจ้าเพ่ือขอความชว่ยเหลือ   นัน่เป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการอนั
ยาวนานแหง่การเปล่ียนแปลงชีวิตของเธอ   และสว่นหนึง่ของการเปล่ียนแปลงนัน้ก็คือ การท่ีเธอเรียนรู้วิถี
ของพระเจ้าในการสร้างความสมัพนัธ์ในด้านบวกกบัคนอ่ืน ซึง่เป็นสิ่งท่ีกญัญาไมเ่คยท ามาก่อนเลยในชีวิต   

3. เราเป็นเพื่อนที่ช่วยเพื่อนมากไปหรือไม่? 

หนึง่ในลกัษณะด้านบวกของมิตรภาพท่ีดีก็คือวา่เราคอยช่วยเหลือซึง่กนัและกนัอยา่งไรหนึง่ในปัญหา
ทัว่ไปท่ีพบในความสมัพนัธ์มากมายในปัจจบุนัก็คือวา่ ตวัคนท่ีให้ความชว่ยเหลือนัน่เองเป็นปัจจยัหนึง่ของ
ปัญหาทัง้ปวง     เพราะคนเหลา่นีช้อบเสนอความช่วยเหลือในแบบท่ีผิดๆ คือแทนท่ีจะชว่ยเพ่ือนให้เตบิโต
และกลายเป็นคนท่ีดีขึน้   แตก่ลบัให้ความชว่ยเหลือท่ีหล่อหลอมปัญหาของเพ่ือนๆ เสียเอง  

ยกตวัอย่างเชน่   เราพดูโกหกเพ่่ือชว่ยปกปิดความผิดท่ีเพ่ือนท า    เราได้ชว่ยเพ่ือนเม่ือพวกเขา
ตดัสินใจผิดพลาดเพราะการใช้ชีวิตท่ีขาดความรับผิดชอบของเขา     เราปฏิเสธผลท่ีร้ายแรงของปัญหานัน้   
เราก าลงัหลอ่เลีย้งปัญหาของเพ่ือนโดยการให้เงินแทนท่ีจะยอมให้พวกเขาเจอกบัผลลพัธ์จากการกระท า
ของตนเอง       

คนท่ีเสนอความชว่ยเหลือเช่นนัน้คิดวา่เขาก าลงัชว่ยเหลือเพ่ือนอยู่     โดยไมรู้่เลยวา่เขาคือสว่นหนึง่
ของปัญหานัน้เสียเอง 

เราเคยให้ความชว่ยเหลือเพ่ือนแบบผิดๆ บ้างหรือไม?่     เร่ืองนีย้ากส าหรับการประเมิน   เราอาจต้อง
ฟังค าแนะน าจากบางคนท่ีจะบอกปัญหาเร่ืองนีใ้นชีวิตของเราด้วยความเป็นกลาง   ประเดน็นีถ้กูวิจยัอย่าง
ลกึซึง้ในหนงัสือช่ือ Present Day Miracles at Teen Challenge  โดย เดวิด เบตตี ้  หนงัสือนีจ้ะรวมเอาบท
หนึง่ท่ีมีหวัข้อวา่ “การท าให้เป็นไปได้” (Enabling) 

เราเป็นเพ่ือนท่ีดีแคไ่หน?   ครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลท่ีส าคญัในชีวิตเรา   ในขณะเดียวกนัเราเองก็มี
สว่นสร้างลกัษณะของมิตรภาพให้กบัคนอ่ืนเชน่กนั 
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ค. เราเข้าใจมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับมติรภาพดีแค่ไหน? 

เรามาดสูิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เพ่ือดวูา่เพ่ือนของเรามีอิทธิพลตอ่เราในทางท่ีพระเจ้า
ทรงต้องการให้เป็นหรือไม ่ หรือวา่เราต้องเปล่ียนวิถีท่ีเราสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน   พระคมัภีร์ให้ค าสอนและ
ตวัอยา่งมากมายเก่ียวกบัวิธีการพฒันาความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  ทัง้กบัครอบครัวและกบัเพ่ือนๆ 

1. ล าดับความส าคัญของพระเจ้าเร่ืองความสัมพนัธ์ในชีวิตเรา 

พระเจ้าได้ให้คณุคา่เร่ืองความสมัพนัธ์ไว้สงูมาก   พระบญัญตัสิองข้อท่ีใหญ่ท่ีสดุในพระคมัภีร์เก่ียวข้อง
กบัเร่ืองความสมัพนัธ์   พระเจ้าพดูไว้ชดัเจนว่าความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือความสมัพนัธ์ของเรากบั 
พระเจ้า   พระเจ้าทรงเน้นย า้วา่ความรักต้องเป็นรากฐานส าหรับความสมัพนัธ์นัน้ 

มาระโก 12:29-31 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971 

พระเยซูจึงตรัสตอบคนนัน้ว่า “ธรรมบัญญัตเิอกนัน้คือว่า โอ ชนอิสราเอลจงฟัง
เถดิ พระเจ้าของเราทัง้หลายทรงเป็นพระเจ้าเดียว  และพวกท่านจงรักพระเจ้า
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิน้สุดก าลังของท่าน  และ
ธรรมบัญญัติที่สองนัน้คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง   ธรรมบัญญัตอ่ืินที่
ใหญ่กว่าธรรมบัญญัตทิัง้สองนีไ้ม่มี” 

พระบญัญตัข้ิอสองท่ีใหญ่ท่ีสดุในพระคมัภีร์นัน้เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้ อ่ืน  ชดัเจนวา่
พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน   พระองค์ไมต้่องการให้เราแยกตวัออกจากคนอ่ืน    
พระเจ้าทรงต้องการให้เราสร้างความสมัพนัธ์ตามแนวทางท่ีพระองค์ให้ไว้ในพระวจนะ 

2. แผนการของพระเจ้าในบทเรียนแรกสุดเร่ืองความสัมพันธ์ 

พระคมัภีร์พดูไว้ชดัเจนวา่แผนการของพระเจ้าส าหรับเราคือการได้รับการเลีย้งดใูนครอบครัวท่ีมีพอ่แม่
คอยให้ความรัก  พอ่แมจ่ะมีความรักตอ่พระเจ้าและตอ่เราอยา่งลกึซึง้   แผนการของพระเจ้าคือให้เราได้อยู่
ในครอบครัวท่ีมีความรักเพ่ือเราจะได้เรียนรู้วิธีการสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนผ่านทางวิธีการท่ีพ่อแมแ่สดงความรักตอ่
กนัและกนัและแสดงความรักตอ่พระเจ้า   พระเจ้าทรงต้องการให้เราได้เรียนรู้พืน้ฐานของการเป็นเพ่ือนท่ีดี  
ตลอดจนวิธีการเลือกเพ่ือนท่ีดีด้วย 

แผนการของพระเจ้าคือให้เราได้เรียนรู้บทเรียนตา่งๆ ในบ้านของเราเพ่ือเตรียมเราส าหรับความท้าทาย
ท่ีเราจะเจอเร่ืองการพฒันาความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนนอกบ้าน 
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ความจริงท่ีนา่เศร้าก็คือพวกเราสว่นใหญ่ไมไ่ด้ถกูเลีย้งดใูนบ้านท่ีมีความรัก  แตก่ลบัถกูเลีย้งดใูนสภาพ
ท่ีเลวร้ายเสียมากกว่า   ดงันัน้ แทนท่ีเราจะเรียนรู้บทเรียนตา่งๆ ท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้  พวกเรา
กลบัได้เรียนรู้บทเรียนในด้านลบซึง่น าหายนะมาสูชี่วิตของเรา 

3. ทศันะของโลกกับทัศนะของพระเจ้า 

หนึง่ในความท้าทายอนัใหญ่หลวงซึง่เราเผชิญอยูก็่คือ การแยกแยะสิ่งท่ีผู้คนในโลกพดูเก่ียวกบั
มิตรภาพ กบัสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัส    ปัจจวุนัวฒันธรรมของเราได้ใสแ่รงกดดนัอนัใหญ่หลวงตอ่เดก็และ
เยาวชนให้ปรับเปล่ียนความเช่ือของตนเก่ียวกบัวิธีการสร้างสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  ภาพยนตร์เกือบทกุเร่ืองให้
ภาพความสมัพนัธ์ไว้มากมาย    ซึง่เราอาจได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์เหลา่นัน้อยา่งง่ายดาย 

เพ่ือนท่ีโรงเรียน หรือท่ีท างาน หรือในชมุชนก็อาจเพิ่มแรงกดดนัให้กบัเราในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
พวกเขาด้วยความคิดท่ีว่า “ใครๆ เขาก็ท ากนัทัง้นัน้  ไมเ่ห็นเป็นไรเลย” 

แตม่าตรฐานของพระเจ้าเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีดีนัน้จะไมถ่กูปรับเปล่ียนให้เข้ากบัวฒันธรรมของโลก
ปัจจบุนั    พระคมัภีร์ให้ค าสอนท่ีเจาะจงเร่ืองมิตรภาพไว้  อะไรควร และอะไรไมค่วร   จงใช้เวลาใคร่ครวญ
วา่วฒันธรรมของเราพดูถึงมิตรภาพอย่างไร  แล้วเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัมิตรภาพ 

มุมมองของโลกเร่ืองความสัมพันธ์                           มุมมองของพระเจ้าเร่ืองความสัมพันธ์ 
  ความรัก   

  ความไว้วางใจ   

  ความลบั   

  เพศสมัพนัธ์   

  การผกูพนัตวั   

  ความงาม   

ยงัมีอีกหลายประเดน็ท่ีพดูเร่ืองความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน   แตร่ายการท่ีให้มาจะชว่ยให้แนวทางกบัเรา
เพ่ือจะมองเห็นประเด็นท่ีส าคญัอ่ืนๆ    หลงัจากท่ีเขียนค าตอบแล้ว   ให้ถามตนเองวา่ “ความเช่ือของเรา
สอดคล้องกบัแนวทางใหน?    เราก าลงัด าเนินชีวิตตามทศันะของพระเจ้าเก่ียวกบัความสมัพนัธ์หรือเปลา่?   
หรือวา่ก าลงัตามทศันะของโลกกนัแน่?” 
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4. สตปัิญญาจากพระธรรมสุภาษิตส าหรับเราวันนี ้

พระธรรมสภุาษิตสอนเร่ืองความสมัพนัธ์ในครอบครัวและกบัเพ่ือนๆ ไว้อย่างชาญฉลาด  พระคมัภีร์
สอนวา่เราจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสิ่งใดบ้างในชีวิต   รวมทัง้สิ่งท่ีเราควรจะมองหาจากมิตรสหายท่ีดี   จงใช้
เวลาอา่นพระธรรมสภุาษิตตลอดทัง้เลม่แล้วเขียนค าสอนทัง้หมดท่ีพดูถึงเร่ืองมิตรภาพ   กิจกรรมนีจ้ะชว่ย
ให้เราเข้าใจสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเร่ืองความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  

มีสองตวัอยา่งจากพระสภุาษิต คือ 

สุภาษิต 13:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971 

บุคคลที่เดนิกับปราชญ์ ก็กลายเป็นคนฉลาด  แต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับ
ภยันตราย  

สุภาษิต 11:25 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971 

บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความม่ังค่ัง  บุคคลที่รดน า้ เขาเองจะรับการรดน า้ 

หนึง่ในวิธีส าคญัส าหรับการพฒันามิตรภาพท่ีมัน่คงและเป็นบวกก็คือการท่องจ าข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้
แล้วน ามาประยกุต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา   ยิ่งเราน าข้อพระคมัภีร์เหล่านีม้าประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งกลายเป็นเพ่ือนท่ีดีส าหรับคนอ่ืนมากขึน้เทา่นัน้    แล้วมิตรภาพของเรากบัคนอ่ืน
จะดียิ่งขึน้กว่าเดมิ 

5. จงเรียนรู้จากแบบอย่างของคนในพระคัมภร์ี 

ตัง้แตพ่ระธรรมปฐมกาลจนจบพระคมัภีร์ทัง้เลม่  มีแบบอยา่งท่ีชดัเจนมากมายเก่ียวกบัมิตรภาพซึง่มี
ทัง้ดีและไมดี่    ตวัอยา่งเหล่านีส้ามารถให้ข้อมลูมากมายแก่เราในการสร้างความสมัพนัธ์สว่นตวั และสิ่งท่ี
เราต้องท าเพ่ือหลีกเล่ียงผลท่ีเกิดจากมิตรภาพท่ีไมดี่ 

คาอินเป็นตวัอยา่งในด้านลบเก่ียวกับความอิจฉาริษยาและความโกรธท่ีเขามีตอ่น้องชายตวัเอง   จนน า
เขาสูก่ารฆา่น้องชายคืออาแบล (ปฐมกาล 4:1-12)  

สว่นโยเซฟเป็นตวัอยา่งในด้านบวก  เร่ืองการให้อภยัพ่ีน้องของเขาท่ีท าสิ่งเลวร้ายตอ่เขา  พ่ีน้องเกลียด
ชงัโยเซฟและขายเขาไปเป็นทาส   แม้กระนัน้โยเซฟก็ยงัคงให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึง่ในชีวิต แม้กระทัง่ภรรยา
ของโปทิฟาร์พยายามท่ีจะยัว่ยวนเขาทางเพศก็ตาม    (ปฐมกาล 39) 
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ดาวิดและโยนาธานเป็นเพ่ือนท่ีสนิทสนมกนัมาก   มิตรภาพนีใ้ห้ตวัอยา่งท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุส าหรับเรา  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากเราเติบโตขึน้ในครอบครัวท่ีไมไ่ด้ท าตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเหมาะสม    โยนาธาน
เป็นโอรสของกษัตริย์ซาอลู  กษัตริย์ผู้ซึง่ทอดทิง้ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้าและพยายามท่ีจะสงัหาร 
ดาวิดเพราะความริษยาในใจตน   แม้ต้องอยู่ในครอบครัวท่ีบอ่นท าลายเช่นนี ้โยนาธานก็ยงัตดัสินใจเลือก
ทางเดนิชีวิตของตนในทางท่ีดี   เขาปฏิเสธท่ีจะเป็นเหมือนอยา่งพระราชบดิา    เราก็สามารถปฏิเสธ
อิทธิพลท่ีไมดี่จากคนในครอบครัวของเราแล้วเลือกท่ีจะน้อมรับค าสอนของพระเจ้าเร่ืองความสมัพนัธ์กบัคน
อ่ืนมาใช้ได้เชน่กนั  (1 ซามเูอล 20)   

นางรูธเลือกท่ีจะอยูก่บัแมส่ามี  แม้นัน่จะหมายถึงการย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึง่และมีชีวิตอยูด้่วย
ความยากจนก็ตาม   เธอสามารถเลือกท่ีจะทอดทิง้แมส่ามีแล้วกลบัไปอยูก่บัครอบครัวของเธอเองก็ได้ แต่
แทนท่ีจะท าเชน่นัน้  เธอเลือกท่ีจะเป็นผู้จงรักภกัดีแล้วเลือกท่ีจะดแูลแมส่ามีของเธอ เธอตดัสินใจเลือกแบก
รับความรับผิดชอบนัน้ไว้    พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้รูธได้แตง่งานอีกครัง้ ทัง้หมดนีเ้ป็นเพราะเธอเลือกท่ีจะ
ใช้หลกัการท่ีชอบธรรมเมื่อต้องสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน (พระธรรมรูธ บทท่ี 1-2)   

เอสเธอร์เลือกให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเธอแล้วอ้อนวอนกษัตริย์ให้ชว่ยกู้ ชีวิตชาวยิวในประเทศ   
เธอเลือกท่ีจะให้เกียรตคิวามสมัพนัธ์ของเธอกบัลงุและรับเอาความเส่ียงอนัใหญ่หลวงนีไ้ว้ ทัง้หมดนีก็้เพ่ือ
ถวายเกียรติแดพ่ระนามของพระเจ้า แก่ครอบครัวของเธอ และแก่บรรดาคนเหล่านัน้ท่ีเป็นยิว  
(เอสเธอร์ บทท่ี 4-5) 

ดาเนียลและสหายหนุม่ทัง้สามของเขาถกูน าตวัมาจากบ้านเมืองไปเป็นเชลยยงัประเทศอนัหา่งไกล  ท่ี
ซึง่พวกเขาเผชิญกบัความกดดนัให้ปรับเปล่ียนไปตามกฏเกณฑ์ของผู้น าในประเทศนัน้   แตด่าเนียลและ
สหายทัง้สามได้เลือกท่ีจะไม่ละเมิดตอ่พระบญัญตัขิองพระเจ้าแม้วา่อาจน าไปสู่ความตายหรืออยา่งน้อยก็
อาจถกูโยนออกจากสถาท่ีท่ีพิเศษนีก็้ตาม   พวกเขาให้คณุคา่ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัพระเจ้าวา่เป็นสิ่งส าคญั
ยิ่งกวา่การเป็นเพ่ือนกบัผู้น าเหลา่นัน้    พวกเขาไมย่อมประนีประนอมกบัการปฏิเสธพระเจ้า  ด้วยเหตนีุ ้
พระเจ้าได้ให้พวกเขารับความโปรดปรานจากผู้น า (ดาเนียลบทท่ี 1) 

ยงัมีตวัอยา่งอีกมากมายในพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงผู้คนตา่งๆ ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ในด้านบวกและในด้าน
ลบกบัผู้ อ่ืน  เม่ือเราอา่นเร่ืองราวเหลา่นีใ้ห้ถามตวัเองว่า “เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์ของคน
เหลา่นีท่ี้มีกบัคนอ่ืน  ซึง่สามารถชว่ยเราได้?” 
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6. พระเยซูทรงสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างไร? 

ครูท่ีมีความเช่ียวชาญยิ่งใหญ่สงูสดุในเร่ืองมิตรภาพและความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนก็คือพระเยซู
คริสต์    พระเยซูเป็นตวัอยา่งเร่ืองความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุ    เม่ือเราอา่นพระกิตตคิณุส่ี
เลม่แรกในพระคมัภีร์ใหมเ่ราจะเห็นวิธีเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัมากมายจากพระเยซูคริสต์ 

ค าสอนของพระเยซูได้ให้ความจริงท่ีทรงอ านาจเก่ียวกบัการสมัพนัธ์กบัผู้คน 

ความสมัพนัธ์ของพระเยซูกบัสาวก 12 คนแสดงให้เราเห็นการปฏิสมัพนัธ์กบัคนท่ีอยูใ่กล้ชิด   

พระคมัภีร์ได้ให้ตวัอย่างวิธีท่ีพระเยซูทรงปฏิสมัพนัธ์กับคนในครอบครัวของพระองค์เองคือ พอ่แม ่และ
พวกน้องๆ 

พระเยซูยงัให้ตวัอยา่งเร่ืองวิธีการท่ีพระองค์ทรงปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืนทัง้คนมัง่มีและขอทาน คนเป็นโรคเรือ้น 
คนตาบอด และหญิงโสเภณี ไว้มากมาย    ทัง้หมดนีพ้ระเยซูทรงปฏิบตัติอ่พวกเขาด้วยการให้เกียรติ แสดง
ความรัก และมีความกรุณา   

ขอให้เราเลียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต์เพราะว่าความสมัพนัธ์ท่ีพระองค์มีกบัคนอ่ืนทรงเป็น
แบบอยา่งท่ีดีท่ีสดุส าหรับเรา 
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บทที่ 2 
มติรภาพส่ีประเภท 

เรามกัชอบบางคนมากกวา่บาง    ซึง่นัน่ก็ไมแ่ปลก    เราสามารถมีเพ่ือนหลายๆ คนและสามารถมี
มิตรภาพท่ีแตกตา่งกนัหลายรูปแบบได้    ในท่ีนีมี้ความคิดเห็นเก่ียวกบัมิตรภาพส่ีประเภทท่ีแตกตา่งกนั   
มิตรภาพสว่นใหญ่ของเราคงจะอยูใ่นประเภทใดประเภทหนึง่ในส่ีประเภทนี ้

ให้เราพิจารณามิตรภาพท่ีแตกตา่งกนัทัง้ส่ีประเภทนี ้   แตล่ะประเภทจะมี ค าบรรยาย  จากนัน้ก็มี
ค าอธิบาย เสรีภาพของเรากบัแตล่ะระดบัของมิตรภาพเหลา่นี ้   

สดุท้ายพดูถึงความรับผิดชอบของเราท่ีควรมีตอ่เพ่ือนประเภทนัน้    ใชแ่ล้ว หากเราจะเป็นเพ่ือนท่ีดี
ส าหรับคนอ่ืนเราต้องเตม็ใจท่ีจะรับผิดชอบบางอยา่ง    

แนวคิดสว่นใหญ่ของบทเรียนตัง้อยู่บนพืน้ฐานจากสถาบันหลักการพ้ืนฐานชีวิต (Institute in Basic-

Life Principles Seminar)   เรารู้สกึซาบซึง้ใจท่ีการสมัมนานีท่ี้มีอิทธิพลท่ีดีตอ่คนท่ีพฒันาเนือ้หาใน
บทเรียนนี ้

ก. ประเภทที่ 1: คนรู้จักมักคุ้น    

คนกลุม่นีอ้าจเป็นกลุม่ใหญ่ท่ีสดุและมีความหลากหลายของผู้คนมากท่ีสุด   คนรู้จกัมกัคุ้นจะมีความ
ผกูพนัสว่นตวัตอ่กนัน้อยมาก  

1.  ค าบรรยาย 

เราจะเจอคนแบบนีเ้ป็นครัง้คราว    เรารู้จกัเพียงแคช่ื่อของเขาหรือเธอเท่านัน้ 

2.  เสรีภาพของเรา 

เราสามารถถามค าถามทัว่ไปๆ กบัเขาได้    เป็นค าถามเชิงลกัษณะข้อมลูทัว่ไป อยา่งเชน่ “คณุช่ือ
อะไร?  คณุพกัอยูท่ี่ไหน?  คณุท างานอะไร?   คณุเรียนท่ีโรงเรียนไหน?” เป็นต้น   
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3.  ความรับผิดชอบของเรา 

“ผมชอบท่ีจะเจอคนใหม่ๆ ” ทิมพดู  “ผมตัง้เปา้หมายไว้ว่าจะพยายามเสริมสร้างแตล่ะคนท่ีรู้จกัด้วยการ
ใช้เวลากบัแตล่ะคนมากกวา่สิบนาที” 

ทิมได้รับเอาความรับผิดชอบในการสร้างผลกระทบด้านบวกตอ่คนใหมท่ี่เขาได้รู้จกั   เปา้หมายของเขา
ไมใ่ชก่ารท าให้คนท่ีเขารู้จกัทกุคนกลายเป็นเพ่ือนใกล้ชิดหรือเพ่ือนสนิท  ซึง่เป็นไปไมไ่ด้ในทางปฏิบตัอิยู่
แล้ว   แตเ่ขาแสวงหาท่ีจะเสริมสร้างแตล่ะคนในกลุม่นีด้้วยวิธีปฏิบตังิ่ายๆ นัน่คือใสใ่จคนนัน้อยา่งเตม็ท่ี 
หรือการสบตา และการแสดงความสนใจเม่ือเจอกนั  และท าความรู้จกักบัพวกเขาเท่านัน้ 

จงมองดกูารรู้จกัแตล่ะคนว่าเป็น “การพบปะท่ีมาจากพระเจ้า”   การพบเจอผู้คนอาจเป็นประสบการณ์
ท่ีงดงามหากเราตระหนกัวา่พระเจ้าอาจน าบคุคลนีเ้ข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ต้องการท่ีจะใช้
เราให้เป็นพระพรตอ่คนนี ้  อยา่งไรก็ตาม น่ีไมไ่ด้หมายความวา่ในทกุๆ ความเป็นเพ่ือนจะต้องกลายเป็น
มิตรภาพท่ีดี  เพราะบางคนอาจพยายามดงึเราให้ออกหา่งจากพระเจ้า  

มีหนึง่วิธีท่ีสามารถใช้เพ่ือปกปอ้งตวัเองจากมิตรภาพแบบนีก็้คือ การให้พระเจ้าเข้ามีส่วนใน
ความสมัพนัธ์   ก่อนท่ีเราจะคดิหาวิธีท าให้มิตรภาพนีล้กึซึง้ยิ่งขึน้นัน้เราต้องแนใ่จเสียก่อนว่าแรงจงูใจของ
เรานัน้บริสทุธ์ิ 

ให้พฒันาค าถามท่ีใช้ในการสนทนาเร่ืองทัว่ไปกบัคนรู้จกัมกัคุ้นเหลา่นี ้   ซึง่ไมค่วรใช้ค าถามท่ีลกุล า้
ความเป็นสว่นตวัหรือขอรายละเอียดส่วนตวัของคนๆ นัน้ 

เป็นไปได้ว่าคนรู้จกัมกัคุ้นนีจ้ะเป็นกลุม่ท่ีมีจ านวนคนมากท่ีสดุในกลุม่เพ่ือนของเรา   เราอาจมีคนรู้จกั
มกัคุ้นสกัร้อยคนหรือมากกว่านัน้ได้ไมย่ากนกั   วิธีการท่ีถกูต้องในการตอบสนองเม่ือเจอกบัคนใหม่ๆ  ก็คือ 

ให้ความสนใจในตวัเขา 

ยอมรับเขาอยา่งท่ีเขาเป็น 

แสดงออกทัง้ทางกระท าและค าพดูว่าเขาเป็นคนส าคญั  และเราให้คณุคา่ความเป็นเพ่ือนกบัเขา 

เป็นผู้ ฟังท่ีดี    พยายามมองดวูา่พระเจ้าก าลงัท าอะไรกบัชีวิตของเขา 
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ข. ประเภทที่ 2: เพื่อนทั่วไป  

คนท่ีเป็นเพ่ือนทัว่ไปนัน้จะมีความลกึซึง้ในความสมัพนัธ์มากกวา่คนรู้จกัมกัคุ้นขึน้มาอีกหน่อย    
หลงัจากท่ีเรารู้จกัมกัคุ้นกบัคนๆ นีแ้ล้วเราตกลงใจวา่ต้องการท่ีจะรู้จกัเขามากขึน้ นัน่คือเราอยากพฒันา
มิตรภาพสูร่ะดบัถดัไป     ความสมัพนัธ์นีต้้องมีพืน้ฐานบางอยา่งร่วมกนั    นัน่คือสิ่งท่ีจะเป็นรากฐานให้
มิตรภาพระดบันีถ้กูสร้างขึน้ได้ 

1. ค าบรรยาย 

มิตรภาพในลกัษณะนีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานความสนใจและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเหมือนกนั   และทัง้สองแบง่ปัน
บางอย่างให้กนั  ยกตวัอยา่งเชน่  ทัง้สองคนชอบเลน่วอลเลย์บอลล์ หรือฟุตบอล หรือตอ่ยมวย  หรือทัง้สอง
อาจมีอาชีพหรืองานอดเิรกอยา่งเดียวกนั เป็นต้น    หากมีความสนใจบางอย่างเหมือนกนัก็จะท าให้ง่าย
ส าหรับการสร้างมิตรภาพได้ 

2. เสรีภาพของเรา 

เราสามารถถามค าถามท่ีเจาะจงได้  ยกตวัอยา่งเชน่  ถามความคดิเห็นท่ีเฉพาะเจาะจง หรือเปา้หมาย
ตา่งๆ ในชีวิตของเขา เป็นต้น   

3. ความรับผิดชอบของเรา 

เราต้องมองจดุดีท่ีมีในตวัของเขา   มีคณุลกัษณะหรือคณุสมบตัิด้านบวกอะไรบ้างท่ีเราเห็นในชีวิตเขา?   
ด ูฟีลิปปี 4:8-9 

เราต้องเรียนรู้วิธีการถามค าถามท่ีดี   จงฟังอยา่งตัง้ใจและถามค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเพ่ือนให้ 
ความสนใจ 

เราอาจมีเพ่ือนทัว่ไปได้หลายคน   ในหลายกรณีความสนใจท่ีมีร่วมกนัคือ  ทัง้สองคนเป็นคริสเตียน   
ซึง่นีก็้ถือเป็นเหตผุลท่ีท าให้พฒันามิตรภาพทัว่ไปได้  
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ค. ประเภทที่ 3: เพื่อนที่ใกล้ชดิ  

เพ่ือนท่ีใกล้ชิดจะเรียกร้องการผกูพนัตวัร่วมกนั   ดงันัน้ เราต้องพิจารณาให้ดีหากจะพฒันามิตรภาพ
ประเภทนี ้ แน่นอนทีเดียววา่น่ีเป็นการน ามิตรภาพไปสูร่ะดบัท่ีสงูกวา่มิตรภาพแบบทัว่ไป   เพ่ือนท่ีใกล้ชิด
สามารถเป็นแหลง่แหง่ความสขุของเรา 

หากเราก าลงัมีมิตรภาพท่ีใกล้ชิดซึง่มีอิทธิพลด้านบวกอย่างแท้จริงตอ่ชีวิตของเรา   เราก็ต้อง
ระมดัระวงัในการเลือกเพ่ือนประเภทนี ้  หากว่าคา่นิยมในเร่ืองท่ีส าคญัของเขาแตกตา่งจากเราเพ่ือนคนนีก็้
อาจน าเราให้หา่งไกลจากพระเจ้าได้ 

เม่ือพดูถึงเร่ืองการเลือกเพ่ือนท่ีใกล้ชิดเราต้องให้พระเจ้ามีสว่นในการตดัสินใจครัง้นี ้ เชน่  เพ่ือนคนนี ้
อทุิศตวัในการตดิตามพระเยซูอยา่งจริงจงัหรือไม?่   หากเราไมแ่นใ่จวา่เขามีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจ้า
แล้วนา่จะดีกวา่ท่ีจะให้เพ่ือนคนนีอ้ยูใ่นระดบัเพ่ือนทัว่ไป  จนกวา่เราจะรู้จกัเขาและรู้ว่าเขารักพระเจ้ามาก
เพียงใด 

1. ค าบรรยาย 

มิตรภาพนีต้ัง้อยูบ่นการมีเปา้หมายท่ีคล้ายกนั   เราอาจมีเพ่ือนท่ีใกล้ชิดแบบนีจ้ านวนไมม่าก    บางที
อาจมีแค ่5, 10, หรือ 15 คน 

2. เสรีภาพของเรา 

เราสามารถวางแผนกิจกรรมส าหรับทัง้สองคน    เป็นสิ่งท่ีทัง้สองคนเห็นพ้องต้องกนั   อยา่เป็นคนท่ี
ชอบผลกัดนัคนอ่ืนในแง่ของการให้ค าแนะน า  ดกูาลาเทีย 6:2 

ความลกึซึง้แหง่มิตรภาพนีข้ึน้อยกูบัอีกฝ่ายเตม็ใจมากน้อยแคไ่หนในการพฒันามิตรภาพนี ้   เราไม่
สามารถพดูได้วา่ “เขาเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดของเรา”  ในขณะท่ีอีกฝ่ายพดูวา่ “คณุเป็นคนรู้จกัของเรา”   หาก
เราต้องการมิตรภาพท่ีดีทัง้สองคนต้องมองมิตรภาพนีใ้นทางเดียวกนั 

3. ความรับผิดชอบของเรา 

เพ่ือนท่ีใกล้ชิดนัน้ต้องการการใช้เวลาร่วมกนั   หากว่าเขาจะเป็นเพ่ือนแท้และเป็นเพ่ือนกนัไปนานๆ 
มิตรภาพในระดบันีจ้ะต้องมีความสตัย์ซ่ือและจริงใจตอ่กนั 
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จงหนนุใจเขา  อา่นสภุาษิต 12:25 

จงวางแผนการท ากิจกรรมท่ีจะชว่ยซึง่กนัและกนั 

เพ่ือนท่ีใกล้ชิดจะไมเ่ร่ิมต้นความสมัพนัธ์ในวนันีแ้ละจบลงในวนัพรุ่งนี ้  แตเ่ขาจะหยัง่ลกึลงใน
ความสมัพนัธ์   มิตรภาพท่ีใกล้ชิดของเราควรจะยืนหยดัเคียงข้างกนัทัง้ในเวลาท่ีดีและในเวลาท่ียากล าบาก 

ง. ประเภทที่ 4: เพื่อนที่สนิท  

มิตรภาพในลกัษณะนีไ้มไ่ด้หมายถึงความสมัพนัธ์ทางเพศ   ความสนิทสนมท่ีแท้จริงไมใ่ชเ่ร่ืองเพศแต่
หมายถึงความลกึซึง้ในสมัพนัธภาพ     เราสามารถมีเพ่ือนสนิทท่ีเป็นเพ่ือนผู้หญิงหรือเพ่ือนผู้ชายก็ได้     
หรือเพ่ือนสนิทคนนัน้อาจจะเป็นพอ่หรือแมข่องเรา  พ่ีสาวน้องสาว หรือพ่ีชายน้องชายของเราก็ได้  หรือ
อาจจะไมไ่ด้เก่ียวดองเป็นเครือญาตกิบัเราก็ได้  

เพ่ือนสนิทท่ีดีท่ีสดุของเราก็คือพระเจ้า นัน่เอง    ใช้เวลาสกัครู่และดสูิ่งท่ีเปาโลได้บอกเราใน 2 โครินธ์ 
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะมีกบัเราแตล่ะคน 

2 โครินธ์ 13:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971 

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่ง
มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จงด ารงอยู่กับท่านทัง้หลายเถดิ 

ใชแ่ล้ว พระเจ้าต้องการให้เรามีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  แตว่ิธีท่ีดีท่ีสดุในการเรียนรู้เร่ืองมิตรภาพนัน้ก็คือ
การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีสนิทสนมกบัพระเจ้า   พระเจ้าทรงเป็นความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัท่ีสดุท่ีเรา
สามารถมีได้ 

1.  ค าบรรยาย 

บางคนใช้ค าว่า “เพ่ือนซี”้ เพ่ือบรรยายถึงความสมัพนัธ์นี ้

เพ่ือนสนิทต้องการการผกูพนัตวัในระดบัท่ีลึกกว่าเพ่ือนท่ีใกล้ชิด    มิตรภาพนีต้ัง้อยูบ่นการผกูพนัตวั
ร่วมกนัเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะชีวิตของกนัและกนั    หลายคนทีเดียวท่ีไมมี่เพ่ือนสนิท   มิตรภาพแบบนีเ้ป็น
สิ่งท่ีพิเศษมากๆ    เราอาจมีเพ่ือนสนิทเพียงแคห่นึง่หรือสองคนเทา่นัน้ในชว่งเวลาหนึง่ 
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ทัง้สองคนจะต้องปรารถนาท่ีจะมีความสมัพนัธ์ในระดบันีจ้งึจะเกิดมิตรภาพท่ีสนิทสนมได้  หากเรา
ต้องการให้ใครบางคนเป็นเพ่ือนสนิทของเรา  อีกฝ่ายหนึง่ก็ต้องปรารถนาท่ีจะมีมิตรภาพเชน่นีก้บัเราด้วย
เชน่กนั 

2.  เสรีภาพของเรา 

เราสามารถแก้ไข (ไมใ่ชว่ิพากษ์วิจารณ์) กนัและกนั    สิทธิพิเศษนีอ้าจถกูใช้ในทางท่ีผิดได้อยา่ง
ง่ายดาย    จงใช้สิทธิพิเศษนีด้้วยความใสใ่จ   จงมุง่เน้นการแก้ไขไปท่ี  “ด้านท่ีมืดบอด”   ด้านท่ีมืดบอดของ
เพ่ือนก็คือปัญหาท่ีเพ่ือนไม่ตระหนกัวา่เขามี 

3.  ความรับผิดชอบของเรา 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะนีจ้ะเรียกร้องให้เราเป็นคนรับการเตือนได้    เราจ าต้องเป็นคนท่ีเปิดเผยตวัเอง
อยา่งสตัย์ซ่ือ  แตจ่งระมดัระวงัวา่เรา “พดูความจริงด้วยใจรัก”  เอเฟซสั 4:15 

จงให้ค าแนะน าในทางบวก   อยา่วิพากษ์วิจารณ์   อานสภุาษิต 12:26    จงเป็นคนท่ีเปิดกว้างเพื่อรับ
ค าแนะน าและการแก้ไข 

เรามีหน้าท่ีในการท าให้ความสมัพนัธ์นีด้ าเนินไปด้วยความสตัย์ซ่ือ    ในบทถดัไปเราจะพดูถึงขอบเขต
และบทบาทหน้าท่ีของขอบเขตเหลา่นีมี้ตอ่การพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในทางบวกกบัผู้ อ่ืน 

เราต้องลงทนุเวลาส าหรับความสมัพนัธ์ประเภทนี ้  การส่ือสารเป็นกญุเจส าคญัในการ 

สร้างมิตรภาพท่ีแนน่แฟ้นและคงอยู่ตอ่ไป   มิตรภาพท่ีสนิทสนมไมส่ามารถเติบโตได้โดยอตัโนมตัหิรือ
ฉบัพลนัทนัใด 

หากคณุแตง่งานแล้ว   คณุมีความรับผิดชอบในการชว่ยให้คูค่รองของคณุพฒันาความเป็นเพ่ือนกบั
เพ่ือนซีก้บัคณุ    คูค่รองของคณุอาจไมส่นิทกบัเพ่ือนสนิทของคณุแตห่ากเขาไมมี่ความสมัพนัธ์ในระดบัใด
เลยแล้วละ่ก็แนวโน้มวา่จะเกิดปัญหาในชีวิตสมรสของคณุได้ 

เพ่ือสนิทจะไมค่งอยู่ตลอดไปโดยอตัโนมตัิ    เราต้องใช้เวลาและเพียรพยายามในการท าให้มิตรภาพนี ้
งอกงามและหยัง่ลกึย่ิงขึน้    ในบทท่ี 3 เราจะพดูถึงหลกัส าคญัในการสร้างมิตรภาพท่ีดี     

การมีเพ่ือนสนิทท่ีดีจะท าให้เราได้รับพระพรจากมิตรภาพประเภทนี ้ สิ่งท่ีเราได้รับจะมากกวา่สิ่งท่ีได้
จากเพ่ือนแบบทัว่ไปหรือมิตรภาพในโลกจินตนาการ 
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บทสรุป 
การพฒันาความสมัพนัธ์เร่ืองเพ่ือนมีความส าคญัตอ่ชีวิตของเรา   พระเจ้าต้องการให้เรามีมิตรภาพท่ี

เสริมสร้างชีวิตและชว่ยให้เราใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้กวา่เดมิ   หากเรายอมให้พระเจ้าชว่ยเหลือเราใน
เร่ืองนี ้  พระองค์ก็จะชว่ยให้เราได้เจอคนท่ีเป็นเพ่ือนแท้ เพ่ือนท่ีปลอดภยั และเป็นเพ่ือนท่ีดี ซึง่จะ
เสริมสร้างชีวิตของเราได้ 

การพฒันาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนแบบรู้จกัมกัคุ้นใช้ความพยายามน้อยมาก  แตส่ าหรับมิตรภาพ 
อีกสามระดบัซึง่มีความลกึซึง้กวา่นัน้เราต้องเจอกบัความท้าทายและความรับผิดชอบท่ีมากขึน้หากเรา
ต้องการจะพฒันามิตรภาพในระดบัตา่งๆ เหล่านัน้  ในบทเรียนตอ่ไปเราจะพดูถึงวิธีสร้างมิตรภาพท่ีดี 
ยอดเย่ียม 
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บทที่ 3 
เราจะสร้างมติรภาพที่ดีได้อย่างไร? 

เรามกัเป็นผู้ รับหรือผู้ให้?   หากวา่เราต้องการสร้างมิตรภาพท่ีดีเราต้องเรียนรู้วิธีการเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่คน
อ่ืน   นอกจากนัน้เราต้องเรียนรู้วิธีรักษาเพ่ือนท่ีดีด้วยเชน่กนั   สิ่งท่ีนา่ประหลาดใจก็คือหลายคนในปัจจบุนั
นีท่ี้เป็นคนท่ีดดีู มีเสน่ห์  แตก่ลบัไมมี่เพ่ือน  เพราะการมีเพ่ือนท่ีดีต้องการมากกวา่แคภ่าพลกัษณ์ท่ีดดีูมี
เสนห์่ 

เราต้องมองให้ไกลเกินกวา่แคภ่าพลกัษณ์ภายนอก  แล้วเรียนรู้ท่ีจะมองให้ลึกถึงจิตใจของคน   นัน่ก็คือ
การมองดท่ีูลกัษณะชีวิตและคา่นิยมของเขา    

นอกจากนัน้เราต้องมีขอบเขตเพ่ือจะชว่ยปอ้งกนัเราให้ปลอดภยัจากคนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะน าอนัตรายมา
สูชี่วิตของเรา 

แล้วเราจะเร่ิมต้นพฒันามิตรภาพท่ียอดเย่ียมจากจดุไหน?  จงเร่ิมต้นท่ีตวัเราเอง 

ก. จงเร่ิมต้นที่ตนเอง 
หากเราต้องการมีเพ่ือนท่ีดีเราก็ต้องเป็นเพ่ือนท่ีดีของคนอ่ืนด้วยเชน่กนั  ถ้าเราจะพดูว่า “เราคงไมมี่

ความสขุถ้าเขาไมม่าเป็นเพ่ือนของเรา”  นัน่แสดงให้เห็นว่าคณุยงัไมเ่ข้าใจการเป็นเพ่ือนท่ีดี   จริงๆ แล้วเรา
ต้องเป็นคนท่ีมีความสขุ มีความมัน่คง และมีวฒุิภาวะเสียก่อนท่ีส าคญัต้องรู้ว่าเราจะพบความปิตยิินดีได้
จากท่ีไหน  จากนัน้ก็สง่ตอ่ความปิติยินดีนัน้ให้แก่คนอ่ืน 

1. เราจ าเป็นต้องได้รับการเยียวยาในด้านใดบ้าง? 

ความสมัพนัธ์ท่ีเราเคยมีในชีวิตจนถึงปัจจบุนันีอ้าจสร้างความเสียหายอยา่งมากมายให้กบัชีวิตเรา    
เราอาจเตบิโตขึน้มาในครอบครัวท่ีสมาชิกบางคนท าร้ายเรา  หรือเราถกูละเลยและไมไ่ด้รับความรัก  
ความเมตตา หรือสิ่งท่ีเราควรใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืน    
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ขอให้ผู้น าแนะน าหนงัสือบางเลม่เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับการฟืน้ฟจูากอดีตท่ีสร้างปัญหาและ
ความเจ็บปวดให้กบัเรา   ควรเลือกหนงัสือท่ีจดัการกบัความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ในอดีต 
ของเรา 

อีกด้านของชีวิตท่ีเราควรได้รับการเยียวยาก็คือ  หากเราเคยข้องเก่ียวกบัการเสพติด หรือถกูบางสิ่ง
ครอบง า  เชน่ ยาเสพตดิ, การพนนั, การกินอาหารเกินขนาด, ความโกรธ, ความหดหูใ่จ  สภาพจิตใจท่ี
ย ่าแยเ่น่ืองจากอยูร่่วมกบัคนท่ีมีปัญหา, หรือปัญหาด้านอ่ืนๆ ท่ีครอบง าชีวิต  สิ่งเหลา่นีล้้วนสง่ผลตอ่ 
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืนทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 

ความเจ็บปวดบางอยา่งอาจสร้างความเสียหายท่ีเราไมอ่าจมองเห็นได้ชดัเจนนกั  แตจ่ริงๆ แล้วมนั
ท าลายชีวิตเราอยา่งตอ่เน่ืองโดยท่ีเราไมรู้่ตวั  ในกรณีนีเ้ราต้องขอความชว่ยเหลือจากบางคนเพ่ือช่วยเรา
ก าจดัสิ่งเหลา่นีอ้อกไป    เราต้องการผู้ให้ค าปรึกษา, พ่ีเลีย้ง หรือเพ่ือนท่ีเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ  ซึง่
สามารถให้ค าแนะน าแก่เราว่าด้านใดในชีวิตเราท่ีสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลมาจากความเจ็บปวดในอดีต 
และเราต้องได้รับการเยียวยารักษา 

การปิดหปิูดตาไมย่อมรับรู้อดีตไมไ่ด้ชว่ยให้เราเป็นเพ่ือนท่ีดีส าหรับคนอ่ืนได้   หากเราไมจ่ดัการกบั
ความเจ็บปวดในอดีตสิ่งนีจ้ะน าความวุน่วายสบัสนมาสูค่วามสมัพนัธ์ในอนาคตของเราเป็นแน่     
การจดัการกบัความเจ็บปวดในอดีตอาจไมใ่ชง่านท่ีนา่ปลืม้ใจสกัเทา่ไหร่นกั  แตเ่ป็นสิ่งส าคญัตอ่การสร้าง
เราให้เป็นคนอยา่งทีพระเจ้าเจ้าปรารถนาให้เราเป็น  เราไมจ่ าเป็นต้องแบกความเจ็บปวดในอดีตไว้กบัตวั
เราจนถึงวนัสดุท้ายของชีวิต  เพราะพระเจ้าสามารถน าการเยียวยารักษามาสูท่กุด้านในชีวิตของเราได้  เรา
สามารถเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองแบบใหม่  เราสามารถมีอิสระจากความเจ็บปวดในอดีตได้  พระเจ้าสามารถ
รักษาความบอบช า้ในจิตใจของเราได้  เพ่ือเราจะเป็นเพ่ือนท่ีดีเย่ียมส าหรับคนอ่ืนได้ 

2. เราจริงจังในการผูกพนัตัวกับพระเจ้าแค่ไหน? 

หากเราต้องการมีมิตรภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนแล้วกญุแจส าคญัอยา่งหนึง่ก็คือ การเร่ิมต้นท่ีความสมัพนัธ์ของ
เรากบัพระเยซูคริสต์   หากเราได้ทลูขอพระเยซูให้เป็นผู้น าในชีวิตของเราแล้วเราควรยอมให้พระองค์ทรงน า
เราในการเลือกคบเพ่ือนด้วย   ไมไ่ด้หมายความวา่จะมีเสียงดงัมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “จงเลือก (ช่ือคน) ให้
เป็นเพ่ือนของเจ้า” 

สิ่งท่ีเราต้องท าก็คือให้เร่ืองนีเ้ป็นหวัข้อส าคญัในการอธิษฐานของเรา   จงทลูขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า   บอกพระองค์วา่เราต้องการให้พระองค์ทรงน าเราในการเลือกคบเพ่ือน และหากเพ่ือนคนหนึง่คน
ใดในปัจจบุนัของเราไมใ่ชค่นท่ีพระเจ้าต้องการให้เราใช้เวลาด้วย  เรายินดีจะละทิง้มิตรภาพกบัเขาคนนัน้
ทนัที 
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การพดูว่า “เรารู้วา่อะไรดีท่ีสดุส าหรับเรา  เราจะเลือกเพ่ือนของเราเอง!”   แตว่า่เรารู้จกัคนท่ีเราจะคบ
เป็นเพ่ือนมากน้อยแคไ่หน?   ใครท่ีรู้จกัคนๆ นีอ้ยา่งแท้จริง?   พระเยซูคริสต์ทรงรู้จกัเขาดี!   ไมมี่สิ่งอ่ืนใด
สามารถปิดบงัพระองค์ได้  พระเยซูทรงรู้ทกุถ้อยค าท่ีคนนีพ้ดู ทกุความคดิท่ีเขามี   และพระองค์ทรง
สามารถมองทะลเุข้าไปถึงจิตใจของเขาและรู้วา่อะไรก าลงัเกิดขึน้จริงๆ ลึกลงไปภายในตวัของคนนี ้   เรา
สามารถวางใจพระเยซูได้!   พระองค์ทรงรู้วา่อะไรก าลงัเกิดขึน้  และพระองค์ทรงสามารถชว่ยให้เรา
สามารถตดัสินใจเลือกเพ่ือนท่ีดีได้  

มิตรภาพท่ียิ่งใหญ่จริงๆ นัน้คือมิตรภาพท่ีจะชว่ยให้เราใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากย่ิงขึน้ ไม ่ใชท่ าให้เรา
หา่งไกลจากพระเจ้า    หากสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุของเราคือการใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้แล้วละ่ก็เราต้องให้ 
พระเยซูชว่ยเราในการเลือกคบเพ่ือน 

3.  เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากแค่ไหน? 

หนึง่ในศตัรูตวัฉกาจท่ีสดุของมิตรภาพท่ีดีก็คือการไมเ่ติบโตเป็นผู้ใหญ่   ปัญหานีเ้กิดขึน้กบัคนทกุวยั   
แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไรวา่เรามีความเป็นผู้ ใหญ่หรือไม่?    

ในหนงัสือ The Life Model: Living from the Heart Jesus Gave You นัน้ ผู้ เขียนได้แยกแยะขัน้ตอน
ส าคญัหลายขัน้ท่ีจะน าเราสู่การเติบโตซึง่เราต้องเช่ียวชาญในแตล่ะขัน้ตอนในทกุช่วงชีวิต    เม่ือเรา
เช่ียวชาญในทกัษะเหลา่นีแ้ล้วเราก็จะอยูบ่นเส้นทางสูค่วามเป็นผู้  ใหญ่   แตห่ากเราล้มเหลวขัน้ตอนเหลา่นี ้
เราก็จะล้มเหลวไมเ่ตบิโตเป็นผู้ใหญ่   ซึง่จะน าเราสูก่ารเจอผลลพัธ์ด้านลบมากมายและสิ่งเหลา่นีจ้ะ
ปรากฎชดัเม่ือเราพฒันาความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน   

ยกตวัอย่างเชน่  ชว่งท่ีเดก็มีอาย ุ12 ปี  เขาจะต้องฝึกทกัษะความช านาญในหลายด้านด้วยกนั  เพ่ือ
เขาจะเรียนรู้การรับและดแูลตนเอง  ตลอดจนเรียนรู้ว่าจะการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อยา่งไร   
เม่ือมีความช านาญในสิ่งเหล่านีแ้ล้วเด็กๆ ก็พร้อมท่ีจะเคล่ือนไปสูร่ะดบัถดัไป และเรียนรู้วิธีการเอาใจใสค่น
อ่ืนได้ 

ในระดบัถดัไปก็มีทกัษะใหม่ๆ ซึง่จ าเป็นต้องสร้างความช านาญ   ทกัษะเหลา่นีจ้ะชว่ยเราในการสร้าง
มิตรภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน   แตห่ากเราล้มเหลวในการพฒันาทกัษะในการดแูลเอาใจใส่ตนเองแล้วเราก็จะไม่
สามารถพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การก้าวสูร่ะดบัตอ่ไป   แม้วา่ด้านร่างกายเราจะมีอายมุากขึน้  แตต่วัตน
ภายในเรายงัต้องตอ่สู้ตอ่ไป  เน่ืองจากเราไมเ่ป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราจงึล้มเหลวในการพฒันาทกัษะใน
การดแูลตนเอง  
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หากเรายงัคงรู้สกึคบัข้องใจท่ีไมอ่าจตอบสนองความต้องการของตวัเองได้  เราก็ไมส่ามารถสร้าง
มิตรภาพท่ีดีได้  เพราะเราจะเป็นเพียงผู้ รับโดยไมไ่ด้เป็นผู้ ให้เลย  ความสมัพนัธ์ท่ีสร้างความพงึพอใจให้เรา
นัน้ก็จะเป็นเพียงความเพ้อฝันท่ีไมอ่ยูใ่นโลกแหง่ความเป็นจริง 

พระธรรมยากอบพระเจ้าได้ให้วิธีท่ีจะน าเราไปสู่การเป็นคนท่ีมีความเป็นผู้ใหญ่ในทศันะของพระเจ้าไว้
อยา่งชดัเจน 

ยากอบ 1:2-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971 

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากล าบากต่างๆ  
ก็จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายนิดี เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่าการทดลองความเช่ือของท่าน
นัน้ท าให้เกิดความหนักแน่นม่ันคง และจงให้ความม่ันคงนัน้บรรลุผลอันสมบูรณ์ 
เพื่อท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง
เลย  

ขณะท่ีเราเผชิญกบัปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิตและเราเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองตอ่ปัญหาเหลา่นีใ้นทางบวกโดย
การใช้สติปัญญาและฤทธ์ิอ านาจจากพระเจ้า     พระเจ้าทรงสญัญาวา่น่ีคือเส้นทางสู่การเป็น “คนท่ีดี
พร้อม มีคณุสมบตัิครบถ้วน ไมมี่สิ่งใดบกพร่องเลย” 

จงเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตด้วยความจริงจากพระธรรมยากอบ 1:2-4   แล้วเราจะคนท่ีสร้างมิตรภาพท่ีดี
กบัผู้ อ่ืน  ยิ่งเราผกูพนัตวัในการติดตามพระเยซูมากเทา่ไหร่  เราก็จะเป็นมิตรท่ีดีกบัคนอ่ืนมากขึน้เทา่นัน้ 

4. จงเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่คนอ่ืนด้วยความจริงใจ 

หากจะมีเคล็ดลบัส าคญัสกัอยา่งในการสร้างมิตรภาพท่ีดีแล้ว  เคล็ดลบันัน้ก็ควรจะเป็น การเรียนรู้ท่ีจะ
เอาใจใสค่นอ่ืนด้วยความจริงใจ    เราจะเรียนรู้ในการท าสิ่งนีไ้ด้อยา่งไร?  ความรักคือรากฐานส าหรับทกุ
มิตรภาพท่ียิ่งใหญ่     เราไมไ่ด้ก าลงัพดูถึงความรักของคูรั่ก   แตเ่ป็นลกัษณะของความรักท่ีบรรยายไว้ใน 
1 โครินธ์ บทท่ี 13  

1 โครินธ์ บทที่ 13:4-7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971 

ความรักนัน้ก็อดทนนานและกระท าคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่ง
ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเหน็แก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ าความ
ผิด ไม่ช่ืนชมยนิดีเม่ือมีการประพฤตผิิด แต่ช่ืนชมยินดเีม่ือประพฤตชิอบ ความรัก
ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอ่ืน และเช่ือในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมี
ความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง  
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ความหว่งใยอย่างแท้จริงจะมองไปไกลกวา่การได้รับบางสิ่งเพ่ือตนเอง   พระเยซูทรงเป็นตวัอย่างท่ี 
ยอดเย่ียมเร่ืองการแสดงความหว่งใยอย่างแท้จริงตอ่คนท่ีพระองค์ได้พบเจอ  แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคน
ยากจน เป็นขอทาน เป็นโรคเรือ้น เป็นคนตาบอด หรือแม้แตค่นท่ีสงัคมรังเกียจก็ตาม   พระเยซูทรงปฏิบตัิ
ตอ่พวกเขาด้วยความเคารพและแสดงความรักตอ่พวกเขา   พระองค์มิได้ทรงถามวา่ “เราจะได้รับอะไรจาก
พวกเจ้าบ้าง?”   ในทางตรงกนัข้าม พระองค์ทรงถามวา่ “เราจะสามารถให้สิ่งใดแก่เจ้าได้บ้าง?  เราจะ
สามารถชว่ยเจ้าได้อยา่งไร?” 

ข.  เราควรมีขอบเขตในความสัมพนัธ์อย่างไร? 

เราเคยเจอความปัญหาเพราะการเลือกคบเพ่ือนผิดมัย้   หรือยอมแพ้ตอ่แรงกดดนัจากเพ่ือนๆ บ้าง
หรือไม?่    เราจะมีมิตรภาพท่ีดี ปลอดภยั และเสริมสร้างกนัได้อยา่งไร? 

ให้ดคูนสองรูปแบบนี ้ หลงัจากนัน้ให้เลือกว่าเราต้องการท่ีจะปฏิสมัพนัธ์กบัคนแบบใด  

ทางเลือกท่ี 1 บคุคลนีมี้ความรับผิดชอบ การรู้จกับงัคบัตน มีอิสระ และความรัก 

ทางเลือกท่ี 2 บคุคลนีไ้ร้ความรับผิดชอบ เจ้ากีเ้จ้าการ  ควบคมุบงการชีวิตคนอ่ืน และไมรู้่จกับงัคบั
ตนเอง 

คนลกัษณะใดท่ีเราต้องการจะเป็นเพ่ือนด้วย?   ตดัสินใจได้ง่ายๆ เลยใชห่รือไม?่    

สิ่งท่ีสร้างความแตกตา่งให้คนสองแบบนีคื้ออะไร? 

ค าตอบคือ ขอบเขต 

คนท่ีอยูใ่นทางเลือกท่ี 1 นัน้เรียนรู้เร่ืองขอบเขตตา่งๆ และท าให้สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัในชีวิตของตน   

แตค่นท่ีอยูใ่นทางเลือกท่ี 2 นัน้ คือผู้ ท่ีก าลงัด าเนินไปโดยปราศจากขอบเขตท่ีดี 

1. ขอบเขตคืออะไร?  

ขอบเขตคือกฏเกณฑ์หรือมาตรฐานซึง่เราก าหนดขึน้มาเพ่ือตวัเราเอง   คนอ่ืนอาจก าหนดขอบเขต
ตา่งๆ ส าหรับเราได้ด้วยเชน่กนั    การตอบสนองของเราตอ่กฏเกณฑ์เหลา่นีจ้ะแสดงให้เห็นวา่เราเป็นคนท่ี
ปลอดภยัอย่างไร 
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เราอาจเคยได้ยินหนุม่โสดบางคนพดูถึงผู้หญิงท่ีเขาก าลงัคบอยูว่่า  “เม่ือเธอบอกว่า ‘ไม’่ เธอ
หมายความวา่ ‘ได้’”   ชายหนุม่คนนีก้ าลงัแสดงให้เห็นวา่เขาขาดความนบัถือในตวัผู้หญิงคนนี ้และเขา 
เป็นคนท่ีไมรู้่จกับงัคบัตน  ซึง่ก็คือคนท่ีไมมี่ขอบเขตท่ีดี 

ขอบเขตตา่งๆ ท่ีเราก าหนดขึน้ในชีวิตนัน้สามารถจดัได้เป็นส่ีประเภทคือ 

ก. ขอบเขตทางด้านกายภาพ 

ขอบเขตเหลา่นีจ้ะก าหนดสิ่งท่ีเราจะสมัผสัแตะต้อง และคนท่ีเราตกลงใจว่าจะยอมให้เขาสมัผสัแตะ
ต้อง และแตะต้องอยา่งไร   ยกตวัอย่างเชน่   เราจะไมซื่อ้หรือดภูาพโป๊เปลือยลามก  เราจะไมช่กตอ่ยกบัคน
อ่ืน   เราจะรักษาพรหมจรรย์ไว้จนกวา่จะแตง่งาน เป็นต้น 

ชายหนุม่คนหนึง่สญูเสียภรรยาของตนจากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ท่ีนา่เศร้าสลด   หลายปีตอ่มาเขาเร่ิม
คบหาดใูจกบัสตรีคนหนึง่ท่ีคาดหวงัว่าจะแตง่งานด้วย   ในท่ีสดุความสมัพนัธ์ของเขากบัสภุาพสตรีคนนีล้ง
เอยด้วยการแตง่งานกนั  แตจ่ากชีวิตสมรสครัง้ก่อนท าให้เขาก าหนดขอบเขตการแสดงความรักทาง
กายภาพท่ีเหมาะสมตลอดชว่งเวลาท่ีเขาเป็นมา่ย  ท าให้เขาเลือกท่ีจะไมแ่ตะต้องหรือสมัผสัร่างกาย เชน่ 
ไมส่วมกอด ไมจ่บู หรือแสดงความรักทางด้านร่างกายใดๆ จนกวา่จะแตง่งานเทา่นัน้   

พระคมัภีร์บอกหรือไมว่า่เราต้องท าอยา่งนี?้   ไมไ่ด้บอก  แตน่ี่คือวิธีการวางขอบเขตของเขาเพ่ือจะ
รักษาสมัพนัธภาพนีใ้ห้ปลอดภยั   น่ียงัเป็นวิธีท่ีมีอิทธิพลตอ่การส่ือสารกบัผู้ ท่ีจะมาเป็นภรรยาใหมข่องเขา
ด้วยว่า  เขามีคณุสมบตัภิายในเร่ืองการรู้จกับงัคบัตนเอง  

ข. ขอบเขตทางด้านความคดิ 

ขอบเขตทางความคดิเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเราคิดถึง   ขอบเขตด้านความคิดจะชว่ยปกปอ้งเราไว้จากการ
ทดลองอนัดาษด่ืนและปัญหามากมายได้   ยกตวัอยา่งเช่น “เราจะไมจ่มอยูก่บัสิ่งท่ีไมเ่ป็นความจริง” คือ 
“เราจะคดิเฉพาะสิ่งท่ีเป็นความจริง”   “เราจะไมว่างแผนแก้แค้นคนท่ีท าไมดี่กบัเรา” 

ขอบเขตทางความคดิจะมีอิทธิพลตอ่สิ่งท่ีเราพดูและท า   บางคนอาจมีหลกัการชีวิตว่า “ไมเ่ป็นไร แค่
คดิไมผ่ิดหรอก ตราบใดท่ีไมไ่ด้ลงมือท า”   แนวคิดนีต้รงข้ามกบัสิ่งท่ีพระเจ้าตรัส  เพราะพระองค์ตรัสว่าการ
ฝังอยูใ่นบาปทางความคิดก็บาปพอๆ กบัการลงมือท าบาปจริงๆ 

ดงันัน้ เราจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตทางความคดิให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตั ิ ในพระธรรม  
ฟีลิปปี 4:8  
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ฟีลิปปี 4:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971 

ดูก่อนพี่น้องทัง้หลาย ในที่สุดนีข้อจงใคร่ครวญถงึสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่
ยุตธิรรม สิ่งที่บริสุทธ์ิ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล า้เลิศ สิ่งใดที่ควร
แก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู 

ขอบเขตทางความคดิจะแสดงให้เห็นวา่เราเรียนรู้การรู้จกับงัคบัตนและมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเป็น
เพ่ือนท่ีดีส าหรับคนอ่ืน 

ค. ขอบเขตทางด้านอารมณ์ความรู้สึก 

เราคือผู้ ท่ีรับผิดชอบตอ่อารมณ์ความรู้สึกของตวัเราเองเสมอ   เม่ือเราพดูวา่  “เธอท าให้เราโกรธมาก!”   
สิ่งท่ีเราพดูหมายความวา่ “เราควบคมุตวัเองไมไ่ด้ และเราไมรั่บผิดชอบตอ่อารมณ์ของเรา”   เม่ือเราโทษ
คนอ่ืนส าหรับการแสดงออกทางอารมณ์ของเรานัน่ก็แสดงวา่เราไมมี่ความรับผิดชอบตอ่ขอบเขตทาง
อารมณ์ของตวัเอง 

ความล้มเหลวเร่ืองขอบเขตทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมนัน้เป็นหนึง่ในความอ่อนแอท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของคน
หนุม่สาว   หนุม่สาวบางคนล้มเหลวเพราะวา่ภายในครอบครัวไมมี่การแสดงความรัก การให้คณุคา่กนัมีแต่
การละเลยทอดทิง้    เม่ือคนหนุม่สาวเหลา่นีโ้หยหาความรักจงึได้ตดัสินใจผิดๆ ในการเลือกคบเพ่ือน 

สิ่งส าคญัคือเราต้องไมป่ล่อยให้ความปรารถนาในการรักและการเป็นท่ีรักนัน้ท าให้เราตดัขอบเขตทิง้ไป
แล้ววิ่งไลต่ามความสมัพนัธ์นัน้    หลายคนกล่าวว่า “เรามองหาความรักผิดท่ีไป”   ความสมัพนัธ์ใดก็ตามท่ี
น าเราออกนอกขอบเขตของพระเจ้านัน้จะน าเราไปสู่ความผิดหวงัและการสญูเสีย 

การมีขอบเขตทางอารมณ์ท่ีดีหมายความวา่เราไมป่ล่อยให้อารมณ์ก าหนดขอบเขตของเรา แตเ่ราใช้
ความจริงของพระเจ้าเพ่ือก าหนดขอบเขตนัน้   แล้วรักษาอารมณ์ของเราให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตเหลา่นี ้

เม่ือเราเข้าใจขอบเขตทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมของเราแล้ว   เราก็จะระวงัในการแบกรับปฏิกิริยาทาง
อารมณ์ของคนอ่ืนเม่ือเขากล่าวโทษเราเน่ืองด้วยอารมณ์ของเขา  เราต้องตอบสนองตอ่การกลา่วโทษของ
เขาในทางท่ีถกูต้อง  ความเข้าใจขอบเขตท่ีเหมาะสมจะปกปอ้งเราแม้วา่คนอ่ืนก าลงัท าในสิ่งท่ีไร้ขอบเขตก็
ตาม 

หากคนอ่ืนก าลงัแสดงอารมณ์โกรธใสเ่รา  ในเวลานัน้เรามีทางเลือกวา่จะตอบสนองทางอารมณ์
อยา่งไร?   เราสามารถตอบสนองด้วยความโกรธ หรือเราเลือกท่ีจะตอบสนองภายใต้ขอบเขตทางอารมณ์ท่ี
เราได้ก าหนดไว้  นัน่คือตอบสนองตามวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราท า 
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ง. ขอบเขตทางด้านฝ่ายวญิญาณ 

ขอบเขตทางด้านฝ่ายวิญญาณคือขอบเขตซึง่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา   ขอบเขตนีเ้น้นท่ีน า้พระทยั
ของพระเจ้าท่ีมีส าหรับชีวิตของเรากบั “ความตัง้ใจของเรา”   พระบญัชาของพระเจ้าในพระคมัภีร์นัน้คือ
สว่นหนึง่ของขอบเขตฝ่ายวิญญาณ   การทรงเรียกท่ีเจาะจงของพระเจ้าเร่ืองอาชีพของเราก็เป็นอีกตวัอยา่ง
หนึง่ของขอบเขตฝ่ายวิญญาณ 

นา่เศร้าท่ีบางคนได้ทอดทิง้ความตัง้ใจท่ีจะท าในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เขาท า  แล้วหนักลบัไปไล่
ตามมิตรภาพกบัอีกคนหนึง่โดยปราศจากการไตร่ตรองในสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัส  และผลลพัธ์ก็คือเขาพลาด
จากสิ่งดีท่ีสดุท่ีพระเจ้าทรงมีส าหรับชีวิตเขา 

“เราจะท าในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราท ากบัชีวิตของเรา”  น่ีคือตวัอยา่งหนึง่ท่ีพดูถึงขอบเขตใน
ประเภทนี ้  บคุคลนีด้ าเนินชีวิตด้วยความเช่ือวา่ความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจ้านัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่งกวา่
มิตรภาพใดๆ 

คณุเล็กเคยติดยาเสพตดิมาก่อนและมีเพ่ือนท่ีใช้ชีวิตแบบเดียวกนันี ้  หลงัจากท่ีเขาจบหลกัสตูรของทีน
ชาล์เลนจ์   เขาได้แบง่ปันเร่ืองท่ีพระเจ้ามิได้ปลอ่ยให้เขากลบัไปหาเพ่ือนเก่าๆ ของเขาเป็นเวลาถึงสิบปี    
ขอบเขตทางฝ่ายวิญญาณนีเ้ป็นวิถีทางของพระเจ้าในการปกปอ้งเขาจากอนัตราย 

หากเราเข้าใจขอบเขตท่ีอยูใ่นแนวทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้าใจแล้ว   เราก็จะเป็นบคุคลท่ีมี
ความรับผิดชอบ รู้จกับงัคบัตน  มีเสรีภาพ และความรัก 

2. เราจะใช้ขอบเขตในชีวติของเราได้อย่างไร? 

ก. เราจ าเป็นต้องมีขอบเขตเร่ืองใดบ้างในชีวติ? 

เราจ าเป็นต้องมีขอบเขตเร่ืองใดบ้างในชีวิต?   ค าตอบหนึ่งส าหรับค าถามนีก็้คือ ให้มองดจูดุท่ีเรา
ออ่นแอและมีปัญหาในชีวิต   จงใช้ขอบเขตเป็นกฏเกณฑ์ส าหรับตวัเราเพ่ือรักษาเราไว้ในทางท่ีพระเจ้าทรง
ต้องการให้เราอยู่ 

ขอบเขตเหลา่นีอ้าจหมายถึงพฤตกิรรมในด้านลบท่ีเราไม่ต้องการจะมี  หรืออาจหมายถึงพฤตกิรรมใน
ด้านบวกท่ีเราต้องการจะปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนั 
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หากความโกรธเป็นอ านาจเชิงท าลายล้างในชีวิตของเราแล้ว  ชีวิตเราอาจต้องการขอบเขตท่ีแนน่หนา
ส าหรับเร่ืองนี ้  หากความอิจฉาไมไ่ด้เป็นปัญหาส าหรับเราสกัเทา่ไหร่  เราก็อาจต้องการแคข่อบเขตเล็กๆ 
น้อยในด้านนีก็้พอ 

ข. จะเกิดอะไรขึน้หากว่าเรายังคงล้มเหลว? 

จงมองดขูอบเขตเหล่านีว้า่เป็นสิ่งท่ีจะรักษาเราไว้ในทางท่ีปลอดภยั  นัน่คือเส้นทางท่ีพระเจ้าปรารถนา
ให้เราเดนิไป   จงนึกภาพวา่เราเดนิอยูบ่นถนนแคบๆ  ด้านซ้ายคือภเูขา   อีกด้านคือหน้าผาท่ีไร้มีแนวรัว้กัน้    
หากวา่มีรัว้มากัน้ท่ีหน้าผานัน้จะรู้สกึไมพ่อใจหรือไม่?   ไมเ่ลย เพราะรัว้นัน้จะปกปอ้งเราจากอนัตรายท่ีจะ
เกิดขึน้ได้ 

นัน่คือหน้าท่ีท่ีดีท่ีขอบเขตมีตอ่ชีวิตเรา  คือปกปอ้งเราไว้จากอนัตรายท่ีจะมาปล้นจดุหมายปลายทางท่ี
พระเจ้าเตรียมไว้เพ่ือเรา 

ซาราห์นัง่อยูฝ่ั่งตรงข้ามท่ีโต๊ะท างานของผม  เธอรู้สกึประหมา่และไมก่ล้าสบตา  เธอมีปัญหาเร่ืองการ
โกหก  และเจ้าหน้าท่ีต้องการให้เธอออกจากโครงการของทีนชาล์เลนจ์ซึง่ผม (ผู้ เขียน) รับใช้ในฐานะ
ผู้อ านวยการ   บอ่ยครัง้มากท่ีซาราห์ละเมิดกฏเกณฑ์ท่ีว่า “ฉนัจะพดูแตค่วามจริง”  

ผมถามซาราห์ว่าการโกหกนัน้ได้กลายเป็นปัญหาอยา่งหนึง่ในชีวิตของเธอก่อนท่ีเธอจะมาอยูท่ี่ 
ทีนชาล์เลนจ์หรือไม ่  เธอตอบผมวา่ “ฉนัคุ้นเคยกบัการโกหกตลอดเวลา” 

ดงันัน้ ผมจงึถามเธอวา่ “เธอโกหกมากแคไ่หนในปัจจบุนันี”้ 

เธอตอบวา่ “ปัจจบุนันีฉ้นัโกหกเพียงแค ่10% ท่ีฉนัเคยท า” 

ถ้าเชน่นัน้  นัน่ถือเป็นความก้าวหน้าท่ียอดเย่ียม!   จาก 100%  ลดลงเหลือแค ่10% แล้ว ยกเว้นวา่คณุ
คือคนท่ีต้องคอยตามแก้ปัญหาและความคบัข้องใจท่ีเกิดจากคนนีท่ี้โกหกเพียง 10% ของท่ีเคยเป็นมา   
เร่ืองนีแ้สดงให้เห็นความจริงบางอย่างของกระบวนการท่ีวา่นี ้

แม้วา่เราจะก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนในชีวิตของเราแล้วก็ไมไ่ด้หมายความวา่เราจะไม่มีวนัล้มเหลวใน
ชีวิตอีก    ความปรารถนาท่ีจะเอาชนะบาปบางอยา่งท าให้เราสญัญากบัตวัเองวา่ “เราจะไมท่ าสิ่งนัน้อีก” 
หรือ “เราจะไมค่ิดถึงสิ่งนัน้อีก”   แตแ่ล้วแคไ่มก่ี่วนัหรือไม่ก่ีสปัดาห์ตอ่มาเราก็ตกลงไปในกบัดกัของปัญหา
เร่ืองเดมิอีก 
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เราจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตเหลา่นีด้้วยความเข้าใจวา่ เราต้องได้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเพ่ือ
จะท าให้พฤติกรรมนีค้งเส้นคงวาในชีวิตของเรา   เม่ือเราพลาดพลัง้หรือล้มเหลวเราต้องยอมรับความ
ล้มเหลวของเราแล้วหนักลบัมาในเส้นทางแห่งขอบเขตของเราอีกครัง้และมุง่หน้าตอ่ไป 

ค. พระเจ้าต้องการให้เราเร่ิมต้นที่จุดใด? 

หากพระเจ้าประทานขอบเขตสงูสดุสามอยา่งซึง่พระองค์ทรงต้องการให้เราจดจอ่ในวนันี ้เราคดิว่าสาม
อยา่งท่ีพระเจ้าจะประทานให้เรานัน้คืออะไร? 

ค าตอบทกุคนอาจไมเ่หมือนกนั  แตข่ณะท่ีเราอธิษฐานและแสวงหาความชว่ยเหลือจากพระเจ้า 
พระองค์จะทรงส าแดงให้เราเห็นหนทางท่ีพระองค์ต้องการให้เราเดนิไป   แล้วอะไรคือความท้าทายท่ีใหญ่
ท่ีสดุในชีวิตเรา?  มีปัญหาอะไรบ้างท่ีเราก าลงัตอ่สู้อยู่?  จงค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัปัญหานัน้หรือ
คดิดวูา่มีคณุลกัษณะอะไรบ้างท่ีจะชว่ยเราในการตอบสนองด้วยวิธีใหม่ๆ  ตอ่ปัญหานัน้ 

จงมองหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า  พระองค์ทรงสญัญาวา่จะประทานความชว่ยเหลือท่ีเรา
จ าเป็นต้องมี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือทา่นออ่นแอ  ด ู2 โครินธ์ 12:9-10  

3.  เราควรเร่ิมต้นที่จุดใด? 

ขอบเขตทัง้หลายจะสง่ผลตอ่ทกุสว่นในชีวิตเรา   แล้วเราควรเร่ิมต้นตรงไหนดี?  ไมมี่ใครสามารถตอบ
ค าถามนีแ้ทนเราได้   น่ีเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นต้องปกคลมุด้วยค าอธิษฐาน   ด้านลา่งมีค าถามท่ีอาจชว่ย
ให้เราระบจุดุส าคญัในการเร่ิมต้น 

มีขอบเขตอะไรบ้างท่ีท าให้เราเป็นคนท่ีปลอดภยัส าหรับคนอ่ืน? 

เราขาดความรับผิดชอบในจดุใดบ้าง? 

มีความคิดด้านใดในชีวิตท่ีเราจ าเป็นต้องได้รับการพฒันา?  เราเป็นคนชา่งวิพากษ์วิจารณ์         

คนอ่ืนหรือเปลา่? การทดลองเร่ืองใดท่ีเรายงัคงตอ่สู้อยู่? 

การตอบสนองด้วยอารมณ์อะไรบ้างท่ีเรายอมรับว่ายงัมีอยู่? 

ด้านใดในชีวิตท่ีเรารู้สกึวา่ยากท่ีจะยอมจ านนตอ่พระเจ้า? 

มีพฤตกิรรมใดบ้างท่ีเราต้องเปล่ียน? 
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เราเป็นคนท่ีชอบเจ้ากีเ้จ้าการในเร่ืองใด? 

เราพยายามท่ีจะควบคมุชีวิตคนอ่ืนในด้านใดบ้าง? 

มีด้านใดในชีวิตของเราท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ? 

หากเรายงัไมแ่นใ่จเร่ืองจดุท่ีควรเร่ิมต้นในการก าหนดขอบเขตในทางปฏิบตัิ  เราอาจต้องขอความ
ชว่ยเหลือจากเพ่ือนท่ีไว้วางใจได้หรือสมาชิกในครอบครัวพวกเขาจะให้ความคิดเห็นอยา่งสตัย์ซ่ือแก่เรา   
จงขอความช่วยเหลือในชว่งท่ีเราก าลงัแยกแยะประเดน็ปัญหาเหลา่นี ้

แตเ่ราก็ยงัต้องรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจเร่ืองขอบเขตของเราเอง    ให้เขียนขอบเขตท่ีเราต้องการท่ีจะ
ท าในอีกสองสามสปัดาห์ข้างหน้า   โดยเขียนทัง้ด้านบวกและด้านลบ เชน่ “เราจะไมโ่กหก” และ “เราจะ
เป็นคนสตัย์ซ่ือในการส่ือสารโดยจะพดูความจริงด้วยความรัก” 

ขอบเขตตา่งๆ นัน้ไมใ่ชเ่พียงเพื่อหลีกเล่ียงความยุง่ยากล าบากหรือมีพฤติกรรมท่ีไมดี่เท่านัน้  แต่
ขอบเขตเหลา่นีย้งัจ าต้องมุง่เน้นท่ีการพฒันาพฤตกิรรมในด้านบวกซึง่จะส าแดงวา่เราคือสาวกของพระเยซู
คริสต์ด้วย  

เราสามารถขอให้เพ่ือนและญาตพ่ีิน้องชว่ยท าหน้าท่ี “เช็คชีวิต” ของเรา  ซึง่เราจะต้องรายงานเร่ือง
ตอ่ไปนี ้ “น่ีคือด้านตา่งๆ ในชีวิตท่ีเราต้องการจะอยูภ่ายในขอบเขตเหลา่นี ้  ขอชว่ยให้เรามีความรับผิดชอบ
ในเร่ืองนี ้  ถ้าหากคณุเห็นว่าเราก าลงัออกนอกขอบเขตเหลา่นีข้อชว่ยบอกให้เรารู้ด้วย”  ความสมัพนัธ์ท่ีท า
ให้เราสามารถรายงานตวัตอ่กนัได้จะเป็นแรงผลกัดนัให้เราก้าวไปในทิศทางท่ีถกูต้อง  

เม่ือเราพฒันาขอบเขตท่ีดีในชีวิตของเราได้   เราก็จะกลายเป็นบคุคลท่ีปลอดภยัและเหมาะท่ีจะมีฐานะ
เพ่ือนส าหรับคนอ่ืน   เพราะเราจะเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ รู้จกับงัคบัตน ใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพ และ
แสดงความรักอนัจริงแท้ได้อยา่งเหมาะสม 

ค. เราจะเลือกเพื่อนที่ดีได้อย่างไร?  

เราต้องมีความตัง้ใจท่ีจะเลือกคนท่ีปลอดภยัมาเป็นเพ่ือน   ขณะท่ีเราคิดถึงอดีตท่ีผา่นมา ความทรงจ า
ของเราอาจเตม็ไปด้วยความเจ็บปวดมากมายจากความสมัพนัธ์ในอดีต   อนาคตของเราจะแตกตา่งไปจาก
อดีตได้อยา่งไร?   การเลือกคนท่ีปลอดภยัมาเป็นเพ่ือนคือหนึง่ในกญุแจท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับความสขุใน
อนาคตของเรา    เราต้องเรียนรู้วิธีการหามิตรท่ีดีส าหรับเรา และหลีกเล่ียงมิตรท่ีจะน าเราไปสูค่วามเลวร้าย 

กญุแจส าคญัในการเลือกคนท่ีปลอดภยัคืออะไร? 
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1. เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าใครคือคนที่ไม่ปลอดภยั? 

เราจะรู้ได้อย่างไรวา่ใครเป็นคนท่ีไมป่ลอดภยั?   บอ่ยครัง้ท่ีเราคบเพ่ือนใหมเ่พราะเขาหน้าตาดีมีบคุลิก
ท่ีนา่ดงึดดูใจโดยไมส่นใจวา่คนๆ นัน้ปลอดภยัส าหรับเราหรือไม่  เราสนใจแคเ่ร่ืองรูปลกัษณ์หรือบคุลิกภาพ
ภายนอกเท่านัน้  ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัว่าคนนัน้มีลกัษณะชีวิตอยา่งไร 

พวกเราสว่นใหญ่ไมเ่คยประเมินคนด้วยคณุลกัษณะของเขา   เราสนใจแค ่“ภาพลกัษณ์ท่ีดดีู” 
ภายนอก   จากนัน้ก็พุง่เข้าสู่มิตรภาพใหมพ่ร้อมกบัปิดตาไมม่องคณุลกัษณะของเขา 

เราจะมองเห็นลกัษณะเดน่ของคนท่ีไมป่ลอดภยัได้อยา่งไร? 

ลกัษณะเดน่บางอยา่งของคนท่ีไมป่ลอดภยั 

 เป็นคนท่ีมีเสนห์่ แตไ่ร้ความรับผิดชอบ 

 เยอ่หยิ่ง ประเมินตนเองไว้สงู และบอ่ยครัง้มกัโอ้อวดวา่ตนเองดีกวา่คนอ่ืน 

 มีปัญหาด้านความโกรธ   หากเราไมต่อบสนองในสิ่งท่ีเขาคาดหวงั  เขาก็จะโกรธเราได้อยา่งง่ายๆ 

 เม่ือเกิดความขดัแย้งขึน้  คนท่ีไมป่ลอดภยัจะกลา่วโทษเรา และเราต้องเป็นคนท่ีต้องถกูแก้ไข 

 ล้มเหลวในการรักษาสญัญา แตก่ลบัคาดหวงัให้เรารักษาสญัญา 

 คาดหวงัสิ่งท่ีเกินกวา่ท่ีคนอ่ืนจะท าได้   เพราะเขาต้องการให้ทกุสิ่งสมบรูณ์แบบ 

 เขาจะฟังแตส่ิ่งท่ีตวัเองต้องการ  นัน่คือเขาคาดหวงัเราให้ฟังเขา แตบ่อ่ยครัง้เขาจะไมฟั่งเรา  
โดยเฉพาะเวลาท่ีเราก าลงัเจอปัญหา 

 เราไมส่ามารถไว้วางใจเขาได้  แตเ่ขาคาดหวงัให้เราเป็นคนจงรักภกัดีตอ่เขาอย่างไมต้่องสงสยั
อะไร 

 เขาใสใ่จเร่ืองของตวัเองมากกวา่ท่ีจะใสใ่จเร่ืองของเรา 

 เขาจะมีระดบัของมิตรภาพ    โดยเขาจะรู้สกึว่าเรานัน้ยงัไมเ่ข้าขัน้ หรือเขามกัท าตวัเหมือนกบั
เดก็ๆ แล้วให้เราตามแก้ไขปัญหาท่ีเขาท าทิง้ไว้ 

 เขาสามารถใช้เราในทางท่ีผิด  แล้วกลบัมาพร้อมกบัรอยยิม้ออ่นๆ เพ่ือขอให้เราให้อภยัแล้วลืมๆ 
เร่ืองท่ีเกิดขึน้ไปเสีย 

พฤตกิรรมของคนท่ีไมป่ลอดภยัยงัมีอีกหลายอย่าง   ไมใ่ชท่กุคนท่ีไม่ปลอดภยัจะมีลกัษณะเหลา่นี ้
ทัง้หมด  แตเ่ม่ือเราเห็นสิ่งเหลา่นีใ้นใครคนหนึง่   ขอให้รู้ไว้วา่วา่คนๆ นีน้า่จะเป็นคนท่ีไมป่ลอดภยั 
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จงให้เราคดิอย่างรอบคอบหากจะเร่ิมต้นมิตรภาพใหมก่บัใครสกัคน    อยา่คาดหวงัวา่เขาจะเป็นเพ่ือน
ท่ีดียอดเย่ียมเพียงเพราะเราชอบเขา  เพราะเราจะท าให้ตวัเองเจ็บปวดมากขึน้ 

ให้เราตัง้ใจท่ีจะเลือกคนท่ีปลอดภยัมาเป็นเพ่ือนและจะอยู่หา่งๆ จากคนท่ีไมป่ลอดภยั   หนึง่ในเหตผุล
ท่ีท าให้เรายงัคงมีเพ่ือนท่ีไม่ปลอดภยัก็คือ เราอยากจะมีเพ่ือนเยอะๆ จนไมส่นใจวา่เพ่ือนท่ีมีนัน้เป็นคน
ประเภทไหน  การมีเพ่ือนแบบนีมี้แตพ่งักบัพงั 

2. ท าไมเราจงึเป็นที่สนใจของคนที่ไม่ปลอดภยั? 

หญิงสาวคนหนึง่พดูแกมประชดวา่ “หน้าผากฉนัมีรอยสกัวา่ ‘เชิญหาประโยชน์ได้ตามใจชอบ’ หรอ  
รอยสกันีมี้แตค่นท่ีไมดี่เท่านัน้หรอถึงจะอ่านมนัออก”  

ท าไมบางคนจงึตกลงไปในกบัดกัของความสมัพนัธ์ท่ีเลวร้ายครัง้แล้วครัง้เลา่? 

ปัญหานีมี้สองประเด็นให้คิด   หนึง่คือเราปลอ่ยให้ใครก็ได้เข้ามาในชีวิตของเรา  คนท่ีไมป่ลอดภยัอาจ
เข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์จากค าว่าเพ่ือนของเรา    สองก็คือ เราเป็นคนท่ีนา่สนใจส าหรับคนท่ีไมป่ลอดภยั
เหลา่นัน้ 

ท าไมคนท่ีไมป่ลอดภยัจงึรู้ว่าเรามีสิ่งท่ีนา่ดงึดดูส าหรับพวกเขา?   บางทีอาจเป็นเพราะเราก าลงัสง่
สญัญาณบางอยา่งออกไปในท านองท่ีวา่ “เราก าลงัมองหาเพ่ือน”  บางทีเราอาจเป็นคนท่ีโดดเดี่ยวอ้างว้าง
และกระหายหาความรัก   ปัจจยัทัง้สองนีส้ามารถท าให้เรากลายเป็นเปา้หมายส าหรับคนท่ีไมป่ลอดภยัได้
โดยง่าย   คนท่ีไม่ปลอดภยัจะมองหาคนท่ีอยากจะเป็นท่ีต้องการของใครสกัคน   พวกเขาก าลงัมองหาคนท่ี
พวกเขาสามารถใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของเขาได้ 

เม่ือคนหนึง่กระหายหาความรัก  เขาก็มกัจะปักหลกักบัอะไรก็ตามท่ีเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายๆ  หากเรา
ไมเ่คยมีมิตรท่ีดีและปลอดภยัการพดูคยุเร่ืองเพ่ือนท่ีดีและปลอดภยัก็เหมือนกบัเป็นเร่ืองเพ้อฝันไมมี่วนั
เกิดขึน้จริ 

เราไมจ่ าเป็นต้องเป็นเพ่ือนกบัคนท่ีไม่ปลอดภยั   พระเจ้าทรงมีแผนการส าหรับชีวิตของเราซึง่เป็น
แผนการท่ีเตม็ไปด้วยความหวงั   และพระองค์ต้องการให้เรามีใช้เวลากบัคนท่ีมีอิทธิพลตอ่เราในด้านบวก    
เม่ือเราเช่ือว่าพระเจ้าทรงมีอนาคตท่ีเตม็ด้วยความหวงัใจ  เตม็ไปด้วยความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัส าหรับเรา   
เราก็จะสามารถเผชิญแตล่ะวนัด้วยความมัน่ใจ 

ขณะท่ีเราเรียนรู้วิธีการประเมินคนอ่ืนและมองสิ่งท่ีลกึกว่าภาพลกัษณ์ภายนอก นัน่คือมองท่ีลกัษณะ
ชีวิตภายในของพวกเขาแล้ว   แสดงให้เห็นวา่เราได้วางตวัเองไว้ในจดุท่ีประสบความส าเร็จในการเลือกคบ
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คนท่ีปลอดภยั    จงเรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธวา่ “ไม”่ กบัคนท่ีไม่ปลอดภยั  ไมส่ าคญัวา่พวกเขาจะเป็นคนท่ีมีเสนห์่
เพียงใดก็ตาม 

เม่ือไมก่ี่ปีก่อนมีโฆษณาแชมพย่ีูห้อหนึง่ทางโทรทศัน์   ชายหนุม่รูปหล่อคนหนึง่เดินขึน้ไปหาหญิงสาว
แสนสวย   แตเ่ม่ือเขาเห็นรังแคท่ีอยูบ่นไหลข่องเธอ  เขาก็หนัหลงัเดนิจากไปทนัที   โฆษณานีก้ าลงัส่ือ
ข้อความวา่ สาวน้อยเอย๋ เธอมีปัญหาเสียแล้ว  เพราะเธอใช้แชมพดูผิด 

แตผ่มอยากจะตะโกนวา่ “ช้าเดี๋ยว!  หากวา่ชายคนนีไ้มต้่องการเป็นเพ่ือนของคณุ  เพียงเพราะเขาเห็น
รังแคบนไหลข่องคณุแล้วละ่ก็  จงนบัพระพรของคณุท่ีเขาได้จากไป!  เขาไมใ่ชค่นท่ีปลอดภยั!  หากเขาจะ
ทอดทิง้คณุเพียงเพราะวา่คณุมีรังแค  คณุพอจะคิดออกไหมวา่เขาจะท าอยา่งไรหากคณุก าลงัเจอปัญหาท่ี
หนกัหนาสาหสั?    

เราไมอ่าจปล่อยให้อารมณ์ความรู้สกึของเราตดัสินใจในเร่ืองท่ีวา่ใครเป็นคนท่ีปลอดภยัหรือไม่   เรา
ต้องอยูบ่นเป็นพืน้ฐานของความเป็นจริง  นัน่คือเราต้องเรียนรู้ท่ีจะมองดคูนนีอ้ย่างท่ีพระเจ้ามอง   การบอก
วา่ “ไม”่ ตอ่ความสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยันัน้เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีเราสามารถท าได้ ไมส่ าคญัวา่พวกเขาจะเป็นคน
ท่ีมีเสนห์่หรือไม่ 

3.  เราจะเลือกเพื่อนที่ปลอดภยัได้อย่างไร? 

ความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยันัน้จะต้องผา่นการทดสอบในสามด้าน  นัน่คือ 

 ดงึเราเข้าใกล้พระเจ้ามากย่ิงขึน้ 

 ดงึเราเข้าใกล้คนอ่ืนมากขึน้ 

 ชว่ยให้เราเป็นคนแบบท่ีพระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็น 
ทัง้สามด้านสามนีส้ามารถน ามาใช้ประเมินความสมัพนัธ์ของเราได้  ไมว่า่จะเป็นความสมัพนัธ์กบั

สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนสนิท หรือคูส่มรสในอนาคต 

เพ่ือนท่ีปลอดภยัจะดงึเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากย่ิงขึน้เพราะวา่เพ่ือนก็รักพระเจ้าด้วย   ยิ่งเพื่อนของเรา
ผกูพนัตวัในการตดิตามพระเยซูมากเทา่ไหร่เขาก็จะยิ่งต้องการให้เราใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้เทา่นัน้    
เพ่ือนท่ีปลอดภยัคือคนท่ีอทุิศตวัในการติดตามพระเยซูคริสต์ในทกุด้านของชีวิต   เขาจะทุม่เทในการ
พฒันาคณุลกัษณะชีวิตของตนเพ่ือจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 
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เพ่ือนท่ีปลอดภยัจะดงึให้เราเข้าใกล้คนอ่ืนมากย่ิงขึน้ด้วย   หนึง่ในเคร่ืองหมายของเพ่ือนท่ีไมป่ลอดภยั
ก็คือ คนเหลา่นีต้้องการความเป็นเพ่ือนท่ีอยากกีดกนัให้คนอ่ืนออกหา่งจากเรา   เขาไมต้่องการให้เราเข้า
ใกล้คนอ่ืนเพราะมนัดเูหมือนวา่เราไมซ่ื่อสตัย์ 

แตเ่พ่ือนท่ีปลอดภยัจะเห็นคณุคา่ของความสมัพนัธ์ท่ีทวีคณู   เขาจะหนนุใจให้เราออกไปหาคนอ่ืนโดย
ปราศจากความอิจฉาริษยาตอ่เพ่ือนคนอ่ืนท่ีเรามี   คนท่ีปลอดภยัจะมีเพ่ือนมากกว่าหนึง่คนและโดยปกติ
แล้วเพ่ือนของเขาก็จะเป็นคนท่ีปลอดภยัด้วยเชน่กนั 

ลกัษณะท่ีสามของเพ่ือนท่ีปลอดภยัก็คือ เขาจะชว่ยให้เรากลายเป็นคนแบบท่ีพระเจ้าทรงสร้างเราให้
เป็น   เขาไมไ่ด้ต้องการรับอะไรจากเราแตเ่ขาต้องการให้ความสมัพนัธ์นีข้ยายความเข้าใจของเราเก่ียวกบั
ความหมายของการเป็นคนท่ีดีอย่างแท้จริง   เขาเป็นคนท่ีจริงใจและเราสามารถไว้ใจเขาได้   เขาจะหนนุใจ
เราให้กลายเป็นทกุอยา่งท่ีพระเจ้าได้เตรียมไว้เพ่ือเรา 

เอเฟซัส 2:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี 1971 

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์เพื่อให้
ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงด าริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระท า 

เพ่ือนท่ีปลอดภยัจะรับรองในของประทานและความสามารถของเรา และร่วมช่ืนชมยินดีในยามท่ีเรา
เรียนรู้ท่ีจะใช้ของประทานและความสามารถเหลา่นัน้ในทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า   เพ่ือนท่ีปลอดภยัจะ
ยินดีเม่ือเราได้เดนิในเส้นทางท่ีพระเจ้าได้ทรงวางไว้เพ่ือเรา  แม้ว่านัน่จะหมายถึงการย้ายไปยงัเมืองอ่ืน  
เขาจะร่วมเฉลิมฉลองในสิ่งท่ีพระเจ้าก าลงัท าในชีวิตเรา 

เม่ือเราปรารถนาท่ีจะมีเพ่ือนท่ีปลอดภยั   ขอให้เราแนใ่จได้เลยวา่พระเจ้าจะทรงชว่ยเรา   เม่ือพดูถึง
เพ่ือนท่ีใกล้ชิดและเพ่ือนสนิท   อยา่จมอยูก่บัคนท่ีไมป่ลอดภยั    

แตจ่งเลือกเพ่ือนสนิทท่ีปลอดภยัอย่างชาญฉลาด   นีคื้อสิ่งดีท่ีสดุท่ีพระเจ้าทรงมีไว้ส าหรับท่าน 

4. เราควรท าอย่างไรหากก าลังอยู่ในความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ 
ปลอดภยั? 

“ผมรู้สกึตกอยูใ่นกบัดกัแหง่ความสมัพนัธ์นี”้ เป๊ียกกลา่ว   เป๊ียกเป็นนกัศกึษาปีหนึง่วยั 18 ปีอาศยัอยู่
ในรัว้วิทยาลยั   เป๊ียกรู้จกักบัเพ่ือนนกัศกึษาอีกคนหนึง่ช่ือ ปุ๋ ย   เธอก็เป็นนกัศกึษาปีหนึง่เชน่กนั  ปุ๋ ยเปล่ียน
จากคนรู้จกัและจากเพ่ือนทัว่ไปมาสูก่ารเป็นเพ่ือนท่ีสนิทกบัเป๊ียกอย่างรวดเร็ว   ภายในเวลาไมก่ี่สปัดาห์
เธอก็ท าให้เป๊ียกรู้วา่เธอสนใจเร่ืองการแตง่งาน   
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แตว่า่เป๊ียกมีความกงัวลเร่ืองความสมัพนัธ์นี ้  ปุ๋ ยเป็นคนท่ีอารมณ์ขึน้ๆ ลงๆ   วนัหนึง่ขณะท่ีเธอก าลงั
ไมส่บาย  เธอบอกเป๊ียกวา่ “เหตผุลท่ีฉนัรู้สึกไมส่บายก็เพราะวา่เธอไมไ่ด้รักฉันมากพอ” 

เป๊ียกต้องการท่ีจะยตุคิวามสมัพนัธ์นี ้ แตเ่ขาไม่อยากท าร้ายความรู้สกึของปุ๋ ย  เขากลวัวา่หากเขาเลิก
คบหากบัเธอ  เธอจะรู้สกึขุน่เคืองใจมาก    

หากเราเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดกบัเป๊ียกเราจะพดูกบัเป๊ียกอย่างไร?   เราจะให้ค าแนะน าเร่ืองความสมัพนัธ์
ของเป๊ียกกบัปุ๋ ยอยา่งไร? 

เป๊ียกได้ไปหาบางคนท่ีสามารถชว่ยให้เขามองเห็นทางเลือกและตดัสินใจอยา่งฉลาดได้   พวกเขาบอก
เป๊ียกว่า  เป๊ียกไมใ่ชค่นท่ีต้องรับผิดชอบตอ่ความรู้สึกของปุ๋ ย  นัน่คือเขาไมไ่ด้เป็นคนท่ีท าให้เธอป่วยเพราะ
เขาไมไ่ด้รักเธอมากพอ  และเขาก็ไมใ่ชค่นท่ีต้องรับผิดชอบตอ่ความรู้สกึของเธอด้วยหากเขาเลือกท่ีจะยตุิ
ความสมัพนัธ์นี ้

พวกเขาชว่ยให้เป๊ียกเห็นวา่แม้วา่ปุ๋ ยรักพระเจ้า เธอก็ไมใ่ช่คนท่ีปลอดภยั   เธอไมใ่ชค่นท่ีจะเป็นคูค่รอง
ท่ีดีในอนาคตส าหรับเป๊ียกอยา่งแนน่อน   และหากว่าเขายงัคงอยูใ่นความสมัพนัธ์นีต้อ่ไป เขาก็จะไม่
สามารถเป็นคนท่ีเปิดเผยกบัเธออยา่งจริงใจได้   เพราะว่าเหตผุลหลกัของเขาก็คือไม่อยากท าให้เธอต้องขุน่
เคืองใจ 

ในท่ีสดุเป๊ียกได้ยตุิความสมัพนัธ์นีก้บัปุ๋ ย  และเธอก็เปล่ียนไปรู้จกักบัอีกคนหนึง่ และไมก่ี่เดือนตอ่มา
เธอก็แตง่งาน 

ก. จงสัตย์ซ่ือกับตัวเอง 

หนึง่ในความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ซึง่หลายคนได้เผชิญก็คือ การเป็นคนท่ีสตัย์ซ่ือกบัความ สมัพนัธ์ของตน   
เรามกัปล่อยให้อารมณ์ความรู้สกึของเราท าการตดัสินใจเร่ืองเพ่ือนของเรา   เม่ือเราช่ืนชมกบัความเป็น
เพ่ือนของใครบางคนแล้ว  เราก็มกัจะคิดวา่พวกเขาคงต้องเป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัด้วย   ง่ายมากท่ีจะอยูก่บั
การปฏิเสธความจริงโดยไมย่อมเผชิญกบัปัญหาท่ีแท้จริง ซึง่เป็นสิ่งท่ีสร้างลกัษณะชีวิตของเพ่ือนคนนี ้ 

เราจ าเป็นต้องมองผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ในชีวิตของเราอยา่งสตัย์ซ่ือหากเรายงัคงอยูใ่นความสมัพนัธ์นีใ้น
อีกห้าปีข้างหน้า หรือตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา 

 เราต้องการจะอยูก่บัคนท่ีไมไ่ด้อทุิศชีวิตของเขาในการติดตามพระเยซูอยา่งเตม็ท่ี
หรือไม?่ 

 เราต้องการจะอยูก่บัคนท่ีเป็นคนขีอิ้จฉา เจ้าอารมณ์ คาดเดาได้ยาก อยา่งนัน้หรือ? 
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 เราต้องการจะอยูก่บัคนท่ีไม่มีความเป็นผู้ ใหญ่ ห่วงใยแตค่วามต้องการของตวัเอง
มากกวา่ความต้องการของเราอยา่งนัน้หรือ? 

 เราต้องการจะอยูก่บัคนท่ีกล่าวโทษเราในปัญหาความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัเขาหรือ? หรือคนท่ี
ไมรั่บผิดชอบกบัปัญหาท่ีเขาก่อ  หรือคนท่ีชอบแก้ตวัตา่งๆ นานาอยา่งนัน้หรือ?  

ไมมี่ใครท่ีสมบรูณ์แบบ  เราทกุคนล้วนมีจดุแข็งและจดุอ่อนทัง้นัน้   แตเ่ราต้องเป็นคนท่ีประเมิน
ความสมัพนัธ์เพ่ือจะพิจารณาดวูา่คนๆ นีเ้ป็นคนท่ีปลอดภยัหรือไม่   และเม่ือเราพบว่าตวัเองอยูใ่น
ความสมัพนัธ์กบัคนท่ีไม่ปลอดภยัเราก็ต้องมองหาความชว่ยเหลือจากพระเจ้า 

ข. การยุตคิวามสัมพันธ์ 

หนึง่ในวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการตอบสนองเม่ือเรารู้วา่ก าลงัอยูใ่นสมัพนัธภาพท่ีไมป่ลอดภยั ก็คือยตุิ
ความสมัพนัธ์กบัคนนัน้เสียโดยการพดูอยา่งชดัเจน   พระเยซูตรัสวา่ “จริงก็จงวา่จริง ไมก็่วา่ไม”่ (มทัธิว 
5:37)   อยา่บอกวา่ “ใช่  เราต้องการเป็นเพ่ือนกบัเธอ” ในขณะท่ีข้างในใจพดูว่า “ไม ่เราอยากยตุิ
ความสมัพนัธ์นี”้   แคบ่อกกบัคนนัน้ไปวา่ “เราต้องการยตุคิวามสมัพนัธ์นี”้ 

เม่ือเราตดัสินใจท่ีจะยตุิความสมัพนัธ์กบัคนนี ้ อยา่รู้สึกว่าต้องอธิบายเหตผุลวา่ท าไมเราจงึต้องการยตุิ
ความสมัพนัธ์นี ้   คนท่ีไมป่ลอดภยัมากมายเป็นผู้พดูท่ีดีเย่ียมเขาจะมีข้อแก้ตวัส าหรับเหตผุลทกุอยา่งท่ีเรา
ยกขึน้มา   อยา่ทิง้การตดัสินใจท่ีจะออกจากความสมัพนัธ์นีไ้ว้ในมือของเขา   หากเรามัน่ใจวา่เราต้องการ
จะยตุคิวามสมัพนัธ์นัน้ก็ยืนหยดับนการตดัสินใจนัน้โดยไมส่ าคญัวา่อีกฝ่ายจะพดูวา่อยา่งไร    เราต้องตก
ลงใจให้ดีก่อนท่ีจะพดูคยุกบัเขาวา่เราจะไมมี่ทางเปล่ียนความคิดท่ีพดูไปในวนันี ้  ไมส่ าคญัวา่อีกฝ่ายจะ
ตอบวา่อะไรก็ตาม  

จะเป็นการดีหากพดูคยุกนัในท่ีสาธารณะ   เพ่ือเราจะปอ้งกนัไมใ่ห้อีกฝ่ายเป็นผู้ควบคมุสถานการณ์   
ก่อนการพบปะกนันีใ้ห้วางแผนสิ่งท่ีเราต้องการจะท าภายหลงัจากท่ีการพดูคยุสิน้สดุลง   นัน่คือเราจะต้อง
หาวิธีในการเดนิทางกลบับ้านหรือไปในท่ีๆ เราต้องการไป  เพ่ือว่าเราจะไมต้่องให้เขาไปสง่เรา 

ค. หลังจากการยุตคิวามสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยั 

อยา่ประหลาดใจหากวา่เขาจะรู้สกึใจสบายหรือโกรธเรา   พระเจ้าท่ีเรารับใช้นัน้ใหญ่พอท่ีจะชว่ยเขาให้
ผา่นพ้นเหตกุารณ์นีไ้ปได้   พระเจ้าไมไ่ด้ต้องการให้เราไปชว่ยเยียวยารักษเขา   พระองค์ทรงมีหนทาง
มากมายท่ีจะชว่ยเขาได้ 
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อยา่ประหลาดใจหากเราจะยงัคงสงสยัอยูร่ ่าไปวา่เราตดัสินใจถกูต้องหรือไม่   เราจ าเป็นต้องยืนหยดั
ในสิ่งท่ีเราตดัสินใจ   โดยไม่ส าคญัวา่เรารู้สกึจะอยา่งไร  จงจ าไว้วา่เราไมอ่าจปล่อยให้อารมณ์ของเรา
ตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัเชน่นีไ้ด้ 

เราต้องตัง้มัน่ท่ีจะไมห่นักลบัไปสูค่วามสมัพนัธ์นีอี้ก   คนท่ีไมป่ลอดภยัไมใ่ช่คนท่ีท าสิ่งผิดพลาด
เล็กน้อยในวนัหนึง่และสิ่งนัน้น าสูก่ารยตุิความสมัพนัธ์ในวนันี ้  หากแตเ่พราะคนท่ีไมป่ลอดภยันีมี้ปัญหา
ด้านลกัษณะชีวิตซึง่เป็นอนัตรายตอ่เรา   และปัญหาด้านลกัษณะชีวิตไมใ่ชเ่ป็นสิ่งท่ีจะแก้ไขภายในวนัสอง
วนัหรือหนึง่สปัดาห์ได้ 

ง. หากคนที่ไม่ปลอดภยัเป็นญาตล่ิะจะท าอย่างไร? 

เป็นไปได้ว่าเราอาจมีญาติดหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นคนท่ีไมป่ลอดภยั   น่ีหมายความวา่เราต้องไม่
พดูคยุกบัพวกเขาหรือเข้าไปใกล้พวกเขาอีกเลยอยา่งนัน้หรือ?  ไมมี่ค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุส าหรับค าถามนี ้   
สว่นหนึง่ของการตอบจะพิจารณาจากสภาพของคนท่ีไมป่ลอดภยันีว้า่เป็นอย่างไร  คนๆ นีอ้ารมณ์ร้าย
หรือไม?่   หรือคนนีเ้คยท าทารุณตอ่เราหรือตอ่คนอ่ืนในอดีตหรือไม่? 

เราอาจต้องพิจารณาวา่เราต้องท าอะไรบ้างเพื่อท าให้ตวัเองอยูใ่นท่ีปลอดภยั  หากเรายงัอยูใ่นหนทางท่ี
เป็นอนัตรายแล้วเราอาจจ าเป็นต้องใช้ขัน้ตอนท่ีเด็ดขาดเพ่ือท่ีจะออกจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอนัตรายนี  ้

หากคนท่ีเป็นอนัตรายนีคื้อคนท่ีเราท างานด้วยหรือเป็นเพ่ือนบ้าน  เราต้องพิจารณาวา่จะปกปอ้งตวัเอง
จากอนัตรายนีไ้ด้อยา่งไร   อยา่วางตวัเองไว้ในท่ีซึง่เราจะอยูภ่ายใต้การควบคมุของพวกเขา   จงแสวงหา
ความชว่ยเหลือจากคนอ่ืนเพ่ือพิจารณาถึงหนทางท่ีดีท่ีสดุในการรับมือกบัความสมัพนัธ์นี ้

จ. เราจะท าอย่างไรกับเพื่อนๆ ที่ รู้จกัก่อนที่เราจะมาเป็น 
คริสเตียน? 

หากวา่เราเพิ่งมาเป็นคริสเตียนเม่ือไมน่านมานี ้  เราก็อาจยงัมีเพ่ือนหลายคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน    
แล้วเราจะท าอยา่งไรกบัพวกเขาดี?   คนเหล่านีอ้าจเป็นเพ่ือนท่ีตรงกบัมิตรภาพส่ีประเภทท่ีได้กลา่วไปใน
บทเรียนท่ี 2 ของวิชานี ้ นัน่คือ เป็นคนรู้จกัมกัคุ้น เพ่ือนทัว่ไป เพ่ือนท่ีใกล้ชิด และเพ่ือนท่ีสนิทสนม    

ยิ่งเราติดตอ่กบัเพ่ือนเหลา่นีม้ากเทา่ไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะมีอิทธิพลตอ่เรามากขึน้เทา่นัน้   
ให้เราพยายามท่ีจะพาเพ่ือนเก่าๆ เหลา่นีม้าหาพระเยซูคริสต ์ โดยถามพระองค์วา่ “พระเยซูเจ้า พระองค์
ทรงต้องการให้ข้าพระองค์ท าอยา่งไรกบัเพ่ือนแตล่ะคน?”   หากเรายอมให้พระเยซูตดัสินใจเร่ืองเพ่ือนเก่า
ของเรา   แนใ่จได้ว่าพระองค์จะทรงท าสิ่งดีท่ีสดุเพ่ือเรา 
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นอกจากยอมให้พระเจ้าเลือกเพ่ือนให้กบัเราแล้ว   เรายงัต้องตดัสินใจให้ชดัเจนว่าคนเหลา่นัน้ท่ีปฏิเสธ
พระเยซูไมอ่าจเป็นเพ่ือนใกล้ชิดกบัเราได้อีก   หากเรายงัติดตอ่กบัเพ่ือนเก่าของเราอยูจ่งบอกพวกเขาแบบ
ไมอ้่อมค้อมวา่เราได้มอบชีวิตให้กบัพระเยซูแล้ว และจะไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมทัง้หลายท่ีเป็นบาปอีก
ตอ่ไป  

คริสเตียนใหมห่ลายคนไม่จริงจงักบัอนัตรายท่ีจะเกิดจากการคบเพ่ือนเก่าๆ แล้วไมน่านก็พบวา่ตนเอง
ตกอยูใ่นสถานการณ์ของการประนีประนอมและบางคนก็หนัหลงัให้กบัพระเจ้า   อย่าหลอกตนเองด้วยการ
คดิว่าเรารู้ว่าอะไรดีท่ีสดุส าหรับเรา  จงมอบความสมัพนัธ์เหลา่นีไ้ว้ให้พระเยซู และปล่อยให้พระองค์ทรง
ชีน้ าเรา 

เจง๋มาเป็นคริสเตียนขณะพกัอยูท่ี่ทีนชาล์เลนจ์  และได้หนัหลงัให้กบัชีวิตท่ีเคยติดยาเสพตดิในอดีต   
ขณะท่ีเขาอธิษฐาน เขารู้สึกว่าพระเจ้าก าลงัตรัสกบัเขาไม่ให้หนักลบัไปสูล่ะแวกบ้านเดิมของเขาอีก  แตใ่ห้
เร่ิมต้นสร้างมิตรภาพใหมก่บัคริสเตียน    เวลาผ่านไปนบัสิบปีก่อนท่ีเจง๋จะรู้สกึว่าพระเจ้าอนญุาตให้เขา
กลบัไปยงัละแวกบ้านเก่าของเขาได้ 

เราอาจคดิวา่น่ีเป็นเร่ืองนา่ตลก   แตค่วามจริงก็คือว่า เจง๋ท าอย่างนีก็้เพราะวา่เขาได้อธิษฐานและ
สมัผสัวา่พระเจ้าตรัสให้เขาท าอยา่งนี ้  ข่าวดีก็คือวา่เจง๋ยงัคงรับใช้พระเจ้าเป็นเวลานานถึง 20 ปีภายหลงั
จากท่ีเขาเป็นคริสเตียน   เม่ือพดูถึงความสมัพนัธ์ของเรากบัเพ่ือนเก่าแล้ว การท าสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้
เราท านัน้คือสิ่งท่ีดีท่ีสดุ    จงวางใจพระเจ้าและเตม็ใจท่ีจะอยูก่บัสิ่งท่ีพระองค์ทรงบอกให้เราท า 

บทสรุป 

ความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัท่ีสดุท่ีเราสามารถมีได้กบัผู้หนึง่ผู้ใด ก็คือกบัองค์พระเยซูคริสต์  แม้ว่าเราจะ
ใจแตกสลายกบัมิตรภาพท่ีเราได้พิสจูน์แล้ววา่เป็นมิตรภาพท่ีไมป่ลอดภยั ก็จงยืนหยดัอยูบ่นพระสญัญา
ท่ีวา่พระเจ้าจะน าคนท่ีปลอดภยัมาสูชี่วิตของเรา    จงใสใ่จในการเลือกเพ่ือนท่ีใกล้ชิดและเพ่ือนสนิท  ต้อง
แนใ่จวา่พวกเขาคือคนท่ีปลอดภยั   จงฝึกฝนอยา่งตอ่เน่ืองในการเจริญเติบโตสูก่ารเป็นบคุคลท่ีพระเจ้าทรง
ต้องการให้เราเป็น เพ่ือวา่เราจะเป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัส าหรับคนอ่ืนด้วยเชน่กนั 
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บทที่ 4 
ชีวติคริสเตียนกับเพศสัมพันธ์ 

เร่ืองเพศจะเข้ากบัชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?   สว่นท่ีเหลือของวิชานีจ้ะพยายามตอบค าถามนี ้    มีบาง
ค าถามท่ีเราอาจต้องคิดใคร่ครวญในสปัดาห์นี ้

 อะไรคือแผนการของพระเจ้าส าหรับคนโสด? 

 เราควรจะท าอย่างไรหากตกหลมุรักคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน? 

 จะเกิดอะไรขึน้หากเราซึง่เป็นคนโสดแตมี่เพศสมัพนัธ์กบับางคน? 

 การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งานสง่ผลอะไรตอ่เราหลงัจากท่ีเราแตง่งานแล้ว? 

 อะไรท าให้การคบหาดใูจกนัประสบความส าเร็จ? 

 การออกเดทกบัคนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียนเป็นอยา่งไร? 

 เราจะพบคูชี่วิตได้อยา่งไร? 

 อะไรท าให้ชีวิตสมรสของคริสเตียนเป็นสิ่งพิเศษ? 

 เราจะรือ้ฟืน้ชีวิตสมรสของเราได้อย่างไร? 

 การอยูกิ่นฉนัท์สามีภรรยาโดยไมจ่ดทะเบียนสมรสเป็นอย่างไร?  

เราอาจมีค าถามอ่ืนนอกเหนือจากท่ีให้ไว้   เราหวงัวา่การศกึษาของในบทนีจ้ะเป็นก้าวเล็กๆ ในการชว่ย
ให้คณุได้เรียนรู้วา่พระเจ้าทรงวางแผนชีวิตท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ส าหรับคณุอย่างไร  นัน่รวมถึงการมี
ความสมัพนัธ์กบัเพศตรงกนัข้ามด้วย   แตค่วามสมัพนัธ์ท่ีวา่นีจ้ะเป็นในลกัษณะใด? 

แล้วใครจะเป็นผู้ก าหนดความเช่ือท่ีเราจะใช้ในการด าเนินชีวิตด้านนีข้องเรา? ครอบครัวของเราหรือ?  
เพ่ือนๆ ของเราหรือ?  วฒันธรรมหรือ?   ครูในโรงเรียนหรือ?   ดาราหรือ?   หรือวา่พระเจ้า? 
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หากเราตดัสินใจขอให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้น าในชีวิตของเราแล้ว   เราแนใ่จได้เลยว่าพระองค์พร้อม
ท่ีจะชว่ยในทกุๆ ค าถามและปัญหาท่ีเรามีในชีวิตด้านนี ้

ก. คนโสดกับเพศสัมพนัธ์ 

ให้เรามาเร่ิมต้นท่ีหวัข้อ คนโสดกบัเพศสมัพนัธ์   เราทกุคนล้วนเร่ิมต้นชีวิตกบัการเป็นคนโสด   พวกเรา
สว่นใหญ่จะด าเนินชีวิตในฐานะคนโสดไปจนอายปุระมาณ 22 ปีหรืออาจมากกวา่นัน้หลายปี   หรือบางคน
ก็อาจเร่ิมแตง่งานในขณะท่ียงัอยูใ่นวยัท่ีน้อยกว่านีก็้ได้ 

วิธีท่ีเรารับมือกบัความคิดในเร่ืองเพศและความสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้ามในฐานะคนโสดนัน้จะสง่ผล
กระทบส าคญัตอ่ชีวิตทกุด้านของเรา    

พระเจ้าทรงมีหลายสิ่งท่ีจะบอกเลา่เก่ียวกบัชีวิตในด้านนีข้องเรา  ไมว่า่ความคิดของเราในเร่ืองเพศจะ
เป็นอย่างไร  พระเจ้าทรงรู้มากกวา่ท่ีเรารู้ในเร่ืองเพศสมัพนัธ์และวิธีการท่ีจะช่ืนชมกบัสิ่งนีอ้ยา่งแท้จริง   
เพราะวา่พระองค์ทรงสร้างเพศขึน้มา!   และเม่ือพระองค์ทรงสร้างเพศ พระองค์ก็ทรงรู้ดีวา่พระองค์ก าลงัท า
อะไร! 

แตข่องประทานอนัล า้คา่ท่ีสดุแหง่การทรงสร้างของพระเจ้านีก็้อาจเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีซาตานจะใช้
ในการพยายามปล้นเอาพระพรพิเศษท่ีพระเจ้าต้องการให้กบัเราในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ไป  เพศสมัพนัธ์ไมใ่ช่
ความบาปเม่ือถกูใช้ภายในขอบเขตของพระเจ้า   ซาตานจะท าทกุอยา่งเพื่อท าให้เราเพิกเฉยตอ่สิ่งท่ี 
พระเจ้าตรัสเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์   ซาตานต้องการท าให้เราไปในเส้นทางท่ีตา่งจากท่ีพระเจ้าได้ทรง
วางแผนไว้เพ่ือเรา 

ใครคือผู้ ท่ีมีอิทธิพลด้านความเช่ือของเราตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงปัจจบุนันีใ้นเร่ืองเพศสมัพนัธ์?   พระเจ้า
หรือ? ครอบครัวของเราหรือ?   เพ่ือนๆ หรือ?   หรือวา่วฒันธรรม? 

1. วัฒนธรรมบอกอะไรเราเก่ียวกับเร่ืองเพศสัมพันธ์? 

ประเทศสว่นใหญ่ปัจจบุนันีเ้ร่ืองเพศถือเป็นเร่ืองใหญ่ของวฒันธรรม   ภาพยนตร์ตา่งๆ น าเสนอเร่ือง
เพศอยา่งเปิดเผย    แม้วา่ภาพยนตร์จะถกูจดัประเภทให้เหมาะสมตามวยั  แตเ่ด็กๆ ส่วนใหญ่ก็ยงัเปิดรับ
ภาพยนตร์เร่ืองท่ีพวกเขาต้องการจะชมอยู่ดี   หนุม่สาวมากมายในปัจจบุนันีก้ าลงัถกูสอนเร่ืองเพศสมัพนัธ์
ผา่นทางภาพยนตร์ท่ีเขาชมกนั 
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แตก่ารสร้างมมุมองทางวฒันธรรมในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ของเรานัน้เป็นอะไรท่ีมากกวา่เพียงแคช่ม
ภาพยนตร์   เพ่ือนของเราและคนในวยัเดียวกนักบัเราตา่งก็มีอิทธิพลอย่างมากตอ่มมุมองของเราในเร่ือง
เพศสมัพนัธ์ 

วยัรุ่นมากมายโอ้อวดเร่ืองท่ีพวกเขาได้เสียพรหมจรรย์ของตน  และบอ่ยครัง้ไมมี่ความเสียใจปรากฏให้
เห็นเลย   “ใครๆ ก็มีเพศสมัพนัธ์กนั เพราะฉะนัน้ฉนัก็แคท่ าในสิ่งท่ีใครๆ เขาก็ท ากนั” นัน่เป็นเหตผุลท่ี
ขบัเคล่ือนความคิดและความเช่ือของวยัรุ่นมากมายในปัจจบุนันี ้

 มีขา่วสารส าคญัอะไรท่ีวฒันธรรมของเราได้ส่ือในเร่ืองเพศสมัพนัธ์? 

 วฒันธรรมสง่ผลอะไรตอ่ความเช่ือของเราเร่ืองคนโสดกบัเพศสมัพนัธ์? 

 วฒันธรรมของเรามีมมุมองท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไรในเร่ืองเพศสมัพนัธ์เม่ือเปรียบเทียบกบั
มมุมองของพระเจ้า? 

 เราเคยใช้เวลาส ารวจสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัมมุมองทางวฒันธรรมในเร่ือง
เพศสมัพนัธ์ของเราหรือไม่? 

ในปัจจบุนันีท้ศันคตทิางวฒันธรรมในหลายประเทศนัน้ครอบง าคนมากเสียจนมมุมองอ่ืนๆ ถกูกลืน
หายไป   แตถ้่าเราส ารวจทศันะของพระเจ้าในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ให้ดีแล้วเราจะพบวา่บอ่ยครัง้มมุมองของ
พระเจ้าเป็นสิ่งท่ีขดัแย้งอยา่งมากกบัความเช่ือท่ียึดถือกนัอยูใ่นวฒันธรรมของเรา  แล้วใครเป็นฝ่ายถกู? 

พระเจ้าแจ้งขา่วสารท่ีชดัเจนแก่เราเร่ืองอนัตรายของการติดตามสิ่งท่ีวฒันธรรมได้บอกเราให้ท า 

โรม 12:1-2 ฉบับ ERV-TH 

พี่น้องครับ พระเจ้าได้เมตตากรุณาต่อเรา ผมขอร้องให้คุณมอบร่างกายของพวก
คุณ เป็นเคร่ืองบูชาที่มีชีวิตอยู่ เป็นเคร่ืองบูชาที่บริสุทธ์ิ และเป็นที่พอใจของ 
พระเจ้า อย่างนีแ้หละเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของคุณต่อพระองค์  อย่า
ท าตามอย่างคนในโลกนี ้แต่ยอมให้พระเจ้าเปล่ียนแปลงพวกคุณ คือพระองค์ให้
จิตใจใหม่กับคุณเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไร จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่
พอใจของพระองค์ และอะไรที่สมบูรณ์แบบ 

ขา่วสารของพระเจ้าท่ีมาถึงเรานัน้ชดัเจนยิ่งนกั  “อย่าประพฤติตามอยา่งคนในยคุนี”้ น่ีคืออนัตราย
ใหญ่หลวงท่ีเราเผชิญอยูใ่นวฒันธรรมของเรา  เป็นการง่ายท่ีเราจะไถลเข้าสู่ความเช่ือทางวฒันธรรมหาก
คนสว่นใหญ่ยอมรับทศันคติในเร่ืองเพศเชน่นีแ้ละสรุปวา่น่ีเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง   แตท่ว่าสิ่งท่ีใครอ่ืนคิดนัน้ไมใ่ช่
วิธีการท่ีพระเจ้าทรงก าหนดว่าดีท่ีสดุส าหรับเรา 
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พระคมัภีร์อีกฉบบัหนึง่ถอดความวา่ “อยา่ยอมให้โลกบีบคัน้ทา่นเข้าไปในเบ้าหลอมของมนั”   นัน่คือสิ่ง
ท่ีวฒันธรรมต้องการให้เราท า  คือยอมให้โลกบีบคัน้เราเข้าไปในสิ่งท่ีโลกบอกเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์   
หรือท่ีได้ยินบอ่ยๆ วา่  “ใครๆ เขาก็ท ากนั!” 

แตห่ากเรายอมให้วฒันธรรมก าหนดวา่อะไรดีท่ีสดุส าหรับเราแล้ว พระเจ้าตรัสวา่สิ่งนีจ้ะ “ดงึทา่นไปสู่
ระดบัของการไมเ่ติบโตเป็นผู้ ใหญ่เสมอ”   แล้วใครเป็นฝ่ายถกู? วฒันธรรมของเราหรือวา่พระเจ้า?  อย่าลืม
วา่ทัง้สองฝ่ายไมอ่าจถกูด้วยกนัทัง้คูไ่ด้ 

แม้วา่วฒันธรรมของเราได้ให้ขา่วสารท่ีมีอิทธิพลในเร่ืองเพศสมัพนัธ์กบัคนโสด  แตพ่ระเจ้าทรงมี
มมุมองท่ีดีท่ีสดุจริงๆ ในเร่ืองนี ้   เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเพศ ดงันัน้ พระองค์ยอ่มรู้วา่
อะไรเป็นวิถีทางท่ีดีท่ีสดุในการพบกบัความอิ่มเอิบใจในด้านนีข้องชีวิต 

2. ประวัตคิรอบครัวของเราเร่ืองความสัมพันธ์ทางเพศเป็น
อย่างไร? 

ครอบครัวของเรามีอิทธิพลตอ่ทศันะเร่ืองความสมัพนัธ์ทางเพศตัง้แตแ่รกเร่ิม   พ่อแมข่องเรามี
ความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะใด?   พวกเขาอาศยัอยู่ด้วยกนัและให้แบบอย่างด้านบวกให้แก่เราในเร่ือง
ความรัก การส่ือสาร และสามารถเข้ากนัได้ดีหรือไม่?   พวกเขาให้แบบอยา่งท่ีชดัเจนวา่ความสมัพนัธ์ท่ีดี
และเตบิโตเป็นผู้ใหญ่นัน้มีลกัษณะอย่างไรบ้างหรือไม่? 

หรือวา่พ่อแมข่องเราท าตรงกนัข้าม?  การหยา่ร้างคือสว่นหนึง่ของประสบการณ์ชีวิตวยัเดก็ของเรา
หรือไม?่ พอ่หรือแม ่หรือทัง้พอ่และแมห่ายไปจากชีวิตของเราอยา่งสิน้เชิงหรือไม่?   

แม้วา่พอ่แมข่องเราจะเป็นแบบอยา่งด้านบวกเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในทางพระเจ้า  แตก็่ไมไ่ด้
หมายความวา่เราจะด าเนินรอยตามพวกเขาโดยอตัโินมตัิ   นา่เศร้าท่ีพ่อแมห่ลายคนล้มเหลวในการสอนลกู
เร่ืองความส าคญัของเพศสมัพนัธ์ซึง่อาจปกปอ้งลกูไว้จากอิทธิพลท่ีรุนแรงของวฒันธรรมและเพื่อนๆ  ซึง่
ด าเนินชีวิตแตกตา่งจากท่ีพ่อแมเ่ราปฏิบตัิ 

แล้วปู่ ยา่ตายายและญาติๆ  ของเราเป็นอยา่งไร?  วิถีชีวิตของพวกเขาสะท้อนอะไรถึงชีวิตของเราบ้าง?   
พวกเขาเป็นแบบอยา่งในด้านบวกด้วยการมีทศันะแบบพระเจ้าในด้านเพศสมัพนัธ์หรือไม?่   หรือวา่พวก
เขาเป็นแบบอยา่งในทางตรงกนัข้าม? 

แล้วพ่ีน้องชายหญิง หรือลกูพ่ีลกูน้องของเราเป็นอยา่งไรในเร่ืองนี?้  พวกเขาให้ตวัอย่างในลกัษณะใด
แก่เราเก่ียวกบัเร่ืองคนโสดกบัเพศสมัพนัธ์?   ความเช่ือและการกระท าของพวกเขาให้แบบอยา่งท่ีสะท้อนสิ่ง
ท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์ในพระคมัภีร์หรือไม่?  หรือว่าพวกเขาไปในแนวทางเดียวกบัสิ่งท่ี
วฒันธรรมพดูเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์เสียมากกว่า?   
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บอ่ยครัง้เด็กๆ ท่ีเตบิโตขึน้มาในครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแมเ่พียงฝ่ายเดียวจะด าเนินชีวิตตามรอยเดมิและ
มีลกูก่อนแตง่งาน   หลายตอ่หลายคนซมึซบัวฒันธรรมครอบครัวท่ีผิดๆ และได้สง่เสริมทศันะทาง
วฒันธรรมในเร่ืองเพศสมัพนัธ์และความเสียหายก็เกิดขึน้ตอ่เน่ืองจากรุ่นหนึง่สูอี่กรุ่นหนึง่ 

นา่เศร้าท่ีหนุม่สาวในปัจจบุนัเคยถกูทารุณกรรมทางเพศจากสมาชิกในครอบครัว หรือโดยคนท่ีใกล้ชิด
กบัครอบครัว   การทารุณกรรมนีใ้ห้ทศันะท่ีเสียหายอย่างมากในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ และความเสียหายนี ้
ขยายออกไปเม่ือคนหนุม่สาวเหลา่นีเ้ติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ 

ไมว่า่เบือ้งหลงัครอบครัวของเราจะเป็นอยา่งไรก็ตาม ความเช่ือและการปฏิบตัขิองสมาชิกในครอบครัว
เก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์นัน้จะมีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเรา   ไมว่า่จะเป็นในด้านลบหรือในด้านบวก   เรายงัคง
มีอ านาจในการตดัสินใจ    เราสามารถเลือกวา่จะท าตามแบบอยา่งของพอ่แมแ่ละคนในครอบครัวของเรา  
หรือเราจะวางล าดบัความส าคญัสงูสดุของเราไว้กบัสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสเร่ืองเพศสมัพนัธ์ในพระคมัภีร์ 

3.  อะไรคือเสรีภาพทางเพศสัมพนัธ์? 

หนึง่ในขา่วสารธรรมดาท่ีสดุท่ีวฒันธรรมของเราได้น ามาสูค่นหนุม่สาวในปัจจบุนัก็คือ “คณุมีเสรีภาพ
ในการเลือกเพ่ือคณุตวัเอง”  ซึง่รวมถึงเสรีภาพในการตดัสินใจเร่ืองเพศด้วย   เพียงแคฟั่งเสียงหวัใจตวัเอง
และเสียงท่ีมาจากวฒันธรรม  

หลายครัง้การพดูคยุเร่ืองเสรีภาพทางเพศนัน้ชกัชวนเราอยา่งไววา่  อยา่จ ากดัตวัเองไว้ท่ีความเช่ือเก่าๆ 
ท่ีพอ่แมข่องเรายดึถือมาเลย 

ก. นิยามที่ตอบสนองต่อมาตรฐานของพระเจ้า 

แล้วอะไรคือเสรีภาพทางเพศ?  สิ่งนีห้มายความวา่เรามีอิสระท่ีจะเช่ือและท าอะไรท่ีเราต้องการอยา่ง
นัน้หรือ?  เหนือสิ่งอ่ืนใดคือน่ีคือร่างกายของเราเอง 

ในท่ีนีมี้ค าจ ากดัความหนึง่ท่ีเราไมเ่คยได้ยินจากภาพยนตร์  เป็นค าจ ากดัความเก่ียวกบัเสรีภาพทาง
เพศซึง่ตอบสนองตอ่มาตรฐานของพระเจ้า 

เสรีภาพทางเพศ ไม่ใช่อิสรภาพในการท าสิ่งท่ีคุณต้องการกับคู่รักหรือคู่สมรสของคุณ (แฟน 
หรือสามี หรือภรรยา)  เสรีภาพทางเพศคืออ านาจในการท าในสิ่งท่ีถูกต้องกับคู่รัก หรือคู่สมรส
ของคุณ  คุณได้รับอ านาจและความเข้าใจนีจ้ากพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ซึ่งก็คือ 
พระคัมภีร์  

(ค าจ ากดัความเก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศนีค้ดัมาจาก The Institute in Basic Life Principles หรือสถาบันหลักการพ้ืนฐานชีวิต) 
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ดงันัน้  เราจะดมูาประเดน็ส าคญัจากค าจ ากดัความเก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศนี ้  เสรีภาพไมไ่ด้หมายถึง
การไร้ซึง่ขอบเขตใดๆ   แตเ่สรีภาพท่ีแท้จริงนัน้จะด าเนินอยูภ่ายใต้ขอบเขต 

บคุคลท่ีมีเสรีภาพทางเพศคือบคุคลท่ีมีอ านาจในการท าสิ่งท่ีถูกต้องในทกุความสมัพนัธ์  แล้วเราได้รับ
อ านาจนีม้าจากท่ีใด?  อ านาจนีม้าจากพระเจ้า   ไมไ่ด้หมายถึงการเป็นคนแข็งแรงเหนืออีกฝ่ายหนึง่แต่
หมายถึงการรู้จกับงัคบัตน   การมีอ านาจท่ีจะรักษาความคดิ อารมณ์ และพฤติกรรมของตนไว้ภายใต้การ
ตรวจสอบ  เพ่ือวา่สิ่งเหลา่นีจ้ะด าเนินอยูภ่ายในขอบเขตท่ีพระเจ้าทรงก าหนดไว้ส าหรับเรา 

เสรีภาพทางเพศท่ีแท้จริงยงัรวมถึงการรู้ว่าอะไรคือสิ่งท่ีถกูต้องท่ีควรจะกระท าในทกุๆ ความสมัพนัธ์   
แล้วอะไรคือพืน้ฐานส าหรับความคิดและการตดัสินใจเหล่านี?้  พระคมัภีร์ซึง่เป็นความจริงของพระเจ้าคือ
พืน้ฐานท่ีได้จดัเตรียมแหลง่การรู้สิ่งท่ีถกูต้องท่ีควรกระท าในแตล่ะความสมัพนัธ์    น่ีคือท่ีซึง่เราจะพบวา่มี
การตอ่สู้กบัสิ่งท่ีวฒันธรรมก าลงับอกเก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศ 

วฒันธรรมจะบอกเราวา่อยา่ปลอ่ยให้ใครบอกวา่เราควรจะท าอะไร    เรามีอิสระท่ีจะตดัสินใจเองได้   
แตน่ัน่ไมใ่ชเ่สรีภาพทางเพศท่ีแท้จริง   หากแตเ่ป็น “ระดบัท่ียงัไมเ่ตบิโตเป็นผู้ใหญ่” ซึง่พระธรรมโรม 12:2 
ได้กลา่วถึง   เม่ือวยัรุ่นคนหนึ่งกรีดร้องว่า “ฉนัสามารถท าอะไรก็ได้ท่ีฉนัต้องการ!”  พวกเขาก็ก าลงัเปิดเผย
ตวัตนภายในของตนวา่เป็นคนท่ียงัไมเ่ตบิโตเป็นผู้ใหญ่สกัเทา่ไหร่  

หากเราต้องการมีเสรีภาพทางเพศท่ีน ามาซึง่ความรักและความพงึพอใจท่ีแท้จริงในชีวิตของเราโดยไม่
ต้องเสียใจแล้ว   เราจ าเป็นต้องเช่ือทศันะของพระเจ้าในประเดน็เก่ียวกบัเสรีภาพทางเพศ    หากเราเช่ือ
ทศันะของวฒันธรรมในเร่ืองเสรีภาพทางเพศแล้วเราก็จะถกูน าไปสูเ่ส้นทางตา่งๆ ซึง่ต ่ากวา่สิ่งท่ีพระเจ้าทรง
จดัเตรียมไว้เพ่ือเรา  เราจะไมบ่รรลถุึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงวางแผนไว้เพ่ือเรา หากเราเช่ือทศันะทางวฒันธรรม
ของเสรีภาพทางเพศ 

ข. แล้วเร่ืองเอกลักษณ์ทางเพศของเราล่ะ? 

หลายปีมานีไ้ด้มีการยอมรับกนัมากขึน้ส าหรับคนหนุม่สาวท่ีจะทดลองมีคูน่อนหลายๆ คน   วยัรุ่น
จ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ก าลงัถกูสนบัสนนุให้มองความสมัพนัธ์ตอ่เพศเดียวกนัว่าเป็นเร่ืองธรรมดา  ข่าวสาร
ท่ีพวกเขาได้รับคือ “จงท าอะไรก็ตามท่ีเธอต้องการ”   วยัรุ่นมากมายต้องเผชิญกบัแรงกดดนัอนัหนกัหนว่ง
ให้ด าเนินไปตามกระแสของวฒันธรรม 

เม่ือเราคิดใคร่ครวญถึงชีวิตของเรา   เราถกูท้าทายในเร่ืองนีอ้ยา่งไร?  เสียงจากวฒันธรรมกดดนัให้เรา
ทดลองเร่ืองเพศสมัพนัธ์หรือไม่? 
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แล้วพระเจ้าตรัสอะไรบ้างเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ทางเพศของเรา? พระคมัภีร์กลา่วไว้ชดัเจนวา่ 

ปฐมกาล 1:27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปื 1971  

พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึน้ตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของ 
พระเจ้านัน้ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึน้และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง    

พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นชายหรือไมก็่เป็นหญิง   พระเจ้าไมไ่ด้ท าสิ่งใดผิดพลาด   ในอีกหลายข้อ
ตอ่ไปนี ้ผู้ เขียนสดดีุได้พดูถึงวิธีการท่ีพระเจ้าทรงสร้างเรา 

สดุดี 139:13-14 ฉบับ TNCV   

เพราะพระองค์ทรงสร้างส่วนลึกล า้ภายในตัวข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้า
พระองค์ขึน้ในครรภ์มารดา  14 ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
สร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าคร่ันคร้าม ฝีพระหัตถ์ของพระองค์
อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี 

วฒันธรรมของเราอาจบอกกบัเราวา่เราเกิดมาโดยบงัเอิญ แตพ่ระเจ้าตรัสอย่างชดัเจนวา่ พระองค์ทรง
เข้ามาเก่ียวข้องกบัชีวิตของเราอย่างจริงจงัตัง้แตก่่อนท่ีเราจะถือก าเนิดมา   

คนหนุม่สาวมากมายในทกุวนันีถ้กูบอกวา่ พวกเขาถือก าเนิดมาเป็นคนรักร่วมเพศ เป็นเกย์หรือไมก็่
เป็นเลสเบีย้น   แตค่ ากล่าวนีข้ดัแย้งกบัสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสในพระคมัภีร์ 

คนหนุม่สาวบางคนถกูดงึดดูโดยความสมัพนัธ์ตอ่เพศเดียวกนัหรือไม่?  ใช ่ ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้?  
ความจริงง่ายๆ ประการหนึง่ท่ีสามารถชว่ยให้เราเข้าใจประเดน็นีไ้ด้ก็คือ ซาตานต้องการเอาสิ่งดีทกุอยา่งท่ี
พระเจ้าทรงสร้างไว้นัน้มาท าให้บดิเบีย้วไปเพ่ือจะน าความสบัสนมาสูชี่วิตของเรา  เพ่ือวา่เราจะปฏิเสธ
ความจริงของพระเจ้าและเช่ือการหลอกลวงของซาตาน 

เราต้องเลือกท่ีจะโน้มน าความคดิของเราให้สอดคล้องกบัความจริงของพระเจ้า   ความรู้สกึของเราไม่
อาจก าหนดวา่อะไรเป็นความจริงส าหรับเรา   แตค่วามจริงของพระเจ้านัน้เป็นสิ่งจริงแท้ไมว่า่เราจะยอมรับ
หรือไมก็่ตาม    เราต้องตดัสินใจท่ีจะน้อมรับความจริงของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงสร้างเรา  ไมว่า่พระองค์จะ
สร้างเราให้เป็นชายหรือหญิงก็ตาม    ความจริงนัน้ไมไ่ด้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้สกึของเราวา่เป็นอยา่งไร  
แตอ่ยูบ่นพืน้ฐานของร่างกายนัน้ท่ีพระเจ้าประทานแก่เราแล้ว 

ผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมรักร่วมเพศนัน้อาจมีความรู้สึกตอ่ความสมัพนัธ์กบัคนเพศเดียวกนั  แตพ่ระเจ้า
ทรงต้องการให้ทกุคนน้อมรับความจริงของพระองค์ไว้  
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เราต้องมองตวัเองในกระจกและพดูกบัตวัเองว่า “พระเจ้าทรงสร้างเรา  พระองค์ไมไ่ด้ท าผิดพลาด   เรา
เลือกท่ีจะอยูก่บัความจริงของพระองค์  กบัสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างเรามาอย่างไร” 

เราอาจถกูทดลองและความรู้สกึไมม่ัน่ใจหลายอยา่ง  เม่ือพดูถึงเอกลกัษณ์ทางเพศของเรา   แตจ่ง
แนใ่จในสิ่งนี ้ นัน่คือพระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยให้เราเข้าใจความจริงของพระองค์และด าเนินชีวิตในแตล่ะ
วนัไปกบัความจริงนัน้ 

4. อะไรคือมาตรฐานของพระเจ้าส าหรับคนโสด?

พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นชายหรือหญิง   และพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีอารมณ์ปรารถนาและ
ความสามารถท่ีจะมีความสมัพนัธ์ทางเพศ   แตเ่พศสมัพนัธ์นัน้เป็นของประทานจากพระเจ้าท่ีไมใ่ช่
ความจ าเป็น   เราจ าเป็นต้องมีอากาศ ต้องมีอาหาร และน า้ด่ืม ไมเ่ชน่นัน้เราจะตาย   แตเ่ราไมจ่ าเป็นต้อง
มีเพศสมัพนัธ์เพ่ือจะมีชีวิตอยูไ่ด้   เราไมจ่ าเป็นต้องมีความสมัพนัธ์ทางเพศเพ่ือจะมีชีวิตท่ีเป็นสขุ 

พระเจ้าทรงมีมาตรฐานท่ีเรียบง่ายมากในเร่ืองความสมัพนัธ์ทางเพศ   เพศสมัพนัธ์ถกูสงวนไว้ส าหรับ
บคุคลคนเดียวเทา่นัน้  นัน่คือส าหรับบคุคลผู้ เป็นสามีหรือภรรยาของเรา  และเฉพาะภายหลงัการแตง่งาน
แล้วเทา่นัน้ 

มาตรฐานของพระเจ้าส าหรับทกุคนท่ีมิได้แตง่งานนัน้ก็ชดัเจนยิ่ง นัน่คือ  จะต้องไมข้่องเก่ียวกบัเร่ือง
ความสมัพนัธ์ทางเพศ 

ในพระบญัญตั ิ10 ประการ พระเจ้ายงัทรงย า้ชดัเจนว่าเราจะต้องไมท่ าการลว่งประเวณี   คนท่ีแตง่งาน
แล้วจะท าผิดประเวณีหากมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบัผู้หนึง่ผู้ใดนอกจากคูส่มรสของตน   

พระเยซูทรงยดึถือมาตรฐานนีแ้ละท าให้มาตรฐานนีเ้จาะจงมากยิ่งขึน้   นัน่คือเราจะต้องไมมี่
เพศสมัพนัธ์แม้ในทางความคดิของเรากบัอีกคนหนึง่ 

มัทธิว 5:27-28 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

“ท่านทัง้หลายได้ยนิค าซึ่งกล่าวไว้ว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา   ฝ่ายเราบอก
ท่านทัง้หลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจก าหนัดในหญิงนัน้ ผู้นัน้ได้ล่วง
ประเวณีในใจกับหญิงนัน้แล้ว 

พระเยซูทรงเร่ิมต้นท่ีการกระท าฝ่ายร่างกายตามท่ีกล่าวไว้ในบญัญัติ 10 ประการ แล้วทรงท าให้
ประเดน็นีช้ดัเจนยิ่งขึน้วา่ เม่ือเรากระท าผิดเร่ืองนีใ้นทางความคดิของเรา เราก็กระท าบาปด้วย 
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การจดัการกบัการทดลองทางความคิดนัน้อาจเป็นการตอ่สู้ ท่ีใหญ่หลวงในชีวิตของเรา  เราต้องเรียนรู้
วิธีเอาชนะการทดลองเหลา่นี ้  พระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเรา    เนือ้หาเร่ืองนีโ้ดยละเอียดอยูใ่น
หลกัสตูร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ในหวัข้อวิชาเร่ือง การทดลอง   

เราจะด ารงความบริสทุธ์ิทางเพศจนกระทัง่แตง่งานได้อย่างไร?   สิ่งนีต้้องใช้การอทุิศตวัอยา่งจริงจงั
ของเรา    ประเดน็ท่ีส าคญัก็คือการตดัสินใจท่ีจะสงวนชีวิตสว่นนีไ้ว้เฉพาะส าหรับคนท่ีเราจะแตง่งานด้วย  
และเฉพาะภายหลงัการแตง่งานเทา่นัน้ 

แล้วคนโสดท่ีข้องเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์แล้วละ่จะท าอยา่งไร? 

5. จงอุทศิตัวที่จะอยู่ในความบริสุทธ์ิทางเพศ 

เราไมอ่าจย้อนกลบัไปเปล่ียนอดีตของเราได้   หากในอดีตเราเคยมีเพศสมัพนัธ์มาก่อน  ในวนันีเ้รา
สามารถตดัสินใจได้วา่จะใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งจากเดมิ    เราสามารถเลือกท่ีจะใช้ชีวิตในความบริสทุธ์ิทางเพศ
ตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา   แล้วอะไรคือความบริสทุธ์ิทางเพศ?  ก็คือด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้า
ในเร่ืองความสมัพนัธ์ทางเพศ 

พระเจ้าไมไ่ด้มองวา่เราล้มเหลวหรือเป็นสินค้าท่ีเสียหายแล้ว   พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรง
พร้อมท่ีจะให้อภยัเรา   หากเรามาหาพระองค์และสารภาพความผิดบาปทัง้หลายของเรา ไมว่า่ความผิด
บาปเหล่านัน้จะเป็นอะไรก็ตาม 

วนัหนึง่ฝงูชนได้น าสตรีคนหนึง่มาอยู่ตอ่พระพกัตร์พระเยซู   แล้วฟ้องว่าเธอถกูจบัในขณะท่ีลว่ง
ประเวณี   ชายเหลา่นัน้เรียกร้องค าตอบจากพระเยซูวา่  ควรจะเอาหินขว้างหญิงนี ้หรือปล่อยเธอไป?  พวก
เขาก าลงัพยายามท่ีจะหาเร่ืองพระเยซู   พระคมัภีร์เดมิกล่าววา่ผู้ใดก็ตามท่ีถกูจบัได้ในขณะท่ีท าผิดล่วง
ประเวณีจะต้องถกูหินขว้างจนตาย   แตใ่นสมยัของพระเยซูนัน้ชาวยิวอยูภ่ายใต้กฏหมายของชาวโรมนั  
และกฏหมายของชาวโรมนัไมไ่ด้เรียกร้องโทษถึงขัน้ตายส าหรับคนเหลา่นัน้ท่ีกระท าผิดในข้อหาลว่ง
ประเวณี 

ในท่ีสดุพระเยซูทรงตอบชายเหลา่นัน้โดยบอกพวกเขาว่า “ใครก็ตามท่ีไมมี่บาป ให้เป็นคนขว้างหิน
ก่อน”   ไมช้่าคนเหลา่นัน้ก็จากไปจนหมด แล้วพระเยซูจงึตรัสกบัหญิงนัน้วา่ 

ยอห์น 8:10-11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ขึน้ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหนหมด ไม่มี
ใครเอาโทษเจ้าหรือ” นางนัน้ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผู้ใดเลย” และพระเยซู
ตรัสว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถดิและอย่าท าผิดอีก” 
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ค าตอบของพระเยซูท่ีให้แก่หญิงนีเ้ผยให้เห็นสองประเดน็ส าหรับคนท่ีมีกิจกรรมทางเพศนอก
หลกัเกณฑ์ของพระเจ้า  ประเดน็แรก พระเยซูไมไ่ด้ก าลงัแสวงหาท่ีจะกลา่วโทษ   พระองค์พร้อมท่ีจะให้
อภยั   ประเด็นท่ีสอง พระเยซูตรัสกบัหญิงนีว้า่ “จงไปเถิดและอย่าท าผิดอีก”   น่ีเป็นการเรียกร้องให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและการเลือกชีวิตแหง่ความบริสทุธ์ิทางเพศ 

ดงันัน้ไมว่า่เราจะเคยมีสว่นเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ทางเพศหรือไมก็่ตาม  การท้าทายส าหรับเราใน
วนันีก็้คือ เราเลือกท่ีจะอยูใ่นความบริสทุธ์ิทางเพศนบัจากวนันีเ้ป็นต้นไปหรือไม?่   พระเจ้าจะทรงชว่ยเรา
และพระองค์ทรงมีแผนการส าหรับชีวิตของเราซึง่เตม็ด้วยมิตรสหายท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้  

ข. การคบหาและการเลือกคนที่เราจะแต่งงานด้วย 

หากเราส ารวจความเห็นของคนหนุม่สาวโสดท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-25 ปีแล้ว คนเหล่านีส้ว่นใหญ่ก็คงจะ
บอกวา่  วนัหนึง่ อยากแตง่งาน!   บางคนมีแผนการวา่ “อยากจะเรียนจบมหาวิทยาลยัก่อน”   บางคนอาจ
บอกวา่ “เราพร้อมและตัง้ใจท่ีจะแตง่งาน  แคต้่องหาคนท่ีใชใ่ห้เจอเทา่นัน้”  แล้วค าถามก็ตามมาวา่ “เราจะ
รู้ได้อย่างไรวา่เราก าลงัตกหลมุรักจริงๆ?   แล้วความรักนัน้จะน าพาเราไปตลอดรอดฝ่ังในชีวิตสมรสกบัคนๆ 
นัน้หรือไม?่” 

เราจะคนท่ีใชเ่พ่ือจะแตง่งานด้วยได้อย่างไร?   กระบวนการนีแ้ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ และแม้แต่
ในครอบครัวหนึง่ก็ยงัแตกตา่งจากอีกครอบครัวหนึง่   ในบางครอบครัวพ่อแมเ่ป็นคนจดัการเร่ืองการ
แตง่งานของลกูๆ   ในกรณีของเราก็อาจแตกตา่งไปจากนี ้

แตไ่มว่า่เราจะใช้กระบวนการใดก็ตาม การเลือกคนท่ีเราจะแตง่งานด้วยนัน้เป็นการตดัสินใจท่ีส าคญั
ท่ีสดุท่ีเราจะท าในชีวิต   กญุแจส าคญัอยา่งหนึง่ของการมีชีวิตสมรสท่ีมีความสขุนัน้ก็คือ การเรียนรู้วิธีการ
สร้างมีมิตรภาพท่ีดีกบัเพศตรงข้ามเสียก่อน 

ประเดน็เร่ืองการคบหาดใูจและการเลือกคนท่ีเราจะแตง่งานด้วยนัน้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งและเป็นเนือ้หา
ท่ีจะพดูให้ละเอียดมากขึน้ในวิชาอ่ืนๆ   ในหลกัสตูรนี ้  บทนีเ้ราจะดแูคค่ าถามส าคญัส่ีประการ  และให้
ภาพรวมบางประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการคบหาดใูจ 

1. อะไรคือจุดประสงค์ของการคบหาดูใจ 

ท าไมคนต้องคบหาดใูจกนั?   ค าตอบท่ีถกูต้องนัน้มีมากกวา่หนึง่ค าตอบ   เราจะมีโอกาสแสดงความ
คดิเห็นในหวัข้อนีเ้ม่ือท าโครงการท่ี 4 ในค าถามท่ี 1 ในหวัข้อเร่ือง “การคบหาดใูจกนั”   ในท่ีนีมี้ค าตอบ
บางสว่นท่ีคนอ่ืนได้ตอบไว้ 
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 เพ่ือจะรู้จกัเพ่ือนๆ ได้ดีขึน้ 
 เพ่ือจะเตบิโตร่วมกนัในสงัคม 
 เพ่ือจะเรียนรู้วา่ผู้หญิง (หรือผู้ชาย) นัน้คิดอย่างไร 
 เพ่ือจะแบง่ปันความรู้สกึ 
 เพ่ือจะเตรียมตวัส าหรับการแตง่งาน 
 เพ่ือจะเรียนรู้วา่รู้สึกสบายใจ (สะดวกใจ) ในการอยู่กบัคนท่ีเป็นเพศตรงข้ามได้อยา่งไร 

เราอาจมีเหตผุลท่ีตา่งไป  ก็ไมเ่ป็นไร   แตค่วามคิดเร่ืองการออกเดทของเรามาจากไหน?   มาจากความ
จริงตามหลกัพระวจนะหรือไม่?   หรือวา่เป็นความคิดเห็นท่ีเรารับมาจากวฒันธรรมของเราเอง? 

อะไรควรเป็นเหตผุลส าหรับการคบหาดใูจกนัส าหรับเราซึง่เป็นคริสเตียนท่ีอทุิศตวัในการตดิตาม 
พระเยซูคริสต์ในชีวิตด้านนี?้  ทา่มกลางเหตผุลท่ีเราให้นัน้ควรจะรวมเอาเหตผุลด้านบนนีไ้ว้ด้วย  หากเรา
ขอให้พระเยซูบอกเหตผุลวา่ท าไมเราจงึควรจะคบหาดใูจกนั  เราคิดวา่พระเยซูจะใสอ่ะไรไว้ในค าตอบนี?้ 

มีสองประเดน็ซึง่อาจเป็นส่วนส าคญัในการคบหาดใูจของเรา 

ก) เพ่ือท่ีจะเรียนรู้เร่ืองการให้และรับความรัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักแบบอากาเป้ท่ีเป็น
ความรักของพระเจ้า 

ข) เป็นโอกาสส าคญัส าหรับเราทัง้สองท่ีจะดงึดดูกนัให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากย่ิงขึน้ 

หากเราได้เรียนหลกัสตูร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ในหวัข้อวิชาเร่ือง การรักและยอมรับ
ตนเอง แล้ว เราก็คงได้มองดคูวามรักในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป   ภาษากรีกในพระคมัภีร์มี 4 ค าท่ีใช้
ส าหรับค าวา่ความรัก และ”อากาเป”้ ก็เป็นความรักท่ีมกัถกูใช้เพ่ือบรรยายถึงลกัษณะความรักของพระเจ้า
ท่ีมีตอ่เรา   พระองค์ทรงรักเราอยา่งลกึซึง้แตก็่ไมใ่ชค่วามรักท่ีเป็นความรู้สึกแบบโรแมนตกิ  

ค าอธิบายความรักแบบ “อากาเป”้ ท่ีดีทีสดุนัน้อยูใ่น 1 โครินธ์ 13 ซึง่บรรยายถึงความรักไว้วา่เป็น 
ความอดทน  จะมีความโรแมนตดิอะไรในความรักท่ีมีความอดทนเล่า?   พระคมัภีร์กล่าววา่ “ความรักนัน้ก็
กระท าคณุให้”   มีการแสดงออกซึง่ความรักในทางปฏิบตัิท่ีเพิ่มมากขึน้ในความสมัพนัธ์ท่ีดี   แตก็่ไมมี่สกั
อยา่งเลยท่ีหมายถึงแบบโรแมนตกิ  แตท่ัง้หมดก็เป็นความรักท่ีแท้จริง 

ประเดน็ท่ีสอง (ข)  แสดงชดัเจนวา่หากเราก าลงัคบหาดใูจกบัใครบางคน   น่ีควรจะเป็นโอกาสส าหรับ
เราทัง้สองท่ีจะดงึดดูกนัให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากย่ิงขึน้ 
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หากทัง้สองประเดน็นีไ้มไ่ด้เกิดขึน้ในการคบหาดใูจของเราแล้ว   เราก็พลาดบางสว่นท่ีนา่ช่ืนชมท่ีสดุ
ของการคบกนั    แตก็่เป็นไปได้วา่ทัง้สองประเดน็นีจ้ะเป็นสว่นท่ีประสบความส าเร็จได้ยากท่ีสดุของการคบ
หาดใูจกนั 

การคบหาดใูจนัน้เป็นเร่ืองของการพฒันามิตรภาพท่ีจริงใจตอ่กนั  ไมไ่ด้เป็นเร่ืองของการทดลองมี
ประสบการณ์ทางเพศ   หากเราเป็นคนโสดและสนใจคบหาใครสกัคน  จงแนใ่จว่าเราได้คบหากนัด้วยหวัใจ
ท่ีเปิดกว้างตอ่พระเจ้า  โดยขอให้พระองค์ชีน้ าทางเราในความสมัพนัธ์นี ้

2. เม่ือไหร่ที่คนๆ หน่ึงพร้อมจะเร่ิมต้นการคบหาดูใจกัน? 

ค าตอบของเราส าหรับค าถามนีคื้ออะไร    เม่ือไหร่ท่ีคนๆ พร้อมจะเร่ิมต้นในการคบหาดใูจกนั?   ไมมี่
ค าตอบใดท่ีเหมือนกนัและถกูต้องส าหรับทกุคน   พระเจ้าทรงสร้างเราแตล่ะคนมาให้มีความแตกตา่งกนั  
หากเราเป็นคนโสดให้ถามพระเจ้าวา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นการคบหาดใูจกนัหรือ
ยงั?” 

มีห้าประเด็นท่ีเราสามารถน ามาใช้พิจารณาวา่ คนๆ หนึง่พร้อมส าหรับการเร่ิมต้นการคบหาดใูจหรือยงั 

ก. เม่ือเรารู้ถึงประโยชน์และอนัตรายของการคบหาดใูจกนั 

ข. เม่ือเราได้ก าหนดขอบเขตส าหรับการคบหาดใูจกนั 

ค. เม่ือเราได้ท าข้อตกลงกบัพระเจ้าวา่จะไมล่ดมาตรฐานของเราลงมา  เพราะเม่ือไหร่ท่ีเรา
ประนีประนอมการทดลองของมารก็จะรุนแรงยิ่งขึน้  แล้วเราก็จะอ่อนแอลง   ไมน่านเราก็จะ 
ตกลงในกบัดกัของความคดิและการกระท าตา่งๆ ท่ีเตม็ด้วยบาป 

ง. เม่ือเรารู้วิธีพฒันามิตรภาพท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีถกูต้องซึง่ไมใ่ชค่วามนา่ดงึดดูใจทางเพศ 

จ. เม่ือเราเป็นมัน่คงในลกัษณะชีวิตสว่นตวัและตัง้ใจฝึกฝนการรู้จกับงัคบัตนในความสมัพนัธ์ของ
เรากบัคนท่ีเราวางแผนจะคบหาดใูจกนั  นัน่คือเม่ือเราเป็นเพ่ือนท่ีปลอดภยัแล้ว 

ในแตล่ะประเดน็เหลา่นีค้วรจะมีการพดูถึงรายละเอียดท่ีมากกวา่นี ้   แตว่นันีเ้ราจะดท่ีูข้อ ข. “เม่ือเรา
ได้ก าหนดขอบเขตส าหรับการคบหาดใูจกนั”  ขอบเขตเหลา่นีคื้อกฏของเราส าหรับการคบหาดใูจกนั   ใน
บทเรียนท่ี 3 เราได้พดูคยุเร่ืองขอบเขตไปแล้ว  อนาคตท่ีดีท่ีสดุของเราจะมาถึงเม่ือเราเลือกท่ีจะวางพระเจ้า
ไว้เป็นความส าคญัอนัดบัแรกในชีวิต และพฒันาขอบเขตท่ีจะถวายเกียรติแดพ่ระองค์ 
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3. ประโยชน์ของการคบหาดูใจ?

เราจะมีโอกาสตอบค าถามนีใ้นโครงการท่ี 4 ในค าถามท่ี 3   หากเราเป็นคนโสด  เราอาจจะไปพดูคยุ
กบัผู้ใหญ่ท่ีแตง่งานแล้ว  แล้วสอบถามค าตอบจากเขาเพ่ือเราจะได้ค าตอบท่ีดี 

การท าความรู้จกักบัอีกฝ่ายหนึง่และเร่ิมต้นท่ีจะคิดถึงความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตร่วมกนั น่ีคือ
กระบวนการท่ีงดงามของการตกหลมุรักกนั    แล้วสิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ในชีวิตของเราได้อยา่งไร? 

เราจะพฒันาความรักในการคบหาดใูจกนัได้อยา่งไร? ภาพตวัอย่างด้านลา่งแสดงถึงรูปแบบตาม
หลกัการพระคมัภีร์ของการพฒันาความรักและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพศตรงข้าม 

วิธีท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัเพ่ือนก็คือ ทัง้สองคนตา่งใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้
ก่อน  โดยให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึง่ในชีวิดของเรา  แล้วก็เราจะพบวา่ทัง้สองจะใกล้ชิดกนัและกนัมากขึน้ด้วย 

พระเจ้า

หญิง

การพัฒนาความรักใน 
การคบหาดูใจกัน

ชาย
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แล้วเราเตม็ใจท่ีจะให้พระเยซูบอกเราวา่ “ใช”่ หรือ “ไม”่  ส าหรับมิตรภาพท่ีมีกบัอีกคนหนึง่หรือไม่?   
หรือเราจะพดูวา่ “เรารู้วา่ใครดีท่ีสดุส าหรับเรา  เราจะตดัสินใจด้วยตวัเอง!”   เราจะพดูอยา่งนัน้จริงๆ หรือ?  
หากเราต้องการมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัอยา่งดีสดุ  จงยอมให้พระเจ้าอยูใ่นล าดบัสงูสดุส าหรับการตดัสินใจนี  ้

4. อันตรายของการคบหาดูใจกันมีอะไรบ้าง?

เราอาจมีค าตอบท่ีถกูต้องส าหรับค าถามนีอ้ยูแ่ล้วก็เป็นได้   เราเคยมีประสบการณ์สว่นตวัในการคบหา
ดใูจท่ีไมดี่หรือไม?่   ชายหนุ่มและหญิงสาวมากมายตา่งต้องพบกบัความเจ็บปวดเสียใจพวกเขารู้ตวัเม่ือ
สายไปวา่เขาตดัสินใจผิดเร่ืองการคบหาดใูจกนั 

สิ่งท่ีส าคญัก็คือเราต้องระมดัระวงัในการเลือกคบคนท่ีปลอดภยัส าหรับการคบหากนั   แล้วอะไรคือ
เคร่ืองหมายท่ีจะเตือนเราถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ข้างหน้า? 

ภาพตวัอย่างนีแ้สดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึน้หากคนๆ นัน้ไมไ่ด้เป็นคริสเตียน หรือไม่ตัง้ใจท่ีจะใกล้ชิด
กบัพระเจ้า   เราอาจใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ (#1) แตห่ากเขาไมเ่อาด้วยแล้ว ยิ่งเราใกล้ชิดกบัพระเจ้า
มากเทา่ไหร่   เราก็จะยิ่งห่างจากเขามากขึน้เทา่นัน้ 

แตห่ากเราตดัสินใจพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้กบัเพ่ือนของเราซึง่เขาไมไ่ด้พฒันาความใกล้ชิดกบั 
พระเจ้าแล้ว   เราก็จะหา่งออกจากพระเจ้า (#2)   ภาพตวัอยา่งทัง้สองนีแ้สดงให้เห็นความจริงท่ีวา่  หากเรา
ทัง้สองไมไ่ด้ชว่ยกนัให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้แล้ว  ความสมัพนัธ์นีจ้ะท าให้เราต้องเจอกบัความยุง่ยากใจ
และความเจ็บปวดอีกมากมาย   

พระเจ้า

หญิง

พระเจ้า

1. 2.

ชาย ชาย หญิง
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ความสมัพนัธ์ใดๆ ก็ตามท่ีน าเราให้หา่งไกลจากพระเจ้า จะปล้นเอาจดุหมายปลายทางท่ีพระเจ้าทรง
วางแผนไว้เพ่ือเราไปเสีย   อยา่ลวงตนเองด้วยการคิดวา่มิตรภาพนีดี้กวา่ท่ีพระเจ้าจะมอบให้กบัเราตลอดนิ
รันดร์กาล 

อนัตรายอีกอยา่งหนึง่เก่ียวกบัการคบกนัก็คือ การทดลองท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์กนัก่อนแตง่งาน   การใช้
ถงุยางอนามยัไมไ่ด้ท าให้การมีเพศสมัพนัธ์ปลอดภยั  ไม่มีสิ่งท่ีเรียกวา่ “บาปท่ีปลอดภยั”   หากเราได้มอบ
ชีวิตให้แก่พระเยซูและเลือกท่ีจะท าบาปทางเพศ   สิ่งนีจ้ะน ามาซึง่ความผิดหวงัและความเสียใจในชีวิตเรา
เสมอ 

คนเหลา่นัน้ท่ีเข้าสว่นในเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งาน (ไมว่า่จะเป็นการมีเพศสมัพนัธ์กนัหรือการสมัผสัแตะ
ต้องทางกายตอ่กนัอยา่งไมเ่หมาะสม) จะก่อให้เกิดอปุสรรคในความสมัพนัธ์ของพวกเขากบัพระเจ้าอยา่ง
ใหญ่หลวง   นอกจากนัน้ยงัสร้างก าแพงแหง่ความรู้สกึฟ้องผิดกัน้ระหวา่งคนทัง้สองอีกด้วย   สิ่งนีจ้ะท าให้
ยากท่ีพวกเขาจะส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย   ทัง้สองจะเร่ิมรู้สกึไมพ่อใจกนัและรู้สกึอ้างว้างโดดเดี่ยว  
เพราะวา่ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่พระเจ้าและท่ีมีตอ่กนัของพวกเขานัน้มีก าแพงกัน้ขวาง  

ความรักท่ีไมมี่เพศสมัพนัธ์ทางกายนัน้จะยึดเราไว้ด้วยกนัและท าให้เราสามารถท่ีจะพฒันาความรักท่ี
ใกล้ชิดกนัมากย่ิงขึน้ 
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โคโลสี 3:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม ปี1971 

แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านีท้ัง้หมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถงึ
ซึ่งความสมบูรณ์ 

หากเราจะถามคนท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ววา่สิ่งท่ีพวกเขารู้สกึเสียใจมากท่ีสดุเก่ียวกบัการคบหาดใูจกนัคือ
อะไร?  เราจะไมไ่ด้ยินคนตอบวา่ “เสียดายท่ีเราไมไ่ด้มีเพศสมัพนัธ์กนัในชว่งท่ีคบหากนั” แตใ่นทางตรงกนั
ข้าม  สิ่งท่ีเราจะได้ยินจากคนท่ีเป็นผู้ใหญ่ก็คือ “น่าเสียดายท่ีเราไมไ่ด้ระมดัระวงัมากพอ  และไมไ่ด้ท าตาม
ขอบเขตของพระเจ้าเร่ืองเพศสมัพนัธ์และการเป็นโสด  รู้สึกเสียใจจริงๆ ท่ีเราไมไ่ด้รอคอยท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์
อยา่งถกูเวลา”  น่ีคือค าตอบท่ีสตัย์จริง    

ภาพสาธิตอีกอยา่งท่ีสามารถชว่ยในการอธิบายวิธีการตามหลกัพระคมัภีร์ในการสร้างความสมัพนัธ์คือ
การใช้ภาพปีรามิดนี ้ 

วิธีการตามหลกัการพระคมัภีร์ในการสร้างความสมัพนัธ์นัน้ มีรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับความสมัพนัธ์นีท่ี้
จะเตบิโตขึน้   แตท่ศันะแบบโลกนัน้ได้ให้การสนบัสนนุรับรองในทางท่ีตรงกนัข้าม ดงันัน้ทา่นจงึมีเพียงจดุ
เล็กๆ เป็นรากฐาน ซึง่ไมไ่ด้ให้ความมีเสถียรภาพและง่ายท่ีจะลม่สลาย 

อยา่ปลอ่ยให้โลกบีบคัน้ให้เราไปอยูใ่นเบ้าหลอมแหง่บาป   แตจ่งเพง่สายตาของเราไปท่ีพระเยซูและ
อทุิศตวัในการตดิตามพระเจ้า   และให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึง่ในชีวิตเรา   พระองค์จะทรงน าคนท่ีดี  มีความ
รับผิดชอบ รู้จกับงัคบัตน เมตตากรุณา เอาใจใส่ดแูล และเพื่อนมีนิสยัเหมือนพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา  

วธีิการตามหลักพระคัมภีร์ วธีิการตามแบบของโลก

เริ�มตน้ตรงนี�--
การตดิพันทางดา้นรา่งกาย

การตดิพันทางดา้นสังคม

การตดิพันทางดา้น
อารมณ์ ์

การตดิพันทางดา้นรา่งกาย—
สงวนไวเ้ฉพาะคูส่มรส

เริ�มตน้ตรงนี� –
การตดิพันทางดา้นวญิญาณ

การตดิพันทางดา้น
อารมณ์์

การตดิพันทางดา้นวญิญาณ
—อาจจะไม่มี!

การตดิพันทางดา้นสังคม
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ค. การแต่งงาน  
ความสมัพนัธ์ในการคบหากนันัน้ของเรานัน้    สิ่งท่ีพระเจ้าปรารถนาก็คือการแตง่งานของเราและคนรัก

จะเป็นสิ่งท่ีพิเศษท่ีสดุ   แตเ่ป็นท่ีสองรองจากความสมัพนัธ์ท่ีเรามีกบัพระเจ้า   สามสิ่งท่ีจะชว่ยให้เรามีการ
แตง่งานท่ีดีท่ีสดุ  คือ 

 การให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอ่ืนใดในชีวิตของเรา 

 การยอมให้พระเจ้าทรงเลือกผู้ ท่ีจะมาเป็นคูค่รองของเรา 

 การเทหวัใจแหง่ความรักลงในความสมัพนัธ์นี ้  ให้ความสมัพนัธ์นีเ้ป็นมิตรภาพท่ีดีท่ีสดุ
ในชีวิตของเรา  ไมใ่ชแ่คต่อนก าลงัคบกนัเทา่นัน้ แตส่ าหรับตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา 

การแตง่งานคือแผนการของพระเจ้าส าหรับเรา   พระเจ้าทรงสร้างอาดมัและเอวาเป็นมนษุย์คูแ่รกของ
โลก  และพระองค์ทรงประกอบพิธีแตง่งานให้พวกเขา   พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยเร่ืองราวของผู้คนมากมายท่ี
แตง่งานกนั   เร่ืองราวเหลา่นีแ้สดงให้เห็นเร่ืองการแตง่งานทัง้ในแง่บวกและแง่ลบอยา่งชดัเจน 

อยา่ปลอ่ยให้โลกหรือภาพยนตร์หรือคนอ่ืนพาเราไปสูเ่ส้นทางท่ีแตกตา่ง  พระเจ้าทรงรู้วา่อะไรดีท่ีสดุ
ส าหรับเรา และพระองค์ทรงรักเรามากกวา่ใครและทรงปรารถนาสิ่งดีท่ีสดุเพ่ือเรา 

เยเรมีย์ 29:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้ส าหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อ 
สวัสดภิาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า 

มีหนงัสือท่ีดีหลายเลม่พดูถึงเร่ืองการแตง่งานและการเลีย้งดบูตุร   เนือ้หาสว่นหนึง่ในวิชานีไ้มไ่ด้สอน
ทกุอย่างท่ีเราจ าเป็นต้องรู้เพ่ือจะมีชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จ   ไมว่า่เราจะเป็นคนโสดหรือแตง่งาน
แล้วก็ตาม  น่ีเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตท่ีเราควรจะลงทนุในการใช้เวลาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเราจะเป็นในสิ่งท่ี 
พระเจ้าทรงต้องการ 

1. เราจะเตรียมตัวส าหรับชีวติสมรสที่ประสบความส าเร็จได้
อย่างไร? 

หากปัจจบุนันีเ้ราเป็นคนโสด การเลือกคนท่ีเราจะแตง่งานด้วยนัน้เป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิต   
อยา่งไรก็ตามแทนท่ีจะใช้เวลาทัง้หมดไปกบัการค้นหาคูค่รองท่ีสมบรูณ์แบบ เราต้องมุ่งความสนใจไปท่ีการ
เป็นอย่างท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็น เพ่ือวา่เราจะเป็นคูค่รองท่ีดีให้กบัคนท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้ส าหรับเรา  
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หากเราแตง่งานแล้ว  เราไมจ่ าเป็นต้องอธิษฐานและถามพระเจ้าวา่เราแตง่งานกบัคนท่ีถกูหรือไม่   
พระเจ้าทรงให้เกียรตแิก่การตดัสินใจของเรา  และพระองค์ทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเราเพ่ือให้ชีวิตสมรสของ
เราดีกวา่ท่ีเคยเป็น   เราไมอ่าจย้อนกลบัไปแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองการแตง่งานของเราได้   แตเ่รา
สามารถตดัสินใจวา่นบัแตว่นันีไ้ปเราจะท าทกุอยา่งท่ีจะท าให้ชีวิตสมรสนีป้ระสบความส าเร็จให้ได้ 

มีค าแนะน าเล็กน้อยส าหรับการเตรียมตวัเองให้มีชีวิตสมรสท่ีดี  ไมว่า่เราจะเป็นคนโสดหรือแตง่งาน
แล้ว   ค าแนะน าเหลา่นีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญัสู่การเจริญเติบโตของเราตอ่ไป 

ก. เราจ าเป็นต้องเตบิโตขึน้ในความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู    

ข. เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเอง 

ค. เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังผู้ มีสิทธิอ านาจ 

ง. เราจ าเป็นต้องมีจิตส านกึท่ีบริสทุธ์ิ 

จ. เราจ าเป็นต้องแสดงความโกรธตามหลกัการในพระคมัภีร์ นัน่คือการมอบสิทธิสว่นตวั
ของเราแดพ่ระเจ้า 

ฉ. เราจ าเป็นต้องพฒันาคณุสมบตัภิายในด้านบวกเร่ืองการรู้จกับงัคบัตน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านพฤตกิรรมทางเพศ 

ช. เราจ าเป็นต้องพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีดี และเรียนรู้วา่จะเป็นคนท่ีเปิดกว้างและ 
สตัย์ซ่ือในการส่ือสารกบัคูค่รองของเรา 

ซ. เราจ าเป็นต้องตดัสินใจวา่อะไรคือเปา้หมายชีวิตของเรา   หนึง่ในเปา้หมายเหลา่นีก็้คือ 
การรู้วา่เราจะประกอบอาชีพอะไร 

ณ. ส าหรับคณุผู้ชาย  คณุต้องสามารถสนบัสนนุครอบครัวในด้านการเงิน   คณุจ าเป็นต้อง
เป็นอิสระจากหนีส้ินก้อนโต 

รายการนีอ้าจจะยืดยาวหลายหน้ากระดาษก็ได้เพราะยงัมีอีกหลายสิ่งสามารถเขียนเข้าไปเพ่ือบง่บอก
สิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องท าในชีวิต     ท่ีสดุแล้วเราจะเป็นอยา่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น  เราไมจ่ าเป็นต้อง
เป็นคนท่ีสมบรูณ์แบบเพ่ือจะมีชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จ   แตเ่ราจ าเป็นต้องจริงจงักบัการท้าทายท่ีอยู่
ตรงหน้า 

เม่ือเรามองดชีูวิตสมรสท่ีจบลงด้วยการหยา่ร้างและชีวิตสมรสท่ีมีปัญหาอยา่งมากมายนัน้ เรา
จ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเพ่ือชีวิตสมรสท่ีมีความสขุ    นอกจากนัน้เราต้องเตบิโตขึน้ใน
ฝ่ายวิญญาณเพ่ือวา่เราจะเป็นคูส่มรสท่ีดีท่ีสดุส าหรับคนท่ีเราจะแตง่งานด้วย 
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2. รูปแบบของพระเจ้าส าหรับชีวติสมรสที่ประสบความส าเร็จ? 

มีหลายด้านในชีวิตท่ีเราจ าเป็นต้องเอาใจใสเ่พ่ือเราจะมีชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จตามท่ีพระเจ้า
ทรงวางแผนไว้   ให้เรามาดวู่าอะไรคือกญุเจส าคญัสูชี่วิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จตามท่ีพระเจ้าทรง
ก าหนดไว้ในพระคมัภีร์ 

วนัหนึง่ผู้น าศาสนาคนหนึง่พยายามท่ีจะวางหลมุพรางดกัพระเยซูด้วยการถามพระองค์เร่ืองการหยา่
ร้าง   สิ่งท่ีพระเยซูตอบท าให้เห็นชดัความปรารถนาของพระเจ้าส าหรับการแตง่งานได้อยา่งชดัเจน 

มัทธิว 19:3-6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่า “ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุ
ใดๆ ก็ตาม เป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัตหิรือไม่” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า 
“พวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดมิ ได้ทรงสร้างให้เป็นชาย
และหญิง และตรัสว่า เพราะเหตนัุน้บุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่
กับภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้อันเดียวกัน  เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็น
เนือ้อันเดียวกัน เหตุฉะนัน้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ท าให้
พรากจากกันเลย” 

พระเยซูทรงอ้างอิงจากพระธรรมปฐมกาลซึง่พระเจ้าตรัสไว้ชดัเจนวา่เก่ียวกบัแผนการของพระเจ้า
ส าหรับการแตง่งาน    ให้เรามาดท่ีูแนวทางสามประการท่ีจะน าสูชี่วิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จ 

ก. การละจาก 

พระเจ้าทรงหมายความวา่อะไรเม่ือตรัสวา่ให้ผู้ชาย “ละจากบิดามารดาของตน?”   คนจะพร้อมท่ีจะ
แตง่งานก็ตอ่เม่ือเขาพร้อมท่ีจะอยูด้่วยตนเอง  

น่ีหมายความถึงการละรูปแบบของความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัพอ่แมข่องตนแล้วเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ใหมก่บั
คูค่รองของตน    สิ่งนีต้้องมีการแสดงออกโดยการจดทะเบียนสมรส   เพราะวา่เป็นถ้อยแถลงท่ีเป็นทางการ
ของการสร้างครอบครัวใหม่ 

1) การละจากทางด้านกายภาพ 

การละจากนีย้งัรวมถึงการท่ีสามารถอยูใ่นท่ีอาศยัของตนเอง เชน่ อพารต์เมนท์หรือบ้านของตน    
หลายประเทศในปัจจบุนัเป็นเร่ืองปกตสิ าหรับคูส่มรสใหม่ท่ีจะอาศัยอยูใ่นบ้านเดียวกบัพอ่แม่    น่ีไมไ่ด้เป็น
สิ่งท่ีขดักบัน า้พระทยัพระเจ้า แตใ่นทางปฏิบตัแิล้วอาจเป็นเหตใุห้เกิดปัญหามากมายส าหรับในคูส่มรสใหม่
ก็เป็นได้ 
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2) การละจากพ่อแม่ทางด้านอารมณ์  

สิ่งท่ีส าคญัยิ่งกวา่สถานท่ีทางกายภาพท่ีเราอาศยัอยูใ่นฐานะคูส่มรสใหมก็่คือ การเรียนรู้ท่ีจะละจาก
พอ่แมท่างด้านอารมณ์   สิ่งนีไ้มไ่ด้หมายความวา่เรายตุิความสมัพนัธ์ฉนัท์พอ่แมล่กูหรือหยดุพดูคยุกบัพวก
เขา 

เม่ือเราละจากพอ่แม่ทางด้านอารมณ์เพ่ือท่ีจะแตง่งาน นัน่หมายถึงวา่เราได้รับความเห็นชอบจากพอ่
แม ่  สิ่งนีส้ร้างเสรีภาพทางด้านอารมณ์ให้กบัการสมรสของเราและในขณะเดียวกนัก็รู้วา่พอ่แมข่องเราให้
ค าอวยพรส าหรับความสมัพนัธ์ใหมนี่ ้  การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ของพอ่แมจ่ะเป็นการหนนุใจท่ีแท้จริง
แก่ชีวิตสมรสของทา่น 

หนึง่ในวิธีท่ีเราสามารถได้รับค าอวยพรจากพ่อแมก็่คือการท่ีเราสามารถบอกพอ่กบัแม่วา่เรายอมให้
พระเจ้าเป็นผู้ตดัสินใจเร่ืองนี ้  ความปรารถนาท่ียิ่งใหญ่สดุของเราคือการถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าในเร่ือง
ชีวิตสมรส 

3) การละจากวิธีคดิแบบ “คนโสด” ของเรา 

อีกสว่นหนึง่ของ “การละจาก” ท่ีเราจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับก็คือ การละจากวิธีคิดแบบ “คนโสด” 
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม 

ในฐานะคนโสดเรามีอิสระท่ีจะมองคนโสดเหมือนกนั  และพิจารณาเร่ืองเขาคนนัน้ด้วยการถามตวัเอง
วา่ “น่ีคือคนท่ีเราอยากจะแตง่งานด้วยหรือไม่?”   เรามีอิสระท่ีจะทดลองตดิตอ่สมัพนัธ์กบัแตล่ะคน   แต่
หากเราแตง่งานแล้ว  เราต้องมีขอบเขตท่ีเหมาะสมทัง้ด้านการกระท าและความคิด   

ขอบเขตในความคดิของเราต้องพดูวา่ “ออกไปซะ”   หากความคดินัน้เก่ียวข้องกบัการมองดอีูกคนหนึง่
ด้วยใจคดิวา่เขาคือคูชี่วิตของเราหรือไม่   เราต้องตดัความคดิในลกัษณะนีท้ิง้ไป   ความคดินีเ้หมาะสมกบั
คนโสดเทา่นัน้    ตอนนีเ้ราแตง่งานแล้วจงึไมเ่หมาะสมท่ีจะคดิและท าเช่นนัน้ 

ในท านองเดียวกนั  หากเรามองดหูญิงหรือชายอ่ืน   เราต้องมีวินยักบัตนเองเร่ืองการใช้สายตาเพ่ือมอง
เฉพาะคนท่ีเป็นคูค่รองของเราเทา่นัน้    ขอบเขตเดียวกนันีส้ามารถน ามาใช้กบัการพดูวา่ “ไม”่   ส าหรับการ
ดภูาพโป๊เปลือยลามกด้วยเช่นกนั 

เราสามารถมีเพ่ือนท่ีเป็นเพศตรงข้ามหลายคนได้  แตม่ิตรภาพเหลา่นัน้ต้องอยูใ่นขอบเขตของเพ่ือน
เทา่นัน้และต้อได้รับความเห็นชอบจากคูส่มรสของเราด้วย   เม่ือเราแตง่งานแล้วไมไ่ด้หมายความเราต้อง
เลิกคบเพ่ือนไปเลย  แตห่มายความวา่เราต้องประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนและคูส่มรสของเราให้ได้ 
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ข. การผูกพันกับสามีหรือภรรยาของเรา 

อนัดบัแรกพระเจ้าตรัสว่าให้ละบดิามารดา  หลงัจากนัน้พระเจ้าตรัสวา่ให้ไปผกูพนักบัสามีหรือภรรยา   
การผกูพนัตอ่กนัจะน าสูส่ าหรับชีวิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จ     

ในพิธีแตง่งานคูส่มรสใหมจ่ะสญัญาตอ่กนัว่าจะอยู่ด้วยกนัจนกวา่ความตายจะแยกเราจากกนั   ค า
สญัญานีมี้ความหมายท่ีมากกวา่เพียงแคก่ารอยูใ่นท่ีเดียวกนั   แตบ่ง่บอกถึงความต้องการท่ีจะอยูด้่วยกนั
ทางด้านอารมณ์ด้วย    

ท่ีสดุแล้วความรักก็คือก้าวส าคญัท่ีจะผกูพนัและพนัผกูคนสองคนไว้ด้วยกนั 

โคโลสี 3:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านีท้ัง้หมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถงึ 
ซึ่งความสมบูรณ์ 

ความรักและความสตัย์ซ่ือคือสองสิ่งท่ีสร้างการผกูพนัซึง่เป็นแก่นส าหรับชีวิตสมรสท่ีประสบ
ความส าเร็จ   พระเจ้าทรงรักความสมัพนัธ์   ยิ่งเรารักพระเจ้าและมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้ามาก
เทา่ไหร่ ก็จะยิ่งง่ายส าหรับเราในการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัคูค่รองของเรามากขึน้เทา่นัน้ 

พระเจ้าให้ค าสอนท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ เป็นสามีในเร่ืองท่ีเขาจะต้องรักภรรยาของตน  

เอเฟซัส 5:25-28 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน * เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และ
ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะได้ทรงท าให้คริสตจักรบริสุทธ์ิ 
โดยการทรงช าระด้วยน า้และพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี 
ไม่มีต าหนิริว้รอย หรือมลทนิใดๆ เลย แต่บริสุทธ์ิปราศจากต าหนิ  เช่นนัน้แหละ
สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตน
ก็รักตนเอง 

พระเจ้าตรัสวา่ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างท่ีพระคริสต์ทรงรักเรา    น่ีคือมาตรฐานเตม็ไป
ด้วยความคาดหวงัส าหรับผู้ชายทกุคน!    น่ีคือลกัษณะของความรักท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ผู้ชายทกุคนมี
ส าหรับภรรยาของตน   เม่ือสามีรักภรรยาของตนในลกัษณะนี ้ ก็ง่ายส าหรับภรรยาท่ีจะรักสามีด้วยหวัใจ
ทัง้หมดของเธอ 
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พระเจ้าไมไ่ด้ตรัสวา่จงรักคูส่มรสของเจ้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีดาราหรือซุปตาร์   ดาราอาจมีรูปลกัษณ์
ท่ีมีเสนห์่  แตน่ัน่ไมไ่ด้ท าให้การแตง่งานสมบรูณ์แบบ   ความรักท่ีแท้จริงในแบบท่ีพระเจ้าตรัสถึงนัน้คือ
กญุแจสูค่วามส าเร็จในชีวิตสมรสของเรา 

ค. การกลายเป็นหน่ึงเดยีวกัน 

แผนการของพระเจ้าส าหรับการแตง่งานก็คือวา่ เราและคูส่มรสจะเรียนรู้ว่าจะ “กลายเป็นหนึง่
เดียวกนั” ได้อยา่งไร    

การรวมเป็นหนึง่เดียวกนันัน้ไมใ่ชก่ารท่ีคนๆ หนึง่ต้องสญูเสียเอกลกัษณ์ของตนเองและถกูกลืนโดย
บคุลิกของอีกฝ่ายหนึง่  

การกลายเป็นหนึง่เดียวกนัคือการเรียนรู้ว่าจะกลายเป็นหนึง่เดียวกนัทัง้ด้านกายภาพ อารมณ์ และฝ่าย
จิตวิญญาณได้อย่างไร   น่ีคือแผนการของพระเจ้าเพ่ือเรา  ดงันัน้ เรารู้วา่มนัเป็นไปได้   พระเจ้าไมข่อให้เรา
ท าในสิ่งท่ีมีแตพ่ระเจ้าเท่านัน้ท่ีสามารถท าได้ 

1) การกลายเป็นหน่ึงเดียวด้านกายภาพ 

พระเจ้าทรงวางแผนให้เพศสมัพนัธ์ถกูสงวนไว้เฉพาะในชีวิตสมรส   พระเจ้าทรงบรรยายถึง
ความสมัพนัธ์ทางเพศว่าเป็น “การกลายเป็นหนึง่เดียว” กบับคุคลนี ้  พระเจ้าทรงใช้แนวคดินีใ้นการบอกเรา
วา่ อยา่ “กลายเป็นหนึง่เดียว” กบัหญิงโสเภณี หรือใครอ่ืนใดนอกเหนือการสมรส 

1 โครินธ์ 6:15-17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ปี1971 

ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์ เม่ือเป็นเช่นนัน้ จะให้
ข้าพเจ้าเอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็นอวัยวะของหญิงแพศยาได้หรือ อย่าให้
เป็นเช่นนัน้เลย ท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพศยาก็เป็นกายอันเดียวกัน
กับหญิงนัน้ เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า เขาทัง้สองจะเป็นเนือ้อันเดียวกัน แต่ส่วนคน
ที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์ 

พระคมัภีร์ข้อนีพ้ดูตอ่ต้านการค้าประเวณี  โดยการชีว้า่การมีความสมัพนัธ์ทางเพศนัน้เป็น “การ
กลายเป็นหนึง่เดียวกนั” กบับคุคลนัน้   พระเจ้าตรัสวา่ความสมัพนัธ์เชน่นีค้วรถกูสงวนไว้เฉพาะกบัคูส่มรส
ของเราเทา่นัน้ 

ยงัมีพระคมัภีร์อีกหลายข้อท่ีจะพดูถึงหวัข้อนี ้ และยงักล่าวไว้ชดัเจนว่า “การกลายเป็นหนึง่เดียว” กนั
นัน้เป็นมากกวา่การแสดงออกทางด้านร่างกายผา่นทางเพศสมัพนัธ์ 
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2) การเป็นหน่ึงเดียวกันทางด้านอารมณ์ 

การกลายเป็นหนึง่เดียวกนัทางด้านอารมณ์หมายความว่า เราเรียนรู้วิธีการแบง่ปันกนัและกนั   เรา
ยงัคงเป็นตวัของเราเองแตเ่ราต้องการท่ีจะแบง่ปันความยินดีของเรา ความหวงัของเรา ความฝันของเรา 
ความสนใจของเรา ความเจ็บปวดของเรา ความเศร้าโศกของเรา และอารมณ์ของเราแก่กนัและกนั   เรา
เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนัอย่างสมานฉนัท์ โดยการท าสว่นของเราให้ดีท่ีสดุในการดแูลเอาใจใสต่อ่กนัและกนัใน
ทางด้านอารมณ์ ไมใ่ชแ่คใ่นด้านร่างกายเทา่นัน้ 

การกลายเป็นหนึง่เดียวกนันีห้มายความวา่ เราแบง่ปันหวัใจของเราตอ่กนัและกนั   เราเปิดตวัเราเอง
ตอ่กนัและกนั  มีสว่นร่วมในความต้องการของกนัและกนั  และกระท าส่วนของเราให้ดีท่ีสดุในการอยูเ่พ่ือคู่
สมรสของเรา  

เม่ือเรากลายเป็นหนึง่เดียวกนักบัคูส่มรสของเรา   เราก็ได้แบง่ปันคา่นิยมอยา่งเดียวกนั   สิ่งนีจ้ะสง่ผล
ได้ดีท่ีสดุเม่ือเราทัง้สองได้อทุิศตวัอย่างเตม็ท่ีในการตดิตามพระเยซูในทกุๆ ด้านของชีวิต 

3) การกลายเป็นหน่ึงเดียวกันด้านจติวิญญาณ 

หากชีวิตสมรสของเราจะเป็นทัง้หมดท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาเพ่ือเราแล้วละ่ก็  เราและคูค่รองของเรา
จ าเป็นต้องเรียนรู้วา่จะเป็นหนึง่เดียวกนัทางจิตวิญญาณได้อย่างไร   สิ่งนีเ้ร่ิมต้นด้วยการท่ีทัง้สองคนอทุิศ
ตวัท่ีจะอยูเ่พ่ือพระเยซูคริสต์   แตล่ึกซึง้กวา่นัน้ก็คือการมีเปา้หมายฝ่ายวิญญาณอยา่งเดียวกนั 

น่ีคือเหตผุลว่าท าไมพระเจ้าทรงเตือนเราเม่ือเราจะเลือกคู่ครองวา่ไมใ่ห้เลือกคนท่ีไมไ่ด้เป็น คริสเตียน 
ด ู2 โครินธ์ 6:14  

เม่ือเราและคูส่มรสได้ให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้านัน้มีความส าคญัท่ีสดุในชีวิตแล้ว  และให้
ความสมัพนัธ์ตอ่กนัและมีความส าคญัรองลงมา   เราก็อยู่บนเส้นทางสูชี่วิตสมรสท่ีประสบความส าเร็จ    
ชว่งท้ายๆ ก่อนท่ีพระเยซูจะถกูตรึง  พระเยซูทรงอธิษฐานกบัพระเจ้าพระบดิาเก่ียวกบัความปรารถนาของ
พระองค์ท่ีจะเห็นพวกเรากลายเป็นหนึง่เดียวกนัเหมือนดัง่ท่ีพระองค์ทรงเป็นหนึง่เดียวกบัพระบิดา 

ยอห์น 17:22-23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี1971 

เกียรตซิึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขา
จะได้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังท่ีพระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
นัน้ ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้หลายจะได้
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระ
องค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังท่ีพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ 
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พระเจ้าปรารถนาให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตสมรสท่ีมีความเป็นเอกภาพดงัท่ีพระเจ้าพระบดิา  
พระเยซู และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ทรงมีประสบการณ์แห่งความสมัพนัธ์ตอ่กนั  พระเจ้าทรงปรารถนาจะ
มอบสิ่งดีท่ีสดุเพ่ือเราเสมอ 

ทกุการสมรสจะต้องผา่นความท้าทายท่ียากล าบาก   หากเราแตง่งานแล้วพระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยให้
ชีวิตสมรสของเราดีกวา่ท่ีเคยเป็นมา   หากเรายงัเป็นโสดอยู ่จงวางใจพระเจ้าในเร่ืองอนาคตของทา่น  จง
ยอมให้พระองค์ทรงน าในแตล่ะขัน้ตอนของเส้นทางนัน้   ไมมี่ใครเป็นผู้น าทางท่ีดีกวา่นีไ้ด้แล้วส าหรับชีวิต
ของเรา 

สรุป 
การพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัในด้านบวกกบัคนอ่ืนนัน้เป็นหนึง่ในสว่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสดุ

ส าหรับชีวิตของเรา    แตค่วามสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนก็อาจเป็นส่วนท่ีวุน่วายสบัสนท่ีสดุซึง่สร้างการ
ท าลายล้างในชีวิตของเราได้เชน่กนั   มิตรภาพท่ียิ่งใหญ่จะไมเ่กิดขึน้โดยบงัเอิญ แตล้่วนถกูพฒันาขึน้ใน
ขณะท่ีเราติดตามค าสอนของพระเจ้าในด้านนีข้องชีวิต 

พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความปรารถนาและต้องการความรัก ความเป็นเพ่ือน การแบง่ปันชีวิตของเรา
กบัคนอ่ืน   ขณะท่ีเราจดจ่ออยูท่ี่การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเยซู พระองค์ก็จะน าเราในการ
พฒันามิตรภาพอ่ืนๆ ซึง่จะท าให้ชีวิตของเราครบถ้วนสมบรูณ์ 
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