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คู่มือสร้างเยาวชนผู้น�ำ

คอมแพสชัน่ ได้จดั ท�ำ “คูม่ อื สร้างเยาวชนผูน้ ำ� ” ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้น�ำส�ำหรับเยาวชนในโครงการ โดยสนับสนุนให้คริสตจักรน�ำไปจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่ม
เยาวชนเป้าหมายตามบริบทและความเหมาะสม “คู่มือสร้างเยาวชนผู้น�ำ” ประกอบด้วยเนื้อหา
10 หัวข้อหลัก (10 เล่ม) ที่จ�ำเป็นต้องศึกษา ได้แก่
• การเริ่มต้นสู่การดูแลส�ำหรับพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง
• หลักการของเอกลักษณ์และฐานะในพระคริสต์
• ทักษะความฉลาดทางอารมณ์
• การเป็นผู้อารักขาร่างกายและการปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี
• พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท
		 การคบหากัน และการแต่งงาน
• การช่วยเหลือคนอื่นให้เอาชนะการกระท�ำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		 และหลักการของการมีอิทธิพลและให้ความรู้แก่เพื่อน
• การมองโลกของคริสเตียนและการเปรียบเทียบระบบความเชื่อ
• ทักษะการท�ำธุรกิจและการท�ำการค้าขนาดย่อม
• หลักการขั้นพื้นฐานของการจัดการการเงิน
• มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจน
		 และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม
เนื้อหาในหนังสือทุกเล่มอยู่บนฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งคริสเตียนให้ความส�ำคัญว่าเป็น
แก่นในการด�ำเนินชีวิตที่ควรปฏิบัติตาม ทั้งนี้ หนังสือทุกเล่มไม่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อแสวงหาผลก�ำไร
ต้องได้รับอนุญาตจาก มูลนิธิดรุณาทร หรือ คอมแพสชั่น(ประเทศไทย) ก่อนน�ำไปใช้

วัตถุประสงค์
หลังจากศึกษาตามแนวทางที่แนะน�ำไว้ในหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เรียนสามารถที่
จะ:อธิบายหลักการของพระคัมภีรแ์ ละหลักการทางวัฒนธรรมในการออกเและการคบหา
เพศตรงข้ามได้
บ่งชี้และแสดงหลักการของการสมรสตามแนวทางของพระคัมภีร์และวัฒนธรรมได้
นักศึกษาจะสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างหลักการของ
พระคัมภีร์เรื่องการออกเดทและการสมรสกับหลักการทางวัฒนธรรมได้
นักศึกษาเขียนแผนส�ำหรับ 90 วันแรกของการสมรสได้
นักศึกษาจะเขียนค�ำสัญญาส�ำหรับการแต่งงานของตัวเองได้
(เพื่อจะใช้ในการแต่งงานหากได้รับอนุญาตจากคริสตจักร)
แหล่งข้อมูล
Kientz, Michael S. Build Your Walls! Guard Your Gates! USA: Xulon Press,
2007.
Ludy, Eric and Leslie. The First 90 Days of Marriage. Nashville, Tennessee:
Thomas Nelson, 2006.
Ludy, Eric and Leslie. When God Writes Your Love Story. Colorado Springs,
CO: Multnomah, 2009.
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หาได้จากเว็บไซต์นี้:

http://www.ccih.org/resources/ABCplus/programming/BCC/faithful-house.pdf

พระคัมภีรท์ กุ ข้อทีน่ ำ� มาอ้างอิงในเอกสารฉบับนีม้ าจากพระคัมภีรฉ์ บับอมตธรรมเพือ่ ชีวติ เว้น
แต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ จึงไม่อนุญาตให้มี
การดัดแปลงข้อความที่มีการตัด ตอนไปใช้ในขั้นตอนของการแปลหรือ
การปรับให้เข้ากับบริบทไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ความบริสุทธิ์ทางเพศ
การออกเดท และ
การแต่งงาน
การแต่งงานเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง ที่คุณจะต้องก้าวเดิน
ในชี วิตของคุณ เช่ นเดียวกับการตัดสินใจที่ส�ำคัญอื่น ๆ
ในชี วิตคุณน่าจะต้องเรียนรู ้ทุกสิ่งเท่าที่เป็นได้
เพื่อช่ วยวางพื้นฐานที่ดีให้มีชีวิตสมรสที่ประสบความส�ำเร็จ
คุณอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยส�ำหรับการแต่งงาน เมื่อคุณอ่านหนังสือ 3 เล่มนี้ คุณจะ
ได้รบั การท้าทายให้ทลู เชิญพระเจ้าน�ำพาคุณขณะทีค่ ณ
ุ ออกเดทและค้นหาคูช่ วี ติ ของคุณ คุณ
จะเข้าใจลึกซึง้ ถึงกลลวงทีศ่ ตั รูของพระเจ้าใช้ยวั่ ยวนคุณให้ออกห่างจากการรักษาความบริสทุ ธิ์
ทางเพศ คุณจะเข้าใจว่าเหตุใดการด�ำเนินตามทางของพระเจ้าจะน�ำคุณให้ได้พบคู่ครองและ
การสมรสซึ่งจะถวายเกียรติพระเจ้า

สารบัญ
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• เมื่อพระเจ้าเขียนเรื่องราวความรักของคุณ

26

• สร้างก�ำแพงชีวิต เฝ้าประตูความคิด

34

• 90 วันแรกในชีวิตคู่

เมื่อพระเจ้า
เขียนเรื่องราวความรักของคุณ
โดย อีริค และ เลสลี่ ลูดี้

บ่อยครั้งที่คริสเตียนมักจะวางแผนและเลือกเองว่าจะออกเดทกับใคร แล้ว
จึงค่อยมาขอให้พระเจ้าอวยพรให้สมหวัง หากคุณปรารถนาสิ่งดีที่สุดส�ำหรับชีวิตของ
คุณ คุณน่าจะอยากให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของคุณทุกด้าน โดยเฉพาะในการคบหา
เพื่อนต่างเพศและการแต่งงาน!
การเดทกับใครไม่จ�ำเป็นต้องจบลงด้วยการล้มเหลวอันเจ็บปวดในความ
สัมพันธ์ เนื่องจากการอะลุ้มอล่วยในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ แต่ตรงข้าม พระค�ำของ
พระเจ้าเสนอแผนการที่น�ำไปสู่ความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานที่น่าชื่นใจซึ่งถวายเกียรติ
พระเจ้า วัฒนธรรมปัจจุบันเชื้อเชิญให้คนหนุ่มสาวปฏิบัติตัวหละหลวม และเห็นแก่ตัว
ในเรื่องเพศ คนหนุ่มสาวสามารถพบความกล้าหาญที่จะต่อต้านแนวโน้มที่ก�ำลังเป็นที่
นิยมและถูกโฆษณาชักชวนโดยสื่อ และหันมาจดจ่อที่แผนการของพระเจ้าเพื่อการมี
ความบริสุทธิ์ทางเพศ และความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต
สมรสที่แข็งแรงในอนาคต ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งปัน การต่อสู้ของเขา การค้นพบ
และเรื่องราวความรักที่พระเจ้าได้ทรงเขียนไว้ให้เขา

พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหากัน และการแต่งงาน
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สาว ๆ เจ้าเสน่ห์กับอีโก้ตัวพ่อ :
วันที่ผมตัดสินใจ

หมายเหตุส�ำหรับผู้แปล: ค�ำว่า “หวานใจ” (Babes) ใช้
กล่าวถึงหญิงสาวหน้าตาดีมีเสน่ห์ “คนขี้โอ้”( Big Ego)
กล่าวถึงคนทีค่ ดิ ถึงตัวเองสูงเกินขนาด คุณอาจจะต้องเลือก
ค�ำที่เหมาะสมกับภาษาของคุณ ในบทนี้ ค�ำว่า “เคน และ

บาร์บี้” กล่าวถึงตุ๊กตาอเมริกันที่รู้จักกันดี คือ บาร์บี้ และ
เพือ่ นทีเ่ ป็นผูช้ ายคือ เคน มีการอ้างถึงคนดังทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มชม
ชอบ หลายคนเพื่อแสดงประเด็นให้เห็นภาพชัดว่า โลกมอง
คนที่ภาพลักษณ์ภายนอก

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
ในบทนี้อีริคอภิปรายสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนที่เกิด
จากคนหนุ่มสาวที่มักจะมาพูดคุยและโอ้อวดกันเกี่ยวกับ
คนทีพ่ วกเขาก�ำลังเดทอยู่ ครัง้ หนึง่ อีรคิ เคยเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในบทสนทนาเหล่านีด้ ว้ ยท่าทีทกี่ ระตือรือร้น แต่ตอนนีเ้ ขา
กลับรู้สึกอึดอัด เพราะเหตุใดทัศนคติของอีริคที่มีต่อการ
พูดคุยถึงเรื่องของการเดทจึงเปลี่ยนไปในทางที่น่าอึดอัด?

การน�ำไปใช้
เขียนบันทึกต่อไป บรรยายความรู้สึกที่มีต่อความสามารถ
ในการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องของคุณ เขียนค�ำถามที่คุณ
สงสัย และเปิดเผยสิ่งที่ยังค้างคาในเรื่องของทัศนคติ,
การกระท�ำ และความคาดหวังที่มีต่อการเดทและการ
แต่งงานอย่างตรงไปตรงมา เขียนข้อพระคัมภีรข์ อ้ ใดก็ได้ที่
บอกคุณให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงแผนการของพระเจ้าในเรือ่ ง
ของความรักและการแต่งงาน

คุณเคยอยูใ่ นสถานการณ์ทคี่ ล้ายกันนีก้ บั เพือ่ นๆทีก่ ำ� ลังคุย
กันถึงเรือ่ งการออกเดทหรือไม่? คุณจะตอบสนองกับเพือ่ น
ของคุณอย่างตรงไปตรงมาเหมือนอีรคิ – หรือเปลีย่ นหัวข้อ
สนทนาไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างไร?
ผลกระทบจากการตอบอั น หาญกล้ า ของอี ริ ค นั้ น เป็ น
อย่างไร? แล้วกับเพื่อน ๆ ของเขาล่ะ?
อีริคเลือกที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการออกเดทของ
เขาอย่างไร? มีเหตุผลอะไรที่อาจจะท�ำให้คุณเลือกที่จะท�ำ
อย่างเดียวกันด้วย? เพื่อน ๆ หรือครอบครัวของคุณจะพูด
ว่าอย่างไร หากคุณเลือกที่จะให้พระเจ้าน�ำในการออกเดท
และการเลือกคู่ครองของคุณ? ในวัฒนธรรมของคุณมีมุม
มองต่อการออกเดทแบบใดที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้?
คุณรูจ้ กั ใครบ้างไหม ทีเ่ ขาขอให้พระเจ้าเลือกคูค่ รอง คูช่ วี ติ
ให้กับเขา? เพราะเหตุใดคุณจึงคิดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่อง
ปกติ เรื่องธรรมดา? ถ้าหากว่าเรื่องอย่างนี้ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา ปกติ คุณคิดว่าการแต่งงานในปัจจุบันจะมีความ
แตกต่างออกไปอย่างไร?

เขียนรายชื่อของคนที่คุณเคยออกเดทด้วย เขียนด้วยว่า
พระเจ้าน่าจะมีมมุ มองอย่างไรต่อการเดทของคุณกับเขาคน
นั้น คิดถึงสิ่งที่คุณได้กระท�ำไประหว่างการเดทนั้น และ
พิจารณาว่าการกระท�ำของคุณเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
หรือไม่?
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เพลงไพเราะหวานซึ้งกว่า :
ความปรารถนาของคนรุ่นหนึ่งที่โหยหาความรักที่ดีกว่า

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณเคยมีความคิดอย่างนี้หรือไม่ “ฉันรู้ว่าจะเริ่มต้นความ
สัมพันธ์ได้อย่างไร แต่ฉันไม่รู้ว่าจะรักษามันอย่างไร” หาก
มีเพื่อนมาถามค�ำถามนี้กับคุณ คุณจะตอบเขาว่าอย่างไร?
ค�ำแนะน�ำของคุณเป็นไปตามแนวคิดของภาพยนตร์ ละคร
ยอดนิยม หรือแนวคิดของวัฒนธรรมการออกเดท หรือ
แนวคิดของพระเจ้า?
คุณจะอธิบายประโยคที่ว่า “ด้านสวยงามของความรัก”
ว่าอย่างไร? คุณเคยพบเห็นเสี้ยวหนึ่งของความรักแบบนี้
จากที่ไหน หรือจากใครบ้างไหม? คุณเชื่อหรือไม่ว่าสักวัน
หนึง่ คุณจะพบกับความรักแบบนี้ คุณคิดว่ามันเป็นลิขติ ของ
โชคชะตา หรือเป็นสิ่งที่คุณต้องลงมือท�ำเพื่อจะได้มา? คุณ
จะท�ำอย่างไรได้บ้าง เพื่อเตรียมตัวเองที่จะรู้จักและมี
ประสบการณ์กับ “ด้านสวยงามของความรัก” นี้
คุณเต็มใจจะยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าปรับปรุง
ทัศนคติของคุณที่มีต่อความรัก และเรื่องรักใคร่หรือไม่?
คุณมีมุมมองอะไรบ้าง ที่คุณต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง
อย่างเฉพาะเจาะจง?

8

การน�ำไปใช้
คริสตจักร หรือคริสเตียนคนอื่น ๆ อาจมีรายการสิ่งที่ต้อง
ท�ำในการออกเดท เป็นแบบ “คุณจะต้องไม่....” อีริค
ยอมรับว่าเขาเชื่อฟังกฎการออกเดทของคริสเตียน ไม่ใช่
เพราะเขาอยากเชื่อฟัง แต่เป็นเพราะเขากลัวการลงโทษ
ของพระเจ้า เขียนรายการกฎของการออกเดทที่คุณเคย
ได้ยินจากคริสเตียน หรือจากคริสตจักรที่เป็นแบบ “คุณ
จะต้องไม่....” กฎเหล่านี้เป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? ให้
ตรวจสอบดูในพระคัมภีรข์ องคุณ คุณมองพระเจ้าโดยจดจ่อ
อยู่ที่กฎเกณฑ์ และการลงโทษผู้ไม่ประพฤติตามบัญญัติ
หรือสนใจว่าพระองค์ทรงเป็น “บทเพลงอันหวานซึง้ ” ของ
ความรัก? คุณคิดว่าเพลงรักของพระเจ้าแตกต่างจากมุม
มองความรักของโลกนี้อย่างไร? คุณคิดว่าเพลงรักของ
พระเจ้า หรือของโลกนี้ที่มีแรงดึงดูดใจคุณมากกว่ากัน?
เพราะเหตุใด?
คนหนุ่มสาวมักจะรู้ดีเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์
(เอดส์, ถุงยางอนามัยและการคุมก�ำเนิด, การท�ำงานของ
ระบบการสืบพันธุ์) มากกว่า “ความงดงามของความรัก”
ค�ำกล่าวนี้เป็นจริงในสภาพแวดล้อมของคุณหรือไม่? ให้
ค้นหาดูในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักที่พระเจ้าทรงสร้าง
ไว้เพื่อการแต่งงาน: ปฐมกาล 2:24, มัทธิว 5:27-28,
1 โครินธ์ 6:18-20, 13:4-8 เอเฟซัส 4:32
เขียนเครือ่ งหมายก�ำกับตรงข้อพระคัมภีรน์ นั้ ในพระคัมภีร์
ของคุณ หรือเขียนข้อพระคัมภีร์ในการ์ดใบเล็ก ๆ และ
ท่องจ�ำข้อพระคัมภีร์: สดุดี 18:30, 1 โครินธ์ 2:9, สดุดี
103:2, 4-5 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สัมพันธ์กับการเดท และ
การแต่งงานอย่างไร?
เขียนการบันทึกของคุณต่อไปเรื่อย ๆ แล้วลองจดจ่อดูที่
ความขัดแย้งระหว่างมุมมองของวัฒนธรรมต่อการออกเดท
และการแต่งงาน กับมุมมองของพระเจ้า ให้เริม่ ทีจ่ ะตัดสิน
ใจว่าคุณเองจะให้สิ่งใด หรือแนวคิดใดมาเป็นตัวน�ำทางใน
การออกเดท และท้ายที่สุดจนถึงการแต่งงาน
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CHAPTER

ใครเป็นกัปตันแห่งนาวารักของคุณ :
วางรากฐานเรื่องราวความรักที่พระเจ้าจะเขียน

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
อีรคิ ได้วาดภาพให้เห็นว่า เขากับพระเจ้านัง่ อยูบ่ นเรือ โดยที่
ตัวเขาเองเป็นผู้คุมหางเสือ หากคุณยอมรับการอภัยบาป
โดยทางพระเยซูคริสต์ คุณก็อยูบ่ นเรือกับพระเจ้า แล้วใคร
ล่ะเป็นกัปตัน? คุณเคยรูส้ กึ ไหมว่าพระเจ้าขอให้คณ
ุ ยอมให้
พระองค์เป็นผูค้ มุ หางเสือเรือ? ในชีวติ ของคุณ มีพนื้ ทีท่ คี่ ณ
ุ
เต็มใจจะให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมบ้างไหม? มีส่วนใดบ้าง?
แล้วในชีวติ ของคุณ มีพนื้ ทีท่ คี่ ณ
ุ เก็บไว้ไม่ให้พระเจ้าควบคุม
บ้างไหม? มีส่วนใดบ้าง? แล้วอะไรที่เป็นตัวการท�ำให้คุณ
ไม่เปิดพื้นที่ส่วนนั้นให้พระเจ้าควบคุม?
จากค�ำพูดต่อไปนี้ คือ “สิ่งที่ดีกว่าจะพบได้ในความว่าง
เปล่า เมือ่ คุณยอมจ�ำนนต่อการทรงน�ำของพระองค์ ปล่อย
ชีวิตและทุกสิ่งที่คุณยึดไว้ให้เป็นไปตามทางของมัน และ
มอบความไว้ ว างใจทุ ก อย่ า งต่ อ พระองค์ ” คุ ณ เคยมี
ประสบการณ์ของการมอบทุกสิง่ ไว้กบั พระเจ้าหรือไม่? คุณ
เคยพบเห็นใครทีใ่ ช้ชวี ติ แบบจ�ำนนทุกอย่างต่อพระเจ้าหรือ
ไม่? ให้อธิบายว่าหากคุณมอบความไว้วางใจทุกอย่างกับ
พระเจ้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างไร?
“หากพระเจ้าก�ำลังจะเขียนเรื่องราวความรักของคุณ ก่อน
อืน่ พระองค์ตอ้ งการให้คณ
ุ ยืน่ ปากกาให้กบั พระองค์กอ่ น”
ให้บรรยายความรูส้ กึ กลัว และการขัดขืนทีค่ ณ
ุ จะยอมมอบ
อ�ำนาจในการควบคุมปากกานั้น ไปยังมือของพระเจ้า ผล
ประโยชน์ของการให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมคืออะไร? อะไร
เป็นตัวขัดขวางคุณในการให้พระเจ้าควบคุม? อธิษฐานต่อ
พระเจ้าเกี่ยวกับความหวาดกลัว หรือการอึดอัดใจที่จะให้
พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมดูแลการออกเดท และการแต่งงาน
ของคุณ ให้คน้ หาข้อพระคัมภีรท์ พี่ ดู กับคุณถึงความจริงของ
พระเจ้าในเรื่องนี้

การน�ำไปใช้
พระทัยของพระเจ้าปลื้มปิติในตัวคุณ คุณเชื่อนั่นว่าเป็น
ความจริงหรือไม่? ท�ำไม หรือ ท�ำไมจึงไม่เชื่อ? อ่านข้อพระ
คัมภีรต์ อ่ ไปนี้ และเขียนลงไปว่าพระเจ้าส�ำแดงความรักอัน
แรงกล้าต่อคุณอย่างไร: เยเรมีห์ 31:3 เศฟันยาห์ 3:17
ยอห์ น 3: 16 โรม 8: 35-39 เอเฟซั ส 2: 4-5 และ
1 ยอห์น 4:9-10 ถ้าพระเจ้ารักคุณมากมายขนาดนั้นแล้ว
คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์ปรารถนาจะให้คุณพบกับความ
รักที่คงทนและเติมเต็มผ่านการแต่งงาน เขียนเอเฟซัส 3:
16-21 เป็นค�ำอธิษฐานส่วนตัวเพือ่ ค้นหาความรักอันล�ำ้ ลึก
ของพระเจ้าที่มีต่อคุณ
เขียนในบันทึกของคุณและอภิปรายว่า หากคุณให้พระเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการออกเดท และการแต่งงานของคุณทุก
อย่าง คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร
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CHAPTER

กฎเกณฑ์กับความสัมพันธ์ :
ค้นพบความงามในแบบของพระเจ้า

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
เลสลี่เขียนไว้ว่า ความสัมพันธ์เริ่มแรกจะเป็นบ่อเกิดของ
ความมัน่ คง จุดมุง่ หมาย และตัวตนของเธอ ในการเดทของ
คุณนั้น มีความคาดหวังที่คล้ายๆกันอย่างนี้หรือไม่ ที่คุณ
ต้องการให้การเดทนั้นมาเติมเต็มส่วนนี้ของคุณ? สิ่งเหล่า
นี้ท�ำให้เกิดปัญหาต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรบ้าง?
เมื่อเลสลี่ยอมให้พระเยซูเป็นแหล่งของความมั่นใจ ความ
ชื่นชมยินดี และความมั่นคงของเธอ ท�ำให้เธอประสบกับ
สิ่งใด?
เมือ่ การเดทน�ำไปสูค่ วามเจ็บปวดใจ ความสับสนงุนงง และ
การประนีประนอม คุณคิดว่าท�ำไมผูค้ นจึงยังคงวนเวียนใน
วั ฏ จั ก รนี้ ไ ปเรื่ อ ยๆ? คุ ณ หรื อ เพื่ อ น ๆ ของคุ ณ เคยมี
ประสบการณ์การออกเดทอย่างนีห้ รือไม่? มีสงิ่ ใดทีจ่ ะเป็น
ตัวผลักดันคุณให้ท�ำลายวัฏจักรนี้?
ความรู้สึกที่คุณมีต่อความสัมพันธ์ในการเดทเมื่อตอนเริ่ม
แรกเป็นอย่างไร และหลังจากความสัมพันธ์นนั้ สิน้ สุดลงล่ะ
คุณรู้สึกอย่างไร?
คุณเคยมีความรู้สึกหรือไม่ ว่าการเชื่อฟังกฎการเดทของ
วัฒนธรรม หรือของคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องหยุมหยิม ไม่ใช่
เป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ อยากท�ำ? คุณคิดว่าการเข้าไปประชิดในความ
สัมพันธ์ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หากคุณไม่ได้จดจ่ออยู่
แต่ที่กฎ หรือสูตรส�ำเร็จ แต่จดจ่อที่จะถามค�ำถามกับ
พระเจ้าว่า “ข้าพระองค์จะท�ำให้พระองค์พอพระทัยได้
อย่างไร พระเจ้าข้า?”
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การน�ำไปใช้
อีริคและเลสลี่ได้เลือกที่จะไม่รับแรงกดดันจากวัฒนธรรม
และจากเพือ่ นฝูง แต่สนใจทีก่ ารเติมเต็มจากพระคริสต์เป็น
อันดับแรก จากนัน้ พวกเขาก็พบกับมิตรภาพทีม่ ตี อ่ กันและ
ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านกันและกัน คุณเคย
คบหากับคนทีช่ ว่ ยคุณให้ใกล้ชดิ สนิทกับพระเจ้ามากยิง่ ขึน้
บ้างไหม? คุณเคยหนุนใจให้ใครสักคนใกล้ชิดกับพระเจ้า
มากขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นการคบหากันเป็นตัว
ช่วยบ้างไหม? เขียนวิธที คี่ ณ
ุ และคูเ่ ดทของคุณจะใช้ในเวลา
ที่คบหากันเพื่อรู้จักกันและกันมากขึ้น และใกล้ชิดกับ
พระเจ้ามากขึ้นด้วย
คุณเต็มใจจะยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้จดจ่ออยู่ที่พระ
เจ้าจริง ๆหรือไม่? ให้เขียนสิ่งที่มีในชีวิตของคุณ และเขียน
ส่วนที่คุณยังไม่ได้วางให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในส่วนนั้น
เขียนบันทึกของคุณไปเรือ่ ย ๆ ขอพระวิญญาณของพระเจ้า
เปิดเผยท่าทีหรือวิถีชีวิตที่เห็นแก่ตัวของคุณ และตัดสินใจ
ที่จะเดินในวิถีใหม่โดยพระคุณของพระองค์
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CHAPTER

สร้างชีวิตรัก :
ความซื่อสัตย์จริงๆ มีลักษณะอย่างไร

ถึงแม้ว่าคู่มือนี้จะให้ความส�ำคัญกับความบริสุทธิ์ทาง เราหลีกเลี่ยงจากโรคเหล่านี้ได้ก็ด้วยการที่เรารักษาความ
เพศ แต่เราก็ไม่สามารถละเลยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทมี่ อี ยู่ บริสุทธิท์ างเพศเอาไว้
อย่างแพร่หลายได้ ซึ่งก็รวมถึงเชื้อ HIV และเอดส์
อย่างไรก็ดี เราก็รู้ว่าบางครั้งโรคเหล่านี้ไม่ได้ติดต่อจาก
ตลอดเวลาที่คุณอยู่ในโครงการพัฒนาเด็กที่คริสตจักร การมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอมหรือโดยการที่คนหนึ่งไปแต่งงาน
คุณได้เรียนเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อ HIV และเอดส์ แต่ตอนนี้ กับคนทีต่ ดิ เชือ้ มาแล้วเท่านัน้ แต่หลายครัง้ ทีก่ ารติดโรคนัน้ ไม่
คุณอยูใ่ นมหาวิทยาลัยแล้ว เป็นไปได้มากทีเดียวทีค่ ณ
ุ จะใช้ชวี ติ ได้เป็นเพราะความผิดของคนๆนั้นเอง เราจะท�ำอะไรได้บ้าง
ด้วยตนเองเป็นครั้งแรก และคุณอาจจะเผชิญกับสิ่งล่อใจที่มี ในกรณีเช่นนี้
มากกว่าเมื่อก่อนด้วย
กฎ ABC ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งที่จะน�ำไปปฏิบัติ
ถ้าหากคุณใช้ชีวิตตามล�ำพัง การล่อชวนให้เข้าไปสู่วิถี อันดับแรก คือ ละเว้นจากกิจกรรมทางเพศที่อยู่นอกสมรส
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปนั้นก็ยากที่จะต้านทานได้ การมี (Abstain) ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสของตนเอง (Be faithful) หาก
ความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดผ่านทางกลุ่มพี่ คุณแต่งงานกับคนที่ติดเชื้อมาแล้ว ก็ให้ใช้ถุงยางอนามัย หาก
เลี้ยงและคริสตจักรนั้น จะช่วยคุณต่อต้านการฉุดดึงของสิ่งไม่ คุณติดเชื้อ HIV ให้ปฏิบัติตามหลัก ARV อย่างระมัดระวัง
ดี เช่น แอลกอฮอล์ ยาเสพติด หนังโป๊ เพศสัมพันธ์ และกิจกรรม เพราะการท�ำเช่นนี้อาจไม่ใช่เพื่อรักษาชีวิตของคุณ แต่รักษา
ชีวิตคนอื่นด้วย
อื่น ๆ ด้วย
หากคุณเป็นผู้เสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV ไม่ว่าจะเป็น
นอกจากคู่มือนี้จะให้ความส�ำคัญกับมุมมองในเรื่อง
ความบริสทุ ธิฝ์ า่ ยจิตวิญญาณและฝ่ายอารมณ์แล้ว ในเรือ่ งของ เพราะการปฏิบตั สิ ว่ นตัวของคุณ หรือเพราะสถานการณ์อนื่
สุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเช่นกัน การที่เรารักษาความ ใดก็ตาม คุณก็จ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจเช็ค และเข้า
บริสทุ ธิไ์ ว้นนั้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านัน้ รับการปรึกษาเรื่องเชื้อ HIV ด้วย
แต่เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า กับคนอื่นๆ
และแม้กระทั่งกับตนเองด้วย เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่
เราจะได้ระแวดระวังดูแลรักษากายของเราให้ดี

เพศสั ม พั น ธ์ เป็ น สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า วางไว้ ส� ำ หรั บ การ

แต่งงานเท่านัน้ ไม่ได้มไี ว้สำ� หรับคูร่ กั ทีย่ งั ไม่ได้แต่งงานกัน หรือ
เพื่อคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน พระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจน ใจของเราแข็งกระด้างเพราะเราพยายามจะรักอย่างที่
พระเจ้ารัก แต่เรากลับหาความรักของเราจากการไม่เชื่อฟัง
พระองค์ แล้วเรายังเปิดโอกาสให้โรคร้ายเข้ามาในร่างกายของ
เรา ทั้ง ๆที่หากเรามีความสัมพันธ์แบบมีคู่สมรสคนเดียว (a
monogamous relationship) เราก็จะไม่มที างติดโรคร้ายแรง
เช่น ซิฟิลิส, เริม, เชื้อ HIV และเอดส์ พระเจ้าทรงวางแผนให้
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ก่อนที่คุณจะได้พบคู่ครองของคุณ คุณคาดหวังว่าคู่ครอง
ในอนาคตของคุณนัน้ จะซือ่ สัตย์กบั คุณอย่างไร? คุณจะเริม่
ทีจ่ ะรักและทะนุถนอมคูค่ รองในอนาคตด้วยวิธกี ารเฉพาะ
เจาะจงอย่างไร?
สถานการณ์อันยากล�ำบากต่อการตัดสินใจที่ยังคงมีอยู่
ส�ำหรับผู้ติดตามพระคริสต์คือ การประนีประนอมในเรื่อง
เพศก่อนแต่งงานซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีพ่ ระเจ้าตัง้
ไว้ คริสเตียนสามารถเดินในความมืด (เจตนาที่จะเลือก
ท�ำบาปในเรื่องเพศ) และความสว่าง (เดินตามทางของ
พระเจ้าในส่วนอื่น ๆ ของชีวิต) ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?
ในหนังสือ อีรคิ ยอมรับว่าเขาเลือกทีจ่ ะท�ำตามตัวอย่างทีไ่ ม่
ดีของเพือ่ น ๆ มากกว่าทีจ่ ะท�ำตามแผนการของพระเจ้าใน
การออกเดท คุณก�ำลังเดินตามรอยพระบาท หรือว่ายกย่อง
เทิดทูนคนอื่นมากกว่าพระเจ้า? พฤติกรรมของคุณจะต้อง
เปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อช่วยคุณหยุดเติมเชื้อเพลิงแห่งการ
ล่อลวงทางเพศในชีวิตของคุณได้?
คุณจะชักชวนคนอื่น ๆ ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
คุณจะท�ำอย่างไร หากในอดีตคุณไม่ได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์?
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การน�ำไปใช้
“ความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเรื่องของการไม่หมกมุ่นในเรื่อง
เพศเท่านัน้ แต่หมายถึงการให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิข์ อง
พระเจ้าสถิตอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตเรา” ให้เขียนหรือ
อธิบายข้อความข้างต้นด้วยค�ำพูดของคุณเอง คุณเห็น
คุณค่าและรักในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระท�ำหรือเปล่า?
ลองค้นในพระคัมภีรเ์ พือ่ ดูวา่ สิง่ ใดทีพ่ ระเจ้าทรงรักและเห็น
คุณค่า เขียนสิ่งที่คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงรักและเห็นค่ามาเป็น
ข้อ ๆ จากนั้นประเมินค่าสิ่งนั้นตามที่คุณเห็นค่า หรือตาม
ที่คุณให้ความรักแก่มัน
คัดลอกข้อพระคัมภีร์จากหนังสือ ฟิลิปปี 1:9-11 และ 2:
3-7 แล้วน�ำมาท�ำให้เหมือนกับว่าเป็นข้อพระคัมภีรข์ องคุณ
เอง โดยการใส่ชอื่ ของคุณลงไปในที่ ๆ มีคำ� ว่า “ท่าน” หรือ
ค�ำว่า “ต่างคน” แต่ละวันให้อ่านข้อพระคัมภีร์โดยถือเป็น
ค�ำอธิษฐานของคุณเองเพื่อคุณจะได้เติบโตขึ้นในความรัก
ของพระเจ้า และเลือกทีจ่ ะเห็นคุณค่าของสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรง
เห็นคุณค่าอย่างกระตือรือร้น
เขียนบันทึกของคุณต่อไป และเริม่ เขียนถึงคูค่ รองในอนาคต
ของคุณได้แล้ว เขียนถ้อยค�ำหนุนใจทีจ่ ะรักษาชีวติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์
เอาไว้ และยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมในการน�ำคุณทั้ง
สองคนไปด้วยกัน
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ความรักแบบชั่วนิจนิรันดร:
ความโรแมนติกที่มิใช่แค่ความรู้สึก

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
มีสงิ่ ใดทีค่ ณ
ุ เห็นว่าเป็นเครือ่ งยืนยันได้วา่ การมีความผูกพัน
ทางอารมณ์ (Emotional fling) นัน้ ไม่ได้ชว่ ยท�ำให้คนหนึง่
คนใดเตรียมพร้อมทีจ่ ะแต่งงานได้เลย? คุณคิดว่าเพราะเหตุ
ใด คนมากมายจึงมัวแต่สนใจความรักทีเ่ ป็นเพียงระยะสัน้ ๆ
เท่านั้น?
ในสุภาษิต 4:23 เตือนเราว่า “จงรักษาใจของเจ้าด้วยความ
ระวังระไวรอบด้าน...” มีอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่าคุณ
เอาใจของคุณไปอยู่ในที่ที่มันเสี่ยง? คุณจะปกป้องรักษา
ความบริสทุ ธิท์ างกายและทางอารมณ์ในอนาคตได้อย่างไร?
เลสลีไ่ ด้สงั เกตเห็นข้อความในสุภาษิต 31:12 ทีว่ า่ ภรรยา
ที่เชื่อฟังพระเจ้าก็ท�ำความดี “ตลอดชีวิตของเธอ” เลสลี่
ตระหนักว่าแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้แต่งงาน แต่พระเจ้ายังคง
ปรารถนาให้เธอใช้ชีวิตในวิถีทางที่เป็นที่พึงพอใจและให้
เกียรติกับสามีในอนาคตของเธอ คุณจะเริ่มรักคู่ครองใน
อนาคตด้วยวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรในการด�ำเนินชีวิต
แต่ละวันของคุณ? โดยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป

การน�ำไปใช้
ใช้เวลาทีจ่ ะตรวจสอบวิธที ค่ี ณ
ุ เกีย่ วข้องกับเพศตรงข้าม คุณ
ได้ให้ใจ มอบความคิด หรือปล่อยอารมณ์กับคนที่คุณ
เกีย่ วข้องด้วยคนแล้วคนเล่าหรือเปล่า? คุณเต็มใจหรือไม่ที่
จะสงวนชีวติ ทัง้ หมด คือ ร่างกาย ความคิดและจิตใจไว้ ให้
คนที่คุณจะแต่งงานด้วย ให้คุณพิจารณาการตัดสินใจนี้
ด้วยใจอธิษฐาน แล้วเขียนการตัดสินใจที่คุณมีต่อคู่สมรส
ในอนาคตของคุณ เก็บรักษาสิ่งที่คุณเขียนไว้ในที่พิเศษที่
จะสามารถเตือนใจคุณให้ระลึกถึงการตัดสินใจของคุณได้
เขียนบันทึกของคุณต่อไป ให้ใช้โอกาสนีต้ รวจดูวา่ คุณให้คำ�
จ�ำกัดความค�ำว่า หลงใหล และความรัก อย่างไร เขียนความ
คิด ความหวัง และค�ำสัญญาที่มีต่อคู่ครองในอนาคตลงไป
ด้วย
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ไม่ใช่แค่เฉพาะพรหมจารีเท่านั้น:
มุมมองของผู้หญิงเรื่องการปกป้องของหวง
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อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรักษาพรหมจรรย์และ
ความบริสุทธิ์ท่ีแท้จริง ให้เขียนว่าคุณเต็มใจที่จะเลือก
ติดตามอันไหนมากกว่า และบอกเหตุผลด้วย
คุณมีเพื่อนที่มีค่านิยมเดียวกับคุณเรื่องความบริสุทธิ์ในใจ
ความคิดและร่างกายบ้างไหม? คุณมีวธิ ีใดบ้างที่จะหนุนใจ
กั น ให้ ติ ด ตามวิ ถี ข องพระเจ้ า ต่ อ ไปในการรั ก ษาตั ว ให้
บริสุทธิ์ไว้ส�ำหรับคู่ครองในอนาคตของคุณ?
คุณต้องตัดสินใจเลือกท�ำอะไรบ้างนับจากวันนี้ ที่จะเป็น
ชายของหญิงคนเดียวหรือ หญิงของชายคนเดียว?
การน�ำไปใช้
ให้คุณประเมินกิจกรรมเหล่านี้ที่ถือเป็นเรื่องปกติระหว่าง
ชายหนุ่มหญิงสาว และบอกว่าท�ำไมสิ่งเหล่านี้จึงขัดขวาง
การรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้คู่ครองในอนาคตของคุณ เช่น
พูดเรื่องตลกทางเพศ ยั่วยวน คลอเคลีย หยอกล้อ สัมผัส
กอด อยู่ในท่าทีที่ร่างกายสัมผัสใกล้ชิดกัน แบ่งปันต่อกัน
ถึงความคิดและอารมณ์ที่อยู่ลึกในใจ มิตรภาพหรือความ
สัมพันธ์แบบใดที่เราต้องเปลี่ยนหรือจบมันเสียก่อน เพื่อ
คุณจะสามารถรักษาความบริสุทธิ์ในระดับที่สูงที่สุดไว้ได้?
ให้เขียนรายการลักษณะนิสัยที่คุณปรารถนาที่จะได้พบใน
คูค่ รองทีค่ ณ
ุ ใฝ่ฝนั และลองจินตนาการว่าคูค่ รองในอนาคต
ของคุณจะเขียนรายการว่าอย่างไร เวลานีเ้ ป็นเวลาทีค่ ณ
ุ จะ
ต้องเอาจริงในการพัฒนาลักษณะนิสยั เหล่านัน้ ให้เป็นส่วน
หนึ่งในวิถีชีวิตของคุณ
ขณะที่คุณเขียนบันทึกประจ�ำวันของคุณต่อไป ให้พูดถึง
วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ที่คุณเลือกในชีวิตประจ�ำวันเพื่อ
ให้เกิดความบริสุทธิ์ในชีวิต แทนที่คุณจะเน้นว่าคุณขาด
อะไรไปจากการท�ำเช่นนีใ้ ห้คณ
ุ จดจ่อว่าคุณจะได้อะไรจาก
ความสนิทสนมกับคู่ครองของคุณ
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วีรกรรมความรัก:ทักษะที่ต้องเรียนรู้แต่เนิ่น ๆ
ก่อนกล่าวค�ำปฏิญาณในงานวิวาห์

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
ความกลัวว่าจะต้องอยูค่ นเดียวมีผลกระทบอะไรต่อคุณใน
การเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบ โรแมนติก?
คุณเชื่อจริง ๆ หรือไม่ว่าหากคุณรอคอยสิ่งที่ดีที่สุดจาก
พระเจ้า พระองค์จะน�ำคนทีค่ มุ้ ค่ากับการรอคอยมาให้คณ
ุ
หากไม่เชื่อเช่นนั้น เป็นเพราะเหตุใด หากเชื่อ ความเชื่อ
ของคุณวางอยู่บนพื้นฐานอะไร?
หากพระเจ้ายังไม่ทรงน�ำคูค่ รองในอนาคตเข้ามาในชีวติ ของ
คุณ พระองค์อาจจะมีพระประสงค์อะไรส�ำหรับช่วงเวลา
แห่งการรอคอยนี้? ในด้านไหนบ้างที่คุณอาจถูกสร้างให้
แข็งแกร่งขึ้นและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นโดยเรียนรู้
ความอดทน?

การน�ำไปใช้
อ่านสิง่ ทีพ่ ระคัมภีรก์ ล่าวถึงพระเยซูในฐานะคูร่ กั ทีส่ ตั ย์ซอื่
ซึง่ ยอมสละชีวติ ของพระองค์เพือ่ เจ้าสาวของพระองค์ อ่าน
ยอห์น 3:29 และเอเฟซัส 5:22-33
อธิบายถึงคลังสมบัติในจิตใจของคุณ คุณมีสมบัติอะไร
บ้างทีเ่ ก็บไว้และคุณก�ำลังท�ำอย่างไรให้หวั ใจของคุณงดงาม
เพื่อคู่ครองในอนาคตของคุณ? คุณสามารถเปลี่ยนแปลง
วิถชี วี ติ ของคุณส่วนใดบ้างเพือ่ จะสร้างทีอ่ นั สวยงามให้เกิด
ขึ้นในใจคุณมากกว่าเดิม?
ในหนังสือ มีการเสนอความคิดเพื่อจะถักทอบางสิ่งเตรียม
ไว้ส�ำหรับคู่ครองในอนาคตของคุณระหว่างช่วงเวลาแห่ง
ความเหงาเปล่าเปลีย่ ว ระหว่างช่วงแห่งความเปลีย่ วเหงา
นีค้ ณ
ุ สามารถเขียนหรือท�ำอะไรได้บา้ งเพือ่ ทีจ่ ะเป็นการให้
เกียรติตัวเองและช่วยให้คุณรอคอยคู่ครองในอนาคตของ
คุณต่อไปอย่างสัตย์ซื่อ?
เขียนบันทึกประจ�ำวันของคุณต่อไป จดค�ำอธิษฐานเผื่อคู่
ครองในอนาคตไว้
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CHAPTER

หรือบทเพลงที่ไพเราะกว่า อาจเป็นเพลงโซโล:
ความเจ็บปวดและเป้าหมายของการเป็นโสด

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณก�ำลังเลื่อนความสุข ความพึงพอใจออกไปก่อนจนกว่า
จะได้พบกับคู่ครองของคุณ หรือตอนนี้คุณก�ำลังพบความ
บริบูรณ์ในพระคริสต์อยู่? อธิบายค�ำตอบของคุณ
คุณจะใช้ช่วงชีวิตของคุณตอนนี้รับใช้ผู้อื่นแทนที่จะติดอยู่
กับความโดดเดี่ยวและการสงสารตัวเองได้อย่างไร? เพื่อที่
จะให้ชว่ งเวลาทีค่ ณ
ุ ยังโสดอยูน่ นั้ ถวายเกียรติแด่พระคริสต์
คุณจ�ำเป็นจะต้องเปลี่ยนความสนใจ ความมุ่งหมาย และ
ทัศนคติของคุณอย่างไรบ้าง?
คุณจะน�ำทักษะการใช้ชีวิตด้านไหนมาใช้เพื่อช่วยหนุน
ก�ำลังในการเตรียมตนเองส�ำหรับชีวิตสมรสที่แข็งแรงใน
อนาคต?
แผนการของพระเจ้าเกีย่ วกับตัวคุณอาจจะไม่ได้รวมถึงเรือ่ ง
ของการแต่งงาน คุณเต็มใจจะยอมรับความคิดเช่นนี้หรือ
ไม่? คุณต้องการให้พระเจ้าวางแผนชีวิตของคุณมากถึง
ระดับไหน หรือ เมือ่ ถึงเวลาหนึง่ คุณจะแต่งงานกับใครก็ได้
เพียงเพือ่ จะได้แต่งงานหรือเปล่า? มีสงิ่ ใดทีอ่ าจจะช่วยคุณ
ให้มองไปทีพ่ ระเจ้า และไม่ทำ� ให้คณ
ุ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจกับความ
โสดของคุณ?
หากคุณยึดเอาพระเยซูเป็นที่รักของจิตวิญญาณของคุณ
อย่างเต็มใจและแท้จริงแล้ว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป
อย่ า งไร? พระเจ้ า อยากให้ คุ ณ รู ้ ถึ ง ขนาดความรั ก ของ
พระองค์ พระองค์จึงประทานพระคัมภีร์ให้กับเรา อ่านข้อ
พระคัมภีร์ต่อไปนี้ และเขียนความจริงที่คุณได้เรียนรู้จาก
พระคัมภีรแ์ ต่ละข้อนีล้ งไปด้วย เยเรมีย์ 31:3, โรม 8:3839, 1 ยอห์น 3:1, 1 ยอห์น 4:10, 16-18
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การน�ำไปใช้
ให้คิดถึงช่วงเวลาบางครั้งที่คุณรู้สึกเหงาเพราะความโสด
ของคุณมากที่สุด คุณจ�ำสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นได้ไหม?
ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะรู้สึกเหงา เดียวดายในคืนวัน
ศุกร์ เวลาที่เพื่อนคนอื่น ๆ ออกไปเดทกัน เขียนรายการ
กิจกรรมทางเลือกทีค่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ในช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ เริม่
จะรูส้ กึ โดดเดีย่ วหรือในวันและเวลาประจ�ำทีค่ ณ
ุ มักจะรูส้ กึ
เหงา คิดหาวิธีที่จะรับใช้ผู้อื่นเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะความ
โดดเดี่ยวเช่น อาสาสมัครช่วยงานในโครงการพัฒนาเด็ก
โดยดูแลเด็ก ๆ สักกลุม่ ช่วยท�ำธุระให้กบั ศิษยาภิบาล ฯลฯ
เขียนข้อพระคัมภีรเ์ พือ่ เอาไว้อา่ นอย่างจดจ่อเวลาทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ
โดดเดี่ยว เช่น สดุดี 34:18, 2 โครินธ์ 1:3-4 ฯลฯ
เขียนบันทึกของคุณต่อไป เขียนค�ำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
ส�ำหรับสิง่ ทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรูผ้ า่ นช่วงเวลาตอนเป็นโสดนีซ้ งึ่ จะ
เป็นประโยชน์แก่คุณเมื่อคุณแต่งงาน

10
CHAPTER

อดทนรอคอยเทพนิยาย:
เราควรตั้งความหวังไว้สูงแค่ไหน

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
อะไรคือความกลัวที่บีบบังคับคนโสดบางคน หรืออาจจะ
เป็นคุณด้วย ให้แสวงหาคูค่ รองอย่างหวือหวา แทนทีจ่ ะรอ
คอยพระเจ้า คุณเคยมีประสบการณ์ของการรอคอยบางสิง่
จากพระเจ้าไหม และในที่สุดก็ล้มเลิกและแก้ปัญหานั้น
ด้วยตัวเอง ผลเป็นอย่างไร? บ่อยครั้งมักจะมีปัญหา
มากกว่าเดิมเนือ่ งจากการไม่อดทนบากบัน่ รอคอยพระเจ้า
คุณมีตัวอย่างเรื่องการรอคอยพระเจ้า และได้รับค�ำตอบ
จากพระองค์ไหม? เล่าเรื่องที่เสริมสร้างความเชื่อให้คนอื่น
ฟังเพื่อเป็นการหนุนใจให้รอคอยอย่างอดทนในทุกแง่มุม
ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงาน!
คุณเต็มใจหรือไม่ที่จะคอยผู้ชายหรือหญิงที่เหมือนพระ
คริสต์ หรือคุณได้ลดมาตรฐานของคุณลงมาเรื่อย ๆ
เนื่องจากความไม่อดทน? ให้อธิษฐานและคุยกับพระเจ้า
เกี่ยวกับระดับความอดทนที่คุณมีอยู่ในตอนนี้และระดับ
ความอดทนที่คุณอยากจะมี

การน�ำไปใช้
ท�ำรายการคุณสมบัติที่คุณหวังและปรารถนาให้มีในตัวคู่
ครองของคุณ คราวนี้ ทบทวนรายการดูอีกรอบ และใส่
เครื่องหมายว่าคุณสมบัติแต่ละข้อนั้นเป็นเรื่องวัฒนธรรม
(คือเป็นลักษณะนิสัยที่นิยมวาดไว้ในสื่อหรือในวัฒนธรรม
ของคุณ) หรือเป็นลักษณะในทางพระเจ้า (เป็นสิง่ ทีพ่ ระเจ้า
ปรารถนาและเราพบอยู่ในพระคัมภีร์) มองดูรายการของ
คุ ณ อี ก ครั้ ง คุ ณ มี ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจของ
วัฒนธรรม (โลก) หรือพระเจ้า? คุณจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นความ
ปรารถนาของคุณในลักษณะใดบ้าง เพือ่ ให้ความปรารถนา
ของคุณเข้ากับความปรารถนาที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของ
คุณ?
เมือ่ คุณใช้เวลามากขึน้ กับพระเจ้า (โดยการอ่านพระคัมภีร์
และอธิษฐาน) คุณจะเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นและเข้าใจ
ดีขึ้นถึงความปรารถนาของพระองค์ เมื่อหัวใจของคุณ
ปรารถนาสิ่งที่พระเจ้าปรารถนา คุณก็จะสามารถเลือกสิ่ง
ที่จะช่วยเติมเต็มความปรารถนาเหล่านั้นได้ พระเจ้าจะไม่
ทรงช่วยคุณเติมเต็มความปรารถนาของโลกซึง่ ตรงกันข้าม
กับความปรารถนาของพระองค์ส�ำหรับคุณและชีวิตสมรส
ของคุณ แต่สดุดี 37:4 สัญญาว่าเมื่อคุณใช้เวลาอยู่ในการ
ทรงสถิตของพระองค์และปรารถนาสิง่ ทีพ่ ระองค์ปรารถนา
คุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้น! จงเลือกวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อแสดง
แนวคิ ด นี้ คื อ จดจ่ อ ที่ พ ระเจ้ า และความปรารถนาของ
พระองค์และการเปลีย่ นแปลงให้ความปรารถนาแห่งหัวใจ
ของคุณสอดคล้องกับความปรารถนาของพระเจ้า คุณอาจ
จะอยากเขียนโคลงกลอน บทเพลง วาดรูป หรือท�ำรูป
ปฏิมากรรมอะไรสักอย่างเพื่อจดจ�ำความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในหัวใจของคุณ
เขียนบันทึกประจ�ำวันของคุณต่อไป มุ่งเน้นที่จะเขียนถึง
ความปรารถนาต่าง ๆ ที่คุณอยากเห็นในตัวคู่ครอง และ
ความปรารถนาของคุณที่จะอดทนคอยให้พระเจ้าทรง
น�ำทางการออกเดทของคุณ
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CHAPTER

บ้านคือวิมานของเรา:
สุดยอดบททดสอบรักแท้

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
ปฏิ กิ ริ ย าของคุ ณ ที่ มี ต ่ อ ครอบครั ว จะเปลี่ ย นแปลงไป
อย่างไร หากคุณมองว่าครอบครัวเป็นเหมือนแบบฝึกหัด
ส�ำหรับความสัมพันธ์อันดีของชีวิตคู่ในอนาคตของคุณ? มี
ลักษณะนิสยั แบบใดทีค่ ณ
ุ อยากวาดหวังให้มอี ยูใ่ นคูช่ วี ติ ใน
อนาคตของคุณ? คุณจะฝึกอุปนิสัยนั้นกับพี่น้อง หรือ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ อย่างไร?
ในสมาชิกครอบครัวแต่ละคนของคุณนั้น คุณประทับใจ
อะไรในตัวเขามากทีส่ ดุ ? คุณจะสร้างหัวใจแห่งการขอบคุณ
มาแทนที่ความรู้สึกร�ำคาญต่อพวกเขาอย่างไร?
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การน�ำไปใช้
ส�ำหรับการอ่านบทนีน้ นั้ อาจท�ำให้คณ
ุ ส�ำนึกได้วา่ คุณไม่ได้
ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวอย่างที่เป็นที่พอพระทัยของ
พระเจ้า เขียนความทรงจ�ำ หรือเหตุการณ์ที่พระเจ้าท�ำให้
เรานึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ น้ั น ลงไป อ่ า นมั ท ธิ ว 6: 12 และ
ปฐมกาล 44 และ 45 ขอพระเจ้าเตรียมใจคุณที่จะท�ำสิ่ง
ที่ถูกต้องกับครอบครัวของคุณ และให้อธิษฐานขอก�ำลัง
และโอกาสทีจ่ ะขอการยกโทษจากสมาชิกครอบครัวแต่ละ
คนด้วย
ให้เริ่มสร้างนิสัยที่จะมองแต่ส่วนดีของครอบครัว มากกว่า
จดจ่ออยู่ที่ปัญหา ในแต่ละวันนั้น ให้คุณมองหาสิ่งที่คุณ
ชืน่ ชมและมอบค�ำชมให้กบั คนนัน้ ด้วย เมือ่ สิง่ เหล่านีก้ ลาย
เป็นนิสัยของคุณแล้ว ให้เพิ่มจ�ำนวนคนและท้าทายตัวเอง
ทีจ่ ะชมเชยคนในครอบครัวทุก ๆ วัน คูค่ รองในอนาคตของ
คุณคงจะชืน่ ใจทีไ่ ด้แต่งงานกับคนทีม่ นี สิ ยั ชอบมองเห็นส่วน
ดีของคนอื่น ๆ และยินดีที่จะให้ค�ำชมเชยแก่ผู้อื่นได้อย่าง
สบาย
เขี ย นบั น ทึ ก ของคุ ณ ต่ อ ไปเรื่ อ ย ๆ เขี ย นสิ่ ง ที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงในตัวคุณและครอบครัว ที่คุณมองเห็น และ
สิ่ ง ที่ คุ ณ ได้ ป ฏิ บั ติ กั บ พวกเขาด้ ว ยวิ ธี ที่ ถ วายเกี ย รติ แ ด่
พระเจ้า
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CHAPTER

เคล็ดลับการพิชิตใจ :
สนามฝึกความรักที่ดีที่สุด

ค�ำถามที่ใช้ในการอภิปราย
วัฒนธรรมของคุณมองความนุม่ นวลอ่อนโยนของมนุษย์ไว้
อย่างไร? ตามวัฒนธรรมของคุณนั้น คุณจะแสดงความ
สุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?
ข้อดีของการปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างนุ่มนวลนั้นมีอะไรบ้าง?
คุณเคยได้รับประสบการณ์ที่มีคนเคยแสดงความนุ่มนวล
อ่อนโยนกับคุณหรือไม่? ให้บรรยายอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ กับคุณ
ในตอนที่คุณได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพนุ่มนวลนั้น มีใคร
ที่ต้องการให้คุณแสดงความสุภาพนุ่มนวลกับเขาบ้างหรือ
ไม่?
คุณได้ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวอย่างที่พระเยซูน่าจะ
ปฏิบัติต่อพวกเขาหรือเปล่า? การที่คุณสามารถที่จะเป็น
เหมือนภาพสะท้อนของพระคริสต์มากขึ้น และส�ำแดง
ความสุภาพนุ่มนวลในความสัมพันธ์เหล่านี้ได้นั้น คุณจะ
ต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไร?
ในหนังสือเล่มนี้ อีรคิ พบว่าเขาสามารถเข้าใจความต้องการ
ของภรรยา และสิ่งที่ภรรยาอยากให้เขาปฏิบัติต่อเธอ ใน
ยามทีเ่ ขา “ปีนขึน้ ไปยังโลกของเธอ” มีวธิ ใี ดบ้างทีจ่ ะท�ำให้
คุณเข้าใจสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขา?
การรับใช้ผู้อื่นก็เป็นการแสดงความรักและความเมตตาได้
เช่นกัน คุณคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ายากที่สุดที่จะรับใช้
คนอื่น? คุณจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่จะรับใช้ผู้อื่น
อย่างไร? สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณในชีวิตแต่งงานในอนาคต
อย่างไร?

การน�ำไปใช้
ศึกษาถึงความสุภาพอ่อนโยนทีพ่ ระเยซูได้สำ� แดงต่อพวกผู้
หญิง (ในลูกา 7:36-50 และ ยอห์น 4:1-26, 8:1-11)
ตามวัฒนธรรมของคุณนั้น พวกผู้ชายจะมีท่าทีตอบสนอง
แตกต่างจากพระเยซูในสถานการณ์เดียวกันนี้อย่างไร?
ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนั้นจะมีความแตกต่างทางอารมณ์
มากมาย หากคุณเข้าใจในความแตกต่างนี้ คุณจะสามารถ
น�ำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคู่ครองในอนาคต
ของคุณได้วธิ ที จี่ ะช่วยเหลือและทะนุถนอมพวกเขาได้อย่าง
ดีคือ เริ่มที่จะเรียนรู้ความแตกต่างนี้ได้แล้ว
น�ำเอเฟซัส 4:32 มาใช้กับตนเองด้วยการใส่ชื่อของตัวเอง
ลงไปแทนที่ค�ำว่า “ท่าน” เขียนพระคัมภีร์ข้อนี้และน�ำไป
ใส่ให้เป็นเครื่องช่วยจ�ำเพื่อเราจะจ�ำไว้ว่า เราต้องเดินตาม
ทางของพระเยซูคริสต์
เขียนบันทึกของคุณต่อไปและท�ำเครื่องหมายไว้ทุกครั้งที่
คุณได้แสดงความสุภาพนุ่มนวลต่อผู้อื่น หรือผู้อื่นแสดง
ความสุภาพนุ่มนวลต่อคุณ
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CHAPTER

เล่นเอาจริง :
จะเลือกทีมชนะได้อย่างไร

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณเต็มใจทีจ่ ะยอมให้คนอืน่ มาให้คำ� ปรึกษาอันชาญฉลาด
และแนะน�ำให้ความรักของคุณอยู่ในทางของพระเจ้าหรือ
ไม่? ถ้าไม่เต็มใจ มีความกังวลในเรือ่ งใดทีเ่ ป็นตัวขวางไม่ให้
คุณขอค�ำปรึกษาจากผูอ้ นื่ ? มีสงิ่ ใดหรือไม่ทคี่ ณ
ุ อยากจะให้
พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณต่อการมีที่
ปรึกษาที่จะน�ำคุณให้อยู่ในทางของพระเจ้า?
การตัดสินใจเกีย่ วกับเรือ่ งความสัมพันธ์โดยไม่มมี มุ มองจาก
ภายนอก (คือ การทีค่ นอืน่ มาบอกคุณถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาสังเกต
เห็น) นั้นมีอันตรายอย่างไร? เขียนรายชื่อคนที่รู้จักกับคุณ
เป็นเวลานาน และอาจจะได้เข้ามามีสว่ นในชีวติ ของคุณใน
อนาคต อันตรายของการทีไ่ ปขอความเห็น มุมมองจากคน
ทีไ่ ม่แสวงหาพระเจ้านัน้ คืออะไร? ขอพระเจ้าทีจ่ ะน�ำคุณให้
พบกับคนที่จะให้แง่คิด มุมมองที่อยู่ในทางพระเจ้ากับคุณ
ได้
คุณรู้สึกสบายใจที่จะขอความคิดเห็นจากพ่อแม่ของคุณ
หรือไม่? เพราะเหตุใด หรือ เพราะเหตุใดจึงไม่สบายใจที่
จะคุย? แล้วคุณสามารถถาม “พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ” อย่าง
เช่น ศิษยาภิบาล หรือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือไม่? เป้า
หมายของคุณคือต้องการที่จะหาใครสักคนที่เป็นห่วงตัว
คุณและอนาคตของคุณ แต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรง
กับพระเจ้าด้วย และสามารถที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดคือทาง
ของพระเจ้า สิ่งใดไม่ใช่ และรู้ว่าเสียงพระเจ้าเป็นอย่างไร
ถ้าหากในชีวิตของคุณไม่มีคนที่เป็นเช่นนั้น ขอพระเจ้าน�ำ
คุณไปหาใครสักคนที่สามารถเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นในชีวิต
ของคุณได้
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การน�ำไปใช้
จัดเวลาที่จะพูดคุยกับคนที่คุณจะขอค�ำแนะน�ำ ความคิด
เห็นจากเขาในเรื่องการออกเดท หรือการเลือกคู่ครองของ
คุณ คุณอาจต้องการใครสักคนทีจ่ ะอธิษฐานเผือ่ คุณก่อนที่
คุณจะเข้าสูก่ ารเริม่ ต้นความสัมพันธ์ทจี่ ะคบกับใคร ให้คณ
ุ
อุทิศตัวใช้เวลาอธิษฐานและพูดคุยกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
อย่างตรงไปตรงมา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับคู่มือ หรือวิธีเพื่อ
จะสร้างขอบเขตอันแข็งแกร่งทีไ่ ม่มกี ารปล่อยให้ผใู้ ดเข้ามา
ควบคุมมากจนเกินไป นอกจากพระเจ้า!
เขียนบันทึกของคุณต่อไป เขียนชื่อคนที่มีส่วนร่วมในทีม
ของคุณ โดยการให้ค�ำแนะน�ำ มีความเข้าใจ และอธิษฐาน
เผื่อคุณ จดบันทึกความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ผอู้ น่ื เข้ามามีสว่ นร่วมกับการหาคูค่ รองในอนาคต
ของคุณ
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CHAPTER

สายเกินไปไหม:
ความหวังอันริบหรี่ในโลกที่พรหมจารีถูกท�ำลาย

ถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณเคยเห็นเพื่อน ๆ ของคุณได้รับผลกระทบจากบาปใน
เรือ่ งเพศอย่างไรบ้าง? ชีวติ ของคุณเคยเกีย่ วข้องกับบาปใน
เรื่องเพศอย่างไรบ้าง? สิ่งนี้มีผลกระทบต่อภาพที่คุณมอง
ตนเอง หรือภาพที่คุณมองพระเจ้าอย่างไร?
ความรู ้ สึ ก ผิ ด หวั ง หรื อ โกรธต่ อ ตั ว คุ ณ เองในเรื่ อ งการ
อะลุ้มอล่วยให้กับเรื่องเพศนั้นอาจท�ำให้คุณมองผู้อื่นแบบ
ผิด ๆ ก็ได้ มีใครไหมทีค่ ณ
ุ จ�ำเป็นจะต้องขอการยกโทษจาก
เขา? บางทีคุณอาจจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
เพือ่ นทีอ่ าจเป็นสัญญาณว่าเขาก�ำลังตกอยูใ่ นบาปเรือ่ งเพศ
อธิษฐานเผื่อคนนั้นและมีความรู้สึกไวต่อเรื่องนี้ เผื่อว่าคน
นั้นอาจจะต้องการคุยกับคุณถึงปัญหานี้
ในวั ฒ นธรรมของคุ ณ มี มุ ม มองต่ อ เรื่ อ งของการมี เ พศ
สัมพันธ์โดยไม่ได้แต่งงานอย่างไร? ในคริสตจักรของคุณมี
การจัดการกับเรื่องของความบริสุทธิ์ทางเพศอย่างไร? ใน
วัฒนธรรมและคริสตจักรของคุณมีการปฏิบัติอย่างไรกับ
คนที่ยอมสารภาพเรื่องความไม่บริสุทธิ์ทางเพศของเขา?
แล้วพระเจ้าปฏิบัติต่อคนเหล่านี้อย่างไร?
พระเจ้าทรงให้อภัยเราอย่างเต็มขนาด แม้ว่าการให้อภัย
ตนเองนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดก็ตาม ปฏิปักษ์ของ
พระเจ้ายังคงโกหกและท�ำให้คุณรู้สึกผิดอย่างไร? พระค�ำ
ของพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความรู้สึกผิด และการ
กล่าวโทษนั้นได้ว่าไว้อย่างไร? เขียนข้อพระคัมภีร์เพื่อช่วย
จ�ำ และเมื่อใดก็ตามที่คุณถูกล่อลวงให้รู้สึกว่าไม่ได้รับการ
อภัยจากพระเจ้าขอให้คุณยกข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มาใช้
(ฟิลิปปี 3:13, สดุดี 103:12, โรม 8:1)

การน�ำไปใช้
ถ้าหากคุณเคยมีประสบการณ์กับความรู้สึกผิด หรือการ
กล่าวโทษในช่วงอดีตที่ผ่านมา คุณเต็มใจอนุญาตให้พระ
เยซูคริสต์เข้ามาช�ำระล้างคุณให้สะอาดหมดจดหรือไม่?
อ่านสดุดี 51 และลูกา 15:11-24 คุณพร้อมที่จะกลับใจ
จากบาปของคุณอย่างจริงใจ พร้อมทีจ่ ะตัดสินใจเลือกหลีก
เลีย่ งความบาปทางเพศอืน่ ๆ และวางใจในฤทธิอ์ ำ� นาจของ
พระเจ้าที่ท�ำให้เรามีชัยชนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือไม่?
จงตัดสินใจเลือกที่จะเดินอยู่ในการอภัยโทษบาป และ
อิสรภาพอันทรงเกียรติของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ไม่ว่าคุณจะเคยอะลุ้มอล่วย ผ่อนปรนกับเรื่องของความ
บริสทุ ธิท์ างเพศมาแล้วหรือไม่กต็ าม คุณก็สามารถทีจ่ ะท�ำ
พันธสัญญาทีจ่ ะรักษาความบริสทุ ธิเ์ อาไว้จนกว่าจะแต่งงาน
ได้ เขียนรายละเอียดของพันธสัญญาของคุณลงไป และ
บอกด้วยว่าท�ำไมคุณจึงต้องการจะท�ำพันธสัญญานี้ ลงชื่อ
และวันที่ในเอกสารนี้ต่อหน้าใครสักคนที่คุณสามารถจะ
รายงานต่อเขาได้
เขียนบันทึกของคุณต่อไป เขียนด้วยว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไร
ในใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์และการอภัยโทษ
บาป
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CHAPTER

ทวนกระแส :
ยืนหยัดกล้าหาญท่ามกลางชนรุ่นที่อ่อนแอ

ค�ำถามที่ใช้ในการอภิปราย
คุณเคยเผชิญกับค�ำต�ำหนิตเิ ตียนเพราะตัดสินใจทีจ่ ะมีชวี ติ
อย่างพระคริสต์ด้วยใจจริงหรือเปล่า? ถ้าเคย ให้เล่า
เหตุการณ์นนั้ ให้ฟงั ความคิดทีว่ า่ เมือ่ เราติดตามพระคริสต์
แล้ว เราจะไม่เผชิญกับปัญหาใดๆเลยนัน้ ดูนา่ จะเป็นไปได้
จริงหรือไม่? อ่านยอห์น 16:33 การรู้จักกับพระคริสต์นั้น
ช่วยคุณที่จะเอาชนะโลกได้มากขึ้นอย่างไร?
ถ้าหากว่ามีสิ่งใดในชีวิตของคุณตอนนี้ที่ท�ำให้คุณเดินใน
เส้นทางทีแ่ ตกต่างจากวัฒนธรรม ประเพณีของคุณ คุณจะ
ท�ำอย่างไร? มีเรื่องใดในชีวิตของคุณที่คุณอยากจะด�ำเนิน
แตกต่างจากวัฒนธรรมของคุณ แต่ไม่ใช่ตอนนี้หรือไม่? สิ่ง
ใดที่ช่วยคุณเรียกความกล้าที่จะด�ำเนินตามแผนการของ
พระเจ้า ไม่ใช่แผนของโลก หรือวิถีของวัฒนธรรมของคุณ
เอง
คุณไว้ใจพระเจ้าทีจ่ ะให้พระองค์เป็นผูเ้ ขียนเรือ่ งราวชีวติ ทัง้
ชี วิ ต ของคุ ณ หรื อ ไม่ (ปรารถนาแผนการของพระองค์
มากกว่าของตัวเอง) ค้นดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความไว้
วางใจและความเชื่อ เมื่อเรามอบส่วนต่างๆ ในชีวิตของเรา
ให้พระเจ้าเป็นผูค้ วบคุม พระองค์จะทรงสัตย์ซอื่ และพิสจู น์
ความน่าเชื่อถือให้แก่เรา!
มีส่วนใดในชีวิตของคุณหรือไม่ที่คุณเห็นว่า คุณเองเป็นผู้
ถือปากกาเขี ยนเรื่องราวในชีวิตให้กับตนเอง หากคุณ
ต้องการให้พระเจ้าเป็นผู้ประพันธ์เรื่องราวในส่วนเหล่านี้
คุณจะมอบปากกาไว้ในมือของพระองค์ และให้มนั อยูอ่ ย่าง
นั้นต่อไปได้อย่างไร?
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การน�ำไปใช้
เปรียบเทียบ และดูความแตกต่างระหว่างหลักการจากพระ
คัมภีร์และหลักการของโลกในเรื่องของการออกเดทและ
การแต่งงาน ตัดสินใจว่าคุณจะด�ำเนินตามหลักของพระ
คัมภีร์ หรือตามวิถีของวัฒนธรรมของคุณเองในเรื่องของ
การออกเดท และการแต่งงาน
เขียนค�ำมัน่ สัญญาทีอ่ นุญาตให้พระเจ้าเป็นผูค้ วบคุมปากกา
เขียนเรื่องราวความรัก และชีวิตของคุณ เขียนค�ำอธิษฐาน
เพื่ออุทิศตัว และการพึ่งพาในฤทธิ์อ�ำนาจของพระเจ้ากับ
ค�ำหนุนใจเพื่อให้ค�ำมั่นสัญญาของคุณนั้นส�ำเร็จผล คุณ
สามารถเชื่อและวางใจในพระเจ้าได้ว่าพระองค์จะทรง
รักษาสัญญากับคุณ (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)
เขียนบันทึกของคุณต่อไปว่าคุณได้เดินตามแผนการของ
พระเจ้าทีม่ ตี อ่ ชีวติ ของคุณ เขียนลงบันทึกของคุณทุกๆครัง้
ที่คุณมีความเต็มใจที่จะยอมรับในแผนการของพระองค์
และบอกด้วยว่าพระองค์ได้ส�ำแดงความรักของพระองค์
ผ่านการทรงน�ำนั้นอย่างไร

สร้างก�ำแพงชีวิต!
เฝ้าประตูความคิด!
โดย ไมเคิล เอส. คีธ

หนังสือเล่มนี้ได้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดความบริสุทธิ์ทางเพศนั้นจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญต่อการสร้างชีวิตแต่งงานในอนาคตให้เข้มแข็ง และรักษาชีวิตแต่งงานที่ดีนั้น
ให้คงอยู่ต่อไป ผู้แต่งได้ใช้พระธรรมเนหะมีย์ในการวาดภาพเปรียบเทียบระหว่างเรื่อง
ของชนชาติอิสราเอลที่เชื่อฟังและไม่เชื่อฟังพระเจ้า กับคริสเตียนยุคใหม่ที่เชื่อฟัง
แผนการของพระเจ้าในเรื่องของความบริสุทธิ์ทางเพศ และผลที่ตามมาของการขาด
ความบริสุทธิ์นั้น
การรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งส�ำหรับคนโสด และ
คู่แต่งงาน หลาย ๆ วัฒนธรรมไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศ
คุณอาจจะพบว่าผู้ที่ติดตามพระคริสต์บางคนที่คุณรู้จัก ไม่ได้ปรับเปลี่ยนส่วนนี้ในชีวิต
ของพวกเขาเพื่อจะให้สัมพันธ์กับคุณค่าที่พระเจ้ามีต่อเรื่องของการรักษาความบริสุทธิ์
ทางเพศ เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอให้พระเจ้าให้คุณคุ้นเคยกับแผนการของ
พระองค์ที่มีต่อคุณ และให้คุณเข้าใจว่าวิธีของพระองค์นั้นดีกว่าวิธีของวัฒนธรรม หรือ
วิธขี องโลก จากนัน้ จงหาญกล้าทีจ่ ะด�ำเนินตามทางนัน้ แม้วา่ จะมีแค่คณ
ุ คนเดียวทีเ่ ดิน
อยู่ก็ตาม!

พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหากัน และการแต่งงาน
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ค�ำน�ำ
ค�ำถามที่ใช้ในการอภิปราย
คุณเห็นด้วยหรือไม่กบั สมมติฐานของผูแ้ ต่งทีก่ ล่าวว่า เรือ่ ง
เพศนัน้ เป็นส่วนส�ำคัญหลักในแผนการต่อสูท้ งั้ ของพระเจ้า
และของซาตาน? ท�ำไม หรือ ท�ำไมจึงไม่คิดเช่นนั้น?
เพราะเหตุใดคุณจึงคิดว่าการล่อลวงทางเพศ และความ
บาปเรื่องเพศนั้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับ
พระเจ้า? ในจุดนี้นั้น คุณมุ่งมั่นในเรื่องรักษาความบริสุทธิ์
ทางเพศแค่ไหน?

การน�ำไปใช้
เขียนรายการ และอธิบายค�ำอุปมา หรือสัญลักษณ์จาก
พระธรรมเนหะมีย์ที่แสดงถึงชีวิตของคุณ เก็บรายการนี้ไว้
เพือ่ ใช้อา้ งอิงเวลาทีค่ ณ
ุ อ่านพระธรรมเล่มนี้ เขียนบันทึกลง
บนรายการนี้เมื่อคุณได้รับความเข้าใจพิเศษจากพระเจ้า
และจากพระค�ำของพระองค์

บทที่ 1 ค�ำอธิษฐานของเนหะมีย์
ค�ำถามที่ใช้ในการอภิปราย
ในเนหะมีย์บทที่ 1 นั้น การไม่เชื่อฟังของชนชาติอิสราเอล
มีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ และสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของพวกเขาอย่างไร?
เรื่ อ งความบริ สุ ท ธิ์ ท างเพศของคุ ณ มี ผ ลกระทบต่ อ
เหตุการณ์ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือความ
สัมพันธ์ของคุณอย่างไร?
การมีก�ำแพงฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมีคุณค่าอย่างไร?
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 1 ด้วยค�ำพูดของคุณเอง
ใช้เวลาในการอธิษฐาน แล้วเขียนส่วนที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้า
มีพระประสงค์จะจัดการกับส่วนนั้นก่อนในเรื่องของความ
บริสุทธิ์ทางเพศ

บทที่ 2 ส�ำรวจก�ำแพง
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
ศัตรูทั้ง 3 คือ ซาตาน เนื้อหนัง และโลก ได้ท�ำงานร่วมกัน
เพื่อจะล่อลวงคุณ หรือผูกมัดคุณกับบาปทางเพศอย่างไร?
คุณได้เรียนรู้อะไรจากความบาปในเรื่องเพศที่ได้ถูกบันทึก
ไว้ยืดยาวในพระคัมภีร์?
ใครที่คุณสามารถจะรายงานเรื่องของคุณกับเขาได้?
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 2 โดยใช้ค�ำพูดของคุณเอง เนหะมีย์
อธิ ษ ฐานแล้ ว จึ ง ตอบค� ำ ถามของพระราชา ลองคิ ด ถึ ง
สถานการณ์ที่ต่างออกไปเมื่อคุณตอบค�ำถามก่อนที่จะ
อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า การมีนิสัยอธิษฐานต่อ
พระเจ้ า ก่ อ นที่ จ ะให้ ค� ำ ตอบต่ อ สิ่ ง ใดนั้ น มี ผ ลดี ต ่ อ คุ ณ
อย่างไร?
ท�ำแบบทดสอบก�ำแพงฝ่ายวิญญาณของคุณ สถานการณ์
ตอนนี้ เ ป็ น อย่ า งไร? ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง หรื อ ข้ อ
ปรับปรุงอะไรที่สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ก�ำแพงเหล่านั้นได้บ้าง? จากตัววัดที่แบ่งเป็นระดับ 1 (ต�่ำ)
ถึง 10 (สูง) นัน้ คุณจะให้คะแนนความปรารถนา หรือความ
ทุ่มเทที่จะฟื้นฟู หรือเสริมประสิทธิภาพให้กับก�ำแพงฝ่าย
จิตวิญญาณของคุณมากเท่าไหร่?
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บทที่ 4 การโจมตีครั้งหน้า

บทที่ 3 มาเริ่มสร้างกันเถิด!
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ๆ และมีความรู้สึกว่า
ตนท�ำได้ดีกว่าพวกเขาหรือไม่? หากคุณเอาตนเองไป
เปรียบกับผูอ้ นื่ มากกว่าทีจ่ ะเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
พระเจ้า คุณอาจจะเผชิญกับอันตรายอะไรบ้าง?
หากคุ ณ ต้ อ งการเปลี่ ย นนิ สั ย คุ ณ จะน� ำ วิ ธี ก าร 3D
(ปรารถนา- มีวินัย- ใจยินดี) ไปปรับใช้กับชีวิตอย่างไร?
หากคุณต้องการจะเปลี่ยนนิสัยที่แย่ ๆ มีทางเลี่ยงทางไหน
บ้ า งไหมที่ คุ ณ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งยกออกไปจากชี วิ ต อย่ า ง
หมดจด?
ในวัฒนธรรมของคุณนั้นได้ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวแบ่งปัน
ประสบการณ์การเดทของพวกเขากับสมาชิกในครอบครัว
หรือไม่? มีวิธีใดไหมที่คุณจะท�ำให้ครอบครัว เพื่อน ๆ หรือ
คู่ครองของคุณ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อช่วยคุณ
ให้รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศเอาไว้ได้
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 3 ด้วยค�ำพูดของคุณเอง วาดภาพร่าง
แผนทีป่ ระตูและก�ำแพงทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบเมือง และบอกความ
ส�ำคัญของแต่ละประตูด้วย
ท� ำ แบบทดสอบตั ว เองเรื่ อ งการมี วิ นั ย ฝ่ า ยวิ ญ ญาณ
(หน้า32) คุณมีมากแค่ไหนในชีวติ ประจ�ำวันของคุณ ถ้าหาก
คุณเพิ่มความมีวินัยเข้าไปในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ
ก�ำแพงฝ่ายจิตวิญญาณของคุณจะแข็งแกร่งขึน้ ได้อย่างไร?
ในสัปดาห์นคี้ ณ
ุ จะเพิม่ วินยั ในเรือ่ งใดเข้าไปในชีวติ ของคุณ?
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ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณจะให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า “ความกลัว (FEAR)” ว่า
อย่างไร? ให้สร้างความหมายของแต่ละตัวอักษร (Acronym) ขึ้นมาเอง เพื่อช่วยในการให้ค�ำจ�ำกัดความให้
สามารถจ�ำได้ง่ายขึ้น (ถ้าหากท�ำได้ในภาษาของคุณ)
เวลาใดทีค่ ณ
ุ จะรูส้ กึ หวัน่ ไหวต่อการล่อลวงทางเพศได้มาก
ที่สุด? เขียนสิ่งใดก็ได้ที่เป็นตัวกระตุ้น หรือการกระท�ำที่
ท�ำให้หวั่นไหวต่อสิ่งล่อลวงนั้น แล้วคิดแผนการมาว่าคุณ
จะหลีกเลี่ยง หรือหาทางเลือกอื่นเป็นทางออกได้อย่างไร
เวลาที่คุณสังเกตถึงสิ่งกระตุ้น หรือการกระท�ำนั้นที่ก�ำลัง
จะเกิดขึ้น
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 4 และดูว่าคุณจะน�ำพระธรรมเล่มนี้ไป
ปรับใช้อย่างไร เพือ่ ช่วยคุณท�ำลายวัฏจักรทีเ่ ป็นภัยต่อชีวติ
ของคุณ
ให้บอกตัวอย่างสถานการณ์ในเวลาที่คุณประสบกับการ
ท�ำให้หมดก�ำลังใจ ความท้อแท้ใจ ความผิดหวัง การถูก
ละทิ้ง และความพ่ายแพ้ เขียนข้อพระคัมภีร์ หรือความคิด
อะไรก็ได้ลงไป เพื่อที่จะช่วยให้คุณเอาชนะแต่ละขั้นใน
วัฏจักรเหล่านี้ได้
ตัวอย่าง : หมดก�ำลังใจ - เฉลยธรรมบัญญัติ 31: 8 “ผู้
ทีไ่ ปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย พระองค์
จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่า
กลัวและอย่าขยาดเลย”

บทที่ 5 กลับเป็นทาสอีก
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
หากคุณรูแ้ น่ชดั ว่าคุณเป็นผูใ้ ดในพระคริสต์ สิง่ นีจ้ ะมีผลต่อ
การต่อสู้กับการล่อลวงทางเพศอย่างไร?
มีสงิ่ ล่อลวงอันน่าเย้ายวน หรือสิง่ ล่อใจอันใดทีเ่ ป็นการยาก
ส�ำหรับคุณ ที่จะปล่อยมันไป?
ผลทีต่ ามมาในด้านลบของการตกสูบ่ าปเรือ่ งเพศคืออะไร?
ข้อดีของการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร? อย่าลืม
ทีจ่ ะเขียนผลดีทจี่ ะเข้ามาในชีวติ แต่งงานในอนาคตของคุณ
ด้วย
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 5 และอธิบายด้วยว่าชนชาติอิสราเอล
นั้นได้ปล่อยตัวให้มีจิตใจที่ยอมติดอยู่กับพันธนาการได้
อย่างไร
หากคุณเป็นผู้ติดตามพระคริสต์แล้ว คุณจ�ำเป็นจะต้องรู้
แน่ชัดว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ อ่านพระธรรมเหล่านี้
และเขียนวิธีที่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นคุณ เพราะความ
ชอบธรรมของพระคริสต์ที่แผ่ไปถึงคุณ ในฐานะที่คุณเป็น
บุตรของพระเจ้าผูไ้ ด้รบั การอภัยแล้ว ทบทวนสิง่ เหล่านีเ้ พือ่
ช่วยหนุนใจคุณให้มีภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง โดยยึดหลัก
ความชอบธรรมของพระคริสต์ ที่ได้ทรงใส่ไว้ภายในคุณ !
พระธรรม : ยอห์น 1:12, ยอห์น 15:15, โรม 5:1,
เอเฟซัส 1:3-5, 7, ฮีบรู 4:16 2 ทิโมธี 1:7
เขียนข้อพระคัมภีรเ์ หล่านีล้ งบนการ์ด และแปะไว้ในทีๆ่ จะ
ท�ำให้คุณจะจ�ำได้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้คุณอยู่
ในเสรีภาพ: กาลาเทีย 5:1 “เพือ่ เสรีภาพนัน้ เอง พระคริสต์
จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่า
เข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย”
ผลทีต่ ามมาในด้านลบของการตกสูบ่ าปเรือ่ งเพศคืออะไร?
ข้อดีของการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร? อย่าลืม
ทีจ่ ะเขียนผลดีทจี่ ะเข้ามาในชีวติ แต่งงานในอนาคตของคุณ
ด้วย?

บทที่ 6 คลังอาวุธของศัตรู
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
มีค�ำโกหกใดที่ซาตานใช้เพื่อพยายามที่จะท�ำให้คุณตั้ง
ค� ำ ถามจนเกิ ด ความกลั ว และเลิ ก ล้ ม ที่ จ ะรั ก ษาความ
บริสทุ ธิท์ างเพศในทีส่ ดุ ? ค�ำโกหกใดทีป่ ระสบผลส�ำเร็จมาก
ที่สุด? คุณจะป้องกันการโจมตีเหล่านั้นได้อย่างไร?
คุณเคยวางตนเองไว้ในสถานการณ์ที่เป็นการล่อลวงทาง
เพศอย่ า งไร? แล้ ว จะหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ เ หล่ า นี้ ใ น
อนาคตได้อย่างไร?
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 6 รวมทั้งลงรายละเอียดของการใช้
กลวิธีที่พยายามจะท�ำให้เนหะมีย์นั้นรู้สึกกลัว และล้มเลิก
ภาระกิจของเขา
เขียนรายชื่อคนที่จะได้รับความเจ็บปวด ทุกข์ทน เพราะ
ความบาปของคุณทุกคน จากนั้นเขียนมาว่าทางเลือกของ
การที่ คุ ณ จะรั ก ษาความบริ สุ ท ธิ์ ท างเพศนั้ น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อแต่ละคนตามรายชื่อนั้นอย่างไรบ้าง
อธิษฐานขอสติปญ
ั ญาและก�ำลังจากพระเจ้าทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ
สามารถสารภาพบาปในสิ่งที่จ�ำเป็นต้องสารภาพ ให้ความ
จริงเข้ามาเป็นแสงสว่างในคุณ และเริม่ รับการรักษาเยียวยา
ในจุดนั้นด้วย
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บทที่ 7 เฝ้าประตูเมืองของคุณ
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุ ณ มองเห็ น ความเกี่ ย วข้ อ งกั น ของ “อาหารตา” กั บ
“ความต้องการทางเพศ” หรือไม่? ให้เขียนสิง่ ทีค่ ณ
ุ มองเห็น
และผลกระทบที่มีต่อความคิดในเรื่องเพศของคุณลงไป
มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างทีค่ ณ
ุ ตกลงใจทีจ่ ะรักษาไว้เพือ่ ป้องกัน
ประตูเมืองของคุณ? คัดลอกกฎข้อนี้แล้วมอบให้แก่คู่หูซึ่ง
รับผิดชอบเรื่องราวของคุณอยู่ หรือกับคู่ครองของคุณก็ได้
คุณจะลดการกระตุ้นทางเพศที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้
ด้วยวิธีใดบ้าง?
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 7 และความส�ำคัญของการป้องกัน
ประตู
เขียนความคิดที่อยู่ในทางของพระเจ้า และข้อพระคัมภีร์
เพื่อใส่ไว้ในความคิดของคุณเวลาที่การล่อลวงมาถึง
ข้อพระคัมภีร์ : สดุดี 119:11, 1 โครินธ์ 10:13,
เอเฟซัส 6:10-11, ฮีบรู 2:18, ยากอบ 1:2-5, 4:7,
2 เปโตร 2:9
ความบาปในเรือ่ งเพศนัน้ มีเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่ เวลาผ่าน
ไป การท�ำบาปในเรื่องเดิม ๆ ก็ไม่อาจจะเป็นที่พอใจได้อีก
ต่อไป เขียนมาเป็นข้อ ๆ ว่า ตัณหาของคุณนั้นได้ก้าวหน้า
ขึน้ อย่างไร มีสงิ่ ใดทีส่ ามารถหยุดยัง้ ความหิวกระหายความ
ต้องการทางราคะตัณหาที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ได้?
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บทที่ 8 รักษาก�ำแพงเมือง
		ของคุณให้แข็งแกร่ง
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
คุณใช้เวลามากเท่าใด ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ก�ำแพงของคุณโดยการอ่านพระค�ำของพระเจ้า? การที่
ชนชาติอสิ ราเอลได้ยนิ พระค�ำของพระเจ้านัน้ ท�ำให้ใจและ
ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? ฤทธิ์อ�ำนาจ
แห่งพระค�ำของพระเจ้าที่กระท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนนั้น มีผลก
ระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?
การที่คุณยังคงอยู่ในการเย้ายวนในเรื่องเพศนั้น อาจจะ
ท�ำให้คณ
ุ ผลาญพระพรทีพ่ ระเจ้าส่งผ่านมาให้อย่างไรบ้าง?
การน�ำไปใช้
สรุปเนหะมีย์บทที่ 8 และบอกด้วยว่า เนหะมีย์ได้แสดงให้
เห็นถึงความส�ำคัญทีจ่ ะรักษาก�ำแพงให้แข็งแกร่ง เพือ่ คอย
ป้องกันคุณจากสิง่ ทีต่ อ่ ต้านการรักษาความบริสทุ ธิท์ างเพศ
ไว้อย่างไร
เมื่อคุณกลับใจใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรง
ยกโทษ การกลับใจใหม่ หมายถึง คุณหันหลังออกจากทาง
ของความบาป ที่คุณเคยเดิน คุณจะต้องปรับเปลี่ยน หรือ
เลือกการใช้ชวี ติ แบบใดบ้าง เพือ่ จะน�ำคุณออกจากเส้นทาง
ที่น�ำไปสู่การล่อลวงทางเพศ? ความรู้สึกผิด และค�ำโกหก
ที่มาจากศัตรูของเรานั้น มักจะท�ำให้เกิดความยากล�ำบาก
ทีจ่ ะยกโทษให้กบั ใครสักคน ให้หาข้อพระคัมภีรม์ าสัก 2-3
ข้อ ที่คุณสามารถน�ำมาเรียนรู้และใช้อ้างอิงได้ เมื่อคุณถูก
ล่อลวงให้ไม่ยอมรับการอภัยโทษบาปนั้น

บทที่ 9

4 สิ่ง

ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
จากขัน้ ตอนทีช่ นชาติอสิ ราเอลใช้เพือ่ จะกลับมาหาพระเจ้า
นัน้ คุณได้เรียนรูอ้ ะไร? มีขนั้ ตอนใดทีค่ ณ
ุ เต็มใจจะน�ำมาใช้
เพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า? มีวิธีใดที่
คุณจะสามารถมีชัยชนะเหนือการล่อลวงทางเพศได้?
การน�ำไปใช้
สรุ ป ขั้ น ตอนที่ ช นชาติ อิ ส ราเอลใช้ เ พื่ อ จะฟื ้ น ฟู ค วาม
สัมพันธ์ของเขากับพระเจ้า และถวายเกียรติพระองค์ จาก
เนหะมีย์ 9-12
ศึกษาค�ำอธิษฐานของเนหะมีย์ ในเนหะมีย์บทที่ 9 แล้ว
เขียนค�ำอธิษฐานเพือ่ การสารภาพบาปและกลับใจใหม่ของ
คุณเอง
ท่องจ�ำฟิลปิ ปี 4:8-9 ใช้ขอ้ พระคัมภีรน์ เี้ ป็นมาตรฐานทีจ่ ะ
เปรียบเทียบว่า คุณก�ำลังน�ำอะไรมาสู่ ตา หู และปาก ซึ่ง
เป็นเหมือนประตูเมืองของคุณอยู่

บทที่ 10 อย่าประมาท
ค�ำถามเพื่อใช้ในการอภิปราย
ในช่วงเวลาทีช่ วี ติ ของคุณไม่มกี ารป้องกันนัน้ มีภยั อันตราย
ใดทีป่ รากฏขึน้ ? คุณจะปกป้องตัวอย่างไรในช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ
ถูกล่อลวงให้ตกลงไปในบาปเรื่องเพศ?
การน�ำไปใช้
สรุปบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้ จากการที่ชนชาติอิสราเอล
ละเมิดพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าใน เนหะมีย์บทที่ 13
เขียนพันธสัญญาทีจ่ ะรักษาความบริสทุ ธิท์ างเพศอย่างเป็น
ทางการ และติดไว้ในที่ที่คุณจะมองเห็นได้ในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวัน และไม่ลืมที่จะรักษาตนตามนั้นด้วย
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วันแรกในชีวิตคู่
โดย เอริก และ เลสลี่ย์ ลูดี้

การแต่งงานเป็นพระด�ำริของพระเจ้า และเป็นพระพรของพระองค์ การแต่งงาน
นั้นมีขึ้นมาหลายศตวรรษแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกการแต่งงานจะเต็มไปด้วยความรัก ความไว้
วางใจ ความสุข หรือการได้รบั เกียรติ หากการแต่งงานนัน้ มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และ
คูแ่ ต่งงานแต่ละคนก็เอาจริงเอาจังกับค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ในวันแต่งงาน ก็จะเป็นรากฐาน
ที่ดีในการสร้างชีวิตแต่งงานที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เวลาและความอุตสาหะก็เป็นสิ่ง
ส�ำคัญเช่นเดียวกัน ทีจ่ ะต้องใส่ไว้เพือ่ เกิดความเข้าใจในคูข่ องคุณ และเพือ่ จะสร้างชีวติ
แต่งงานที่ดี ที่จะน�ำคนทั้งสองมาใกล้ชิด สนิทกัน และติดสนิทกับพระเจ้าด้วย
หากคุณเป็นผู้ที่แต่งงานแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้ส�ำรวจชีวิตแต่งงาน
ของตนเอง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะท�ำอย่างไรให้ชีวิตแต่งงานของ
คุณนั้นดีที่สุดที่มันจะสามารถเป็นได้! การศึกษาเรียนรู้ การตั้งค�ำถาม และ ในหนังสือ
เล่มนี้นั้นพุ่งเป้าไปที่คู่แต่งงาน ให้คุณใช้เวลาที่จะใคร่ครวญค�ำถามแต่ละข้อ และอย่า
เพิ่งรีบข้ามไปค�ำถามถัดไปจนกว่าคุณทั้งคู่จะได้แบ่งปันความคิด และความรู้สึกต่อกัน
และกันเรียบร้อยแล้ว
หากคุณยังโสด หนังสือเล่มนี้ก็มีค�ำถามพิเศษ และ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อคนที่ยัง
ไม่แต่งงานโดยเฉพาะ เพื่อช่วยเตรียมคุณส�ำหรับชีวิตแต่งงาน ซึ่งจะพบได้ในด้านหลัง
ส่วนของการอภิปรายและของแต่ละบท
พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหากัน และการแต่งงาน
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____จะมี ชี วิ ต คู่ ท่ ี ส มบู รณ์ แ บบได้ อ ย่ า งไร

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
ในขณะที่คุณคิดถึงค�ำถามเหล่านี้ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้น�ำความคิดของ
คุณ เพื่อคุณจะได้ตระหนักถึงปัญหา และริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหานั้น เมื่อคุณพูดถึง
ความคาดหวังและปัญหา ให้ไวต่อความรูส้ กึ ของคูค่ รองของคุณ จุดประสงค์ควร
จะเป็นเพื่อรับฟังซึ่งกันและกันด้วยใจ เพื่อจะได้ยินความรู้สึกและความปรารถนา
ของคูค่ รองของคุณอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เหยียบย�ำ่ หรือออกมาจากความรูส้ กึ
เจ็บปวด ขณะทีค่ นหนึง่ แบ่งปันเรือ่ งส่วนตัวของเขาอย่างจริงใจและอีกฝ่ายหนึง่ ได้
รับรู้ ชีวติ แต่งงานจะสามารถแข็งแกร่งขึน้ ด้วยการไว้วางใจกัน และความปรารถนา
ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับอีกฝ่าย
ในวัฒนธรรมของคุณได้ให้ค�ำนิยามค�ำว่า “ชีวิตแต่งงาน
ทีส่ มบูรณ์แบบ” ไว้วา่ อย่างไร? จากความคิดของคุณ ชีวติ
แต่งงานที่สมบูรณ์แบบดูเป็นไปได้หรือไม่? ท�ำไม หรือ
ท�ำไมจึงเป็นไปไม่ได้? หากไม่ใช่เรื่องความสมบูรณ์แบบ
คุณมีเป้าหมายที่จับต้องได้ส�ำหรับชีวิตแต่งงานของคุณ
อย่างไร?
ให้ บ อกสิ่ ง ที่ คุ ณ คิ ด ว่ า สามารถสร้ า งชี วิ ต แต่ ง งานใน
อุดมคติได้ ในลักษณะใดทีค่ ณ
ุ จะรูส้ กึ ว่าชีวติ แต่งงานของ
คุณใกล้จะสมบูรณ์แบบ? มีลกั ษณะอย่างไรบ้างทีจ่ ะท�ำให้
คุณรู้สึกว่าชีวิตแต่งงานของคุณไม่สมบูรณ์?
คุณเต็มใจหรือไม่ ที่จะอยู่ภายใต้มีดผ่าตัดของพระเจ้า
และยอมทีจ่ ะให้พระองค์เปิดเผยส่วนในชีวติ แต่งงานทีจ่ ำ�
จะต้องมีการยอมจ�ำนนต่อกันและความรักที่ไม่เห็นแก่
ตนเอง จากมาตราวัด 1 (ต�่ำ) ถึง 10 (สูง) นั้น ให้คะแนน
ตนเองว่าคุณเต็มใจที่จะพยายามเพื่อให้บรรลุผลที่วางไว้
ส�ำหรับชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์แบบมากแค่ไหน หรือใกล้
ความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะท�ำได้มากแค่ไหน

หมายเหตุ :
ระวั ง อย่ า ตั้ ง ความหวั ง ที่ เ กิ น จริ ง กั บ คู่
ครอง หรือชี วิตแต่งงานของคุณ
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์
แบบเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น ในฐานะที่เป็น
มนุษย์แล้ว คุณและคู่ครองของคุณอาจจะสร้าง
ความผิดหวังต่อกันและกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าชีวติ แต่งงานของคุณจะพังทลายลง หรือสิน้ หวัง
ไป ยิ่งคุณตั้งมาตรฐานสูงกับชีวิตแต่งงานมากเท่า
ไหร่ คุณก็จะยิ่งท�ำงานหนักมากขึ้น และบรรลุผล
มากขึ้นด้วย

ผู้แต่งได้พูดถึงเคล็ดลับของยอดมนุษย์ที่จะน�ำไปสู่ชีวิต
แต่งงานที่สมบูรณ์แบบมา 2 เคล็ดลับ เคล็ดลับทั้ง 2 นั้น
คืออะไร?
พระเจ้าได้ทรงส�ำแดงความรักแก่คุณด้วยวิธีใดบ้าง? คุณ
จะแสดงความรักกับคู่ครองของคุณด้วยวิธีเหล่านี้ได้
อย่างไร?
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คู่แต่งงานหลายคู่ต้องล้มเหลว ก็เพราะต่างฝ่ายต่างมอบเวลา แรงกาย และ
ความสามารถต่าง ๆ ต่อกันและกันเพียงแค่ 50% เท่านั้นและยังมีการคาด
หวังให้อีกฝ่ายทุ่มให้กับตนอีก 50% ที่เหลือลงมาในชีวิตแต่งงาน เพราะเหตุ
ใดการน�ำทัศนคติของการทุ่มให้กัน 100% จึงสร้างความแตกต่างให้กับชีวิต
แต่งงานได้? คุณคิดว่าตอนนี้คุณให้กับคู่ของคุณกี่เปอร์เซ็นต์? คุณตั้งเป้าเอา
ไว้วา่ จะให้กเี่ ปอร์เซ็นต์? คุณจะสามารถเริม่ ต้นไปให้ถงึ ขัน้ นัน้ ได้ดว้ ยวิธปี ฏิบตั ิ
อย่างไร
พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เรา “วางสิทธิของเราลง” คือหมายถึง ล้มเลิก
ความต้องการที่จะเอาคืน (กระท�ำการเพื่อจะตอบแทนสิ่งที่คนนั้นได้ท�ำกับ
คุณ) อ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 15:10 ลูกา 6:38 และ กิจการของอัครทูต
20:35 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้สอนอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการให้กับผู้อื่น?
การรักโดยไม่เห็นแก่ตัวนั้นไม่ได้ถูกแสดงออกมาให้เห็นบ่อยนัก คุณเคยเห็น
ตัวอย่างของความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวในชีวิตแต่งงานของพ่อแม่ของคุณ หรือ
ของคนอื่น ๆ หรือไม่? ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวนั้นจะแสดงออกมาจากชีวิต
แต่งงานของคุณได้อย่างไร? ถ้าหากคนอื่น ๆ ได้เห็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
ของคู่แต่งงานของคุณแล้ว สิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้พวกเขา
ต้องการมารู้จักกับพระคริสต์หรือไม่?

การน�ำไปใช้
การทีเ่ พียงแต่อา่ นเรือ่ งเกีย่ วกับว่าจะท�ำอย่างไรให้มชี วี ติ แต่งงานทีด่ ขี นึ้ นัน้ ไม่
ได้เป็นตัวท�ำให้ชีวิตแต่งงานของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงราวกับปาฏิหาริย์
แต่อย่างใด จ�ำเป็นทีค่ ณ
ุ จะต้องน�ำข้อเท็จจริงเหล่านีไ้ ปปรับใช้กบั ชีวติ ของคุณ
ตามล�ำดับขั้น เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
การที่จะบรรลุถึงชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์แบบนั้น จ�ำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์
และความเต็มใจทีจ่ ะเพียรพยายามเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เป้าหมายนัน้ ให้เขียนนิมติ
หรือพันธกิจที่คุณตั้งเป้าหมายส�ำหรับชีวิตแต่งงานของคุณ จากนั้นให้ลงราย
ละเอียดการปฏิบัติตนที่คุณจะน�ำมาใช้เพื่อช่วยให้นิมิตนั้นเกิดขึ้นจริง
มีวิธีแบบโรแมนติควิธีใดบ้างที่คุณสามารถพิชิตใจคู่ครองของคุณได้? มีกี่วิธีที่
คุณยังท�ำอยู่จนถึงตอนนี้? วันนี้ให้คุณเลือกท�ำสิ่งพิเศษ หรือพูดอะไรที่พิเศษ
สักอย่างหนึ่งกับคู่ครองของคุณ ให้เลือกท�ำวิธีที่จะแสดงให้คู่ของคุณเห็นว่า
คุณยังคงตามพิชิตใจของเขาอยู่ ด้วยวิธีที่ต่างออกไปในแต่ละวัน
คุณได้ตั้งความหวังไว้กับชีวิตแต่งงานของคุณเกี่ยวกับอะไรบ้าง? กับคู่ครอง
ของคุณล่ะคุณตั้งความหวังอย่างไรบ้าง? ให้ใช้เวลาอธิษฐานและยอมวางทุก
ความคาดหวังลงต่อพระเจ้า ขอพระเจ้าทีจ่ ะส�ำแดงความคาดหวังของพระองค์
ที่มีต่อคุณและชีวิตแต่งงานของคุณ
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ยิ่งคุณยอมพระเจ้ามากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสามารถปฏิบัติต่อคู่ครองของคุณด้วย
ความรักที่เหนือธรรมชาติ และด้วยความปราศจากตัวตนของพระคริสต์ได้มาก
เท่านั้น ความรักเช่นนี้เป็นความรักที่ปรากฏให้เห็นผ่านทางตามพระคัมภีร์ ให้เริ่ม
ที่จะค้นหาพระค�ำของพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
แล้วท�ำเครื่องหมายไว้ในพระคัมภีร์ของคุณ หรือเขียนไว้เป็นข้อ ๆ ก็ได้ น�ำข้อพระ
คัมภีร์เหล่านั้นไปปรับใช้ และท�ำเป็นค�ำอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองและคู่ของคุณด้วย
ให้เปิดดูขอ้ พระคัมภีรต์ อ่ ไปนี้ : ยอห์น 15:13, โรม 13:8-10, 1 โครินธ์ 13:1-13
และ 1 ยอห์น 3:18, 4:8 และในทุก ๆ วันของคุณนั้น ให้คุณขวนขวายที่จะยอม
มอบชีวิตแต่งงานไว้กับพระเจ้า

หากคุณเป็นคนโสด
ในฐานะทีเ่ ป็นคนโสดนัน้ คุณสามารถเตรียมตัวคุณเองส�ำหรับการแต่งงานด้วย
การเตรียมจิตใจที่จะรักเหมือนดังที่พระคริสต์ทรงรักมนุษย์ ให้ศึกษาวิธีที่พระ
เยซูทรงส�ำแดงตัวอย่างของความรักผ่านค�ำพูด การกระท�ำ  และท้ายที่สุดคือ
การสละชีวติ ของพระองค์เอง ต่อไปนีค้ อื ข้อพระคัมภีรท์ จี่ ะช่วยคุณในการเรียน
รู้ความรักของพระคริสต์ : ยอห์น 3:16, 13:34, โรม 5:8, 2 โครินธ์ 5:14,
เอเฟซัส 3:16-18 และ 5:1-2
วัฒนธรรมของคุณนั้นมีมุมมองอย่างไรต่อการรับใช้ผ้อู ื่น? บางคนอาจมองท่าที
ของการรับใช้ผอู้ นื่ ว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอ แล้วพระเจ้าทรงมองท่าทีการ
มีหัวใจผู้รับใช้นี้อย่างไร?
ให้หาโอกาสที่จะรับใช้ผู้อื่น เมื่อคุณรับใช้ผู้อื่น คุณก็เสาะหาความต้องการของ
ผู้อื่นมากกว่าที่จะสนใจแต่เรื่องของตนเอง นี่เป็นแบบฝึกที่ดีเยี่ยมส�ำหรับชีวิต
สมรส! ให้ลองหาคนที่ดูเป็นตัวอย่างได้ และพี่เลี้ยงที่จะคอยช่วยคุณให้เข้าใจ
ความส�ำคัญของการไม่เห็นแก่ตนเอง
ให้เขียนลักษณะที่คุณคาดหวังว่าจะมีอยู่ในชีวิตสมรสของคุณในอนาคต และ
พยายามพัฒนาลักษณะนิสัยเหล่านั้นในตนเอง และเริ่มนิสัยที่ดีวันนี้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการแต่งงานในอนาคตของคุณเองด้วย
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____จะรั ก กั น ปานจะกลื น กิ น

ตลอดช่ วงชี วิ ต ที่ ขึ้ น ๆลงๆได้ อ ย่ า งไร

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
วัฒนธรรมของคุณนั้นให้ค�ำนิยามของคู่รักที่ดีว่าอย่างไร? คุณเชื่อหรือไม่ว่าคู่รักที่
ดีนนั้ ทะนุถนอมและชืน่ ชมคูค่ รองของตนเอง? การทะนุถนอมและชืน่ ชมคูค่ รองนัน้
เป็นการแสดงความรักที่ดีอย่างไร? มีวิธีใดที่คู่ครองของคุณจะพูดออกมาว่าคุณได้
แสดงการทะนุถนอมและชื่นชมต่อเขาหรือเธอ
คุ ณ ใช้ เวลาที่ จะดูแลรัก ษาสุขภาพกาย และความงามของคุ ณ มากเท่ า ไหร่ ?
การกระท�ำอย่างนั้นเป็นการแสดงความรักต่อคู่ครองของคุณอย่างไร? แล้วคุณใช้
เวลาที่จะดูแลรักษาสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณ และความงามภายในมากเท่าไหร่?
สุขภาพและความงามแบบไหนที่จะช่วยในชีวิตแต่งงานของคุณมากที่สุด? เพราะ
เหตุใด? จากค�ำตอบของคุณเองนั้น คุณเต็มใจที่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในการดูแล
รักษาสุขภาพแบบนั้นหรือไม่?
คุณถามคู่ครองของคุณว่า “มีอะไรที่ฉันจะรับใช้คุณได้ไหม?” เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ
ไหร่ ในแต่ละวันนั้นคุณมีโอกาสที่จะรับใช้คู่ครองของคุณหรือไม่? ท้าทายตัวเองที่
จะถามค�ำถามนั้นทุกวัน และท�ำตามที่คู่ครองของคุณได้ตอบ แล้วคุณจะไม่รู้สึก
เสียใจกับการแสดงความรักกับคู่ครองด้วยการรับใช้เขา หรือเธอเลย!
คุณเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสเป็นการสร้างความแข็งแกร่งหรือ
เป็นการท�ำลายชีวิตสมรส ให้อธิบายค�ำตอบของคุณ
ในชีวิตแต่งงานคุณยอมให้มีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นหรือไม่? เมื่อคุณรู้สึกว่ามี
บางอย่างทีด่ ไู ม่เสมอภาคกัน คุณมักจะตอบสนองกับสิง่ นัน้ อย่างไร? การตอบสนอง
แบบใดจึงจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่งงานของคุณ?
การน�ำไปใช้
ให้ลองนึกถึงวีรบุรุษในชีวิตจริงจากประวัติศาสตร์ หรือในปัจจุบันก็ได้ แล้วเขียน
ลักษณะนิสัยที่พวกเขาได้แสดงออกมา หรือประสบการณ์อันยากล�ำบากที่เขา
สามารถข้ามผ่านพ้นมาได้ คนเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นวีรบุรุษได้หรือไม่? หากเขาไม่
ได้ใช้ความเพียรพยายามที่จะผ่านช่วงเวลาอันยากล�ำบากนั้นให้ได้ คุณจะน�ำบท
เรียนจากเหล่าวีรบุรษุ นีไ้ ปปรับใช้กบั ชีวติ แต่งงานของคุณได้อย่างไร? คุณจะแสดง
คุณลักษณะของวีรบุรุษในชีวิตแต่งงานของคุณด้วยวิธีใด? แล้วกับคู่ครองของคุณ
ล่ะ?
การที่จะตอบสนองต่อคู่ครองของคุณด้วยวิธีของพระเจ้านั้น ต้องมีความเข้าใจใน
วิธีที่พระเยซูทรงตอบสนองต่อสถานการณ์ที่พระองค์เผชิญ ว่าพระองค์ทรงตอบ
สนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร? ให้ค้นดูในพระคัมภีร์ต่อไปนี้และเขียนว่าพระเยซู
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ต้องเผชิญอะไร และพระองค์มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร แล้วจึงขอ
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วย (ยอห์น 14:25-27) เพื่อจะตอบสนองสิ่งที่คุณ
เผชิญในชีวิตแต่งงานให้เป็นอย่างเดียวกับที่พระเยซูได้ทรงกระท�ำ ข้อพระคัมภีร์
คือ มัทธิว 26:47-50, 27:11-14, ลูกา 23:32-43, ยอห์น 4:1-26, 8:4-11
ตัวอย่างจากชีวิตของ ริชาร์ด และ ซาบิน่า เวิร์มแบรนท์ ได้แสดงให้เราเห็นถึง
ความเข้มแข็งของหนึ่งคน ที่เป็นตัวกระตุ้นให้อีกคนหนึ่งเข้มแข็งด้วย คู่ครองของ
คุณนัน้ ใช้วธิ ใี ดในการกระตุน้ ให้คณ
ุ เข้มแข็งขึน้ ? แล้วคุณล่ะ กระตุน้ คูค่ รองของคุณ
อย่างไร?
ให้เขียนรายการของลักษณะนิสัยที่ดี 5 ประการในการเผชิญความขัดแย้งตามที่มี
เขียนไว้ในหนังสือลงไป ให้นึกว่าเมื่อก่อนเราเคยจัดการกับข้อขัดแย้งทั้งหลาย
อย่างไร? ลักษณะนิสัยที่ดีแบบใดที่อาจจะได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมต่อการขัด
แย้งทีค่ ณ
ุ ได้เผชิญ? ลักษณะนิสยั ทีด่ แี บบใดทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ตอ่ คุณมาก
ที่สุดในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้คุณฝึกนิสัยนั้นในสัปดาห์นี้
หลังจากที่รู้สึกว่าเคยชินกับนิสัยนี้แล้วก็ให้เพิ่มเสริมอีกนิสัยหนึ่งเข้าไป ให้สังเกต
ด้วยว่าคู่ของคุณใช้นิสัยเหล่านั้นเมื่อใด ก็ให้กล่าวชมเชยเขา ขณะที่คุณร่วมกัน
ท�ำงานเพือ่ ลดความตึงเครียดจากความขัดแย้ง คุณก็จะเพิม่ ความใกล้ชดิ สนิทสนม
กันมากขึ้น

หากคุณเป็นคนโสด
คุณใช้เวลามากเท่าไหร่ในการท�ำรูปลักษณ์ภายนอกให้ดงึ ดูดความสนใจ? คุณ
คิดว่าคุณจะยังรักษาความดึงดูดระดับนั้นไว้จนถึงตอนที่แต่งงานแล้วได้หรือ
ไม่? ท�ำไม หรือ ท�ำไมจึงไม่คิดเช่นนั้น? คุณคิดว่าคุณมีความงามจากภายใน
อย่างไร? คุณคิดว่าคุณจะปรับปรุงรูปลักษณ์ภายในของคุณอย่างไร?
ลักษณะนิสัยของวีรบุรุษในชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไร? คุณลักษณะเช่นนั้นจะ
ช่วยในการแต่งงานอย่างไร? คุณลักษณะแบบใดที่คุณมี? แล้วคุณลักษณะ
แบบใดทีค่ ณ
ุ อยากจะมี? มีตวั เลือกใด หรือการเปลีย่ นแปลงชีวติ แบบใดทีค่ ณ
ุ
จะท�ำให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้?
คุณสามารถเริ่มฝึกนิสัยที่ดีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งกับเพื่อนๆ  เพื่อนร่วมงาน
ลูกศิษย์ หรือสมาชิกในครอบครัวได้ ลองนึกภาพว่าพระเยซู และคู่ครองใน
อนาคตของคุณก�ำลังเฝ้ามองการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของคุณอยู่ คุณคิดว่าวิธี
การแก้ไขความขัดแย้งของคุณนัน้ จะท�ำให้คคู่ รองของคุณภูมใิ จในตัวคุณ หรือ
ว่าขายหน้า? วิธกี ารแก้ไขความขัดแย้งของคุณนัน้ ได้สำ� แดงพระคริสต์ออกมา
ผ่านทางค�ำพูด น�้ำเสียง หรือการกระท�ำของคุณหรือเปล่า
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____จะมี ชี วิ ต เซ็ก ส์ สุ ด ยอดได้ อ ย่ า งไร

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
วัฒนธรรมของคุณนั้นให้เนื้อหาเรื่องเพศสัมพันธ์แก่คุณไว้ว่าอย่างไร? มุมมองของ
พระเจ้ากับมุมมองของโลกเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นั้นต่างกันอย่างไร? มุมมองแบบ
ใดที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตเซ็กส์ของคุณในฐานะที่เป็นผู้ที่แต่งงานแล้ว?
การคิดถึงแต่ฝ่ายของตนเองในเรื่องเพศนั้นเป็นอุปสรรคต่อชีวิตแต่งงานของคุณ
อย่างไร? พูดคุยกับคู่ครองของคุณและดูว่าความปรารถนา และความต้องการใน
เรื่องเพศของคู่ของคุณนั้นคืออะไร? แล้วก็แบ่งปันเรื่องความปรารถนาของคุณให้
เขา หรือเธอฟังด้วย หากจ�ำเป็น ให้ขอการยกโทษจากคู่ครองของคุณเรื่องที่คุณ
ละเลย เพิกเฉยต่อความต้องการของเขา
มีสงิ่ ใดทีท่ ำ� ให้คคู่ รองของคุณนัน้ รูส้ กึ ว่าตัวเองสวยงาม ดีและมีคณ
ุ ค่า? หากคุณไม่
แน่ใจ ให้ศึกษาคู่ครองของคุณ เพื่อสังเกตดูว่าสิ่งใดที่จะเป็นตัวกระท�ำให้เขา หรือ
เธอรู้สึกว่าตนมีความดีงาม และมีคุณค่า
คุณปกป้องความเป็นส่วนตัวด้านเพศของคุณอย่างไร? หากคุณไม่มกี ารตัง้ กฎเกณฑ์
ว่าจะบอก หรือไม่บอกเรื่องอะไรกับเพื่อน ๆ บ้าง ให้พูดคุยกับคู่ครองของคุณแล้ว
ตกลงความเห็นสร้างกฎเกณฑ์นั้นขึ้นมา
คุณจะระมัดระวัง ตา ความคิด และจิตใจของคุณให้ยังคงสัตย์ซื่อต่อคู่ครองของ
คุณได้อย่างไร? การไปกระเซ้าเย้าแหย่เพศตรงข้ามนัน้ ถือว่าไม่ให้เกียรติแก่คคู่ รอง
ของคุณอย่างไร? มีสญ
ั ญาณอะไรทีเ่ ป็นตัวบ่งบอกได้วา่ คุณก�ำลังมีความผูกพันทาง
อารมณ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของคุณเอง?
คุณสังเกตไหมว่า ลักษณะความต้องการทางเพศของคู่ครองของคุณนั้นเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับการทีค่ ณ
ุ ใช้เวลารับใช้ และช่วยเหลือคูค่ รองของคุณให้เขารูส้ กึ ว่าตน
เป็นคนทีม่ คี วามหมายและมีคา่ ส�ำหรับคุณ ลองจินตนาการว่าหากคูค่ รองของคุณ
นั้นเป็นพระราชา หรือพระราชินีจริง ๆ คุณจะปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทาง การแต่ง
กาย และการพูดจาของคุณต่อคู่ครองอย่างไร? ให้เริ่มที่จะปฏิบัติต่อคู่ครองของ
คุณดั่งกับว่าเขา หรือเธอนั้นเป็นพระราชา หรือพระราชินีของคุณจริง ๆ ตั้งแต่วัน
นี้ไป
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การน�ำไปใช้
จงอธิบายว่าข้อความต่อไปนี้มีความหมายกับคุณอย่างไร
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ เ ยี่ ย มยอด
ก็ คื อ ชี วิ ต แต่ ง งานที่ ย อดเยี่ ย ม
ให้บอกรายละเอียดเกีย่ วกับวิธที จี่ ะช่วยให้ชวี ติ การแต่งงานของคุณไปถึงเป้าหมาย
ของการแต่งงานที่ยอดเยี่ยม
ให้เปรียบเทียบสิ่งที่วัฒนธรรมได้บอกคุณเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ กับความรักที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าใน 1 โครินธ์ 13:4-8 ให้อธิบายอย่างละเอียดว่าพระคัมภีร์
ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของความรักที่แท้จริง ไม่ใช่ความรักที่เอาแต่ได้
หรือเห็นแก่ความพอใจของตนอย่างไร? ลองนึกภาพว่าหากคุณน�ำความรักแบบที่
กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 13 ไปใช้กับคู่ครองของคุณเอง คู่ครองของคุณจะตอบสนอง
ต่อคุณอย่างไร?
ในหนังสือเล่มนี้ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องมีในแต่ละวันมา 2
อย่างด้วยกัน คือ การใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าตามล�ำพัง และค�ำชื่นชม ค�ำหนุนใจ
จากคู่ชีวิต คุณสนองความต้องการที่จะได้รับค�ำชื่นชม และค�ำหนุนใจของคู่ชีวิต
ของคุณหรือเปล่า? ให้เขียนวิธีการที่คุณจะแสดงการชื่นชมและการหนุนใจต่อคู่
ครองของคุณ อย่ารอให้คขู่ องคุณสนองความต้องการของคุณก่อนแล้วจึงลงมือท�ำ
คุณสามารถเป็นตัวอย่างน�ำเขาก่อนก็ได้
คุณจะรับใช้คู่ชีวิตของคุณได้ดีขึ้นเมื่อคุณเข้าใจในเขา หรือเธอ ให้เขียนสิ่งที่คุณ
สังเกตเห็นในตัวคู่ครองของคุณ อย่างเช่นว่า อาหารชนิดใด การปฏิบัติตัวอย่างไร
ค�ำพูดแบบไหน หรือการกระท�ำแบบไหนที่จะท�ำให้คู่ของคุณนั้นรู้สึกผ่อนคลาย
หรือรู้สึกสดชื่นมากขึ้นบ้าง? มีสิ่งใดที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับเขา หรือเธอได้ง่ายๆ?
แล้วเขา หรือเธอนั้นเลือกที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างไร? คู่ครองของคุณชอบอยู่
ส่วนใดของบ้าน หรือที่ท�ำงานมากที่สุด? อะไรท�ำให้คู่ของคุณหงุดหงิด อารมณ์
เสีย? เมื่อคุณเขียนข้อสังเกตเพื่อตอบค�ำถามเหล่านี้แล้ว คุณจะเข้าใจว่าต้องช่วย
เหลือ และรับใช้คคู่ รองของคุณอย่างไรทีจ่ ะสนองความต้องการทีจ่ ะได้รบั ความรัก
ของเขา หรือเธอ
เขียนค�ำมัน่ สัญญาให้กบั สามี ภรรยาของคุณว่าคุณจะสัตย์ซอื่ ต่อเขา ทัง้ ทางใจ
ทางกาย และทางอารมณ์
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หากคุณเป็นคนโสด
ให้เริม่ นิสยั ทีจ่ ะสงวนการมีเพศสัมพันธ์ไว้สำ� หรับการแต่งงานเท่านัน้ เขียนวิธที คี่ ณ
ุ
จะระมัดระวังตา ความคิด และจิตใจให้จดจ่ออยู่ที่คู่ชีวิตในอนาคตเท่านั้น ลอง
คิดถึงสิ่งที่คุณได้อ่าน ภาพยนตร์ที่คุณได้ดู บทสนทนาที่คุณเคยใช้ เสื้อผ้าที่คุณใส่
สถานที่ที่คุณไป ความคิดเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่คุณมี ฯลฯ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการ
ให้เกียรติแก่คู่ชีวิตในอนาคตของคุณหรือไม่?
อย่ารอให้แต่งงานก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ หลายๆ วัฒนธรรมส่วน
ใหญ่นั้น สื่อที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมักจะหยิบยื่นความคิดด้วยภาพ และวิถีชีวิตที่
เป็นการไม่ให้เกียรติแก่ชีวิตแต่งงาน และคู่ครองของคุณ คุณเลือกที่จะปกป้องตัว
เองจากการรับเอานิสัยที่ไม่ให้เกียรตินี้ได้ ให้ท่องจ�ำข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เพื่อช่วย
คุณระมัดระวังตาและใจของคุณเอง
สดุดี 101:3
ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดๆ ที่ชั่วช้า ไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์เกลียดกิจการของผู้ที่บิดตะกูด กิจการนั้นจะไม่ติดข้า
พระองค์
สุภาษิต 4:23
จงระวังรักษาใจของเข้าให้รอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจ
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04

____จะสู้ ชี วิ ต ด้ ว ยกั น เป็ น ที มได้ อ ย่ า งไร

ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
ส�ำหรับสามี คุณได้ละทิง้ ความต้องการ และอิสรภาพของคุณ เพือ่ คนในครอบครัว
ของคุณจะได้รบั การปกป้องและเอาใจใส่หรือไม่? คุณรับผิดชอบต่อคนในครอบครัว
ของคุณหรือไม่? คุณได้อนุญาต หรือกระท�ำให้เจ้าสาวของคุณสามารถเติมเต็มสิ่ง
ที่พระเจ้าสร้างเธอขึ้นมาเพื่อให้เป็นทั้งภรรยา และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อโลกหรือไม่?
ส�ำหรับภรรยา คุณได้มีอิทธิพลต่อสามีในทางที่จะเกิดผลดีส�ำหรับตัวเขา และ
ส�ำหรับชีวิตแต่งงานในด้านใดบ้าง? คุณจะท�ำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
หลอกล่อสามีให้มารับใช้ก�ำหนดการของคุณเอง? คุณจะแสดงการให้เกียรติและ
การชืน่ ชมต่อสามีคณ
ุ อย่างไร? คุณจะท�ำอย่างไรเพือ่ หนุนใจให้สามีของคุณนัน้ เป็น
ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเขาให้เป็น?
มีสว่ นใดในชีวติ แต่งงานของคุณทีอ่ าจจะมีการติดป้ายก�ำกับไว้วา่ “ของฉั น ” หรือ
“ของเธอ” หรือไม่? เพื่อจะให้ส่วนเหล่านั้นกลายมาเป็น “ของเรา” ส่วนเหล่า
นั้นจ�ำเป็นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?
คุณเคยต�ำหนิติเตียนคู่ครองของคุณโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และท�ำให้เขา
หรือเธอนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ส�ำคัญบ้างหรือเปล่า? คุณคิดว่าคู่ครองของ
คุณนัน้ อยากจะได้ยนิ ค�ำพูดค�ำไหนจากคุณ ให้เป็นเหมือนค�ำพูดประจ�ำวันของคุณ
เอง?
คุณและคู่ชีวิตของคุณได้ท�ำงานร่วมกันเป็นทีมตอนไหน หรืออย่างไรบ้าง? แล้วมี
ครัง้ ไหนทีค่ ณ
ุ ทัง้ สองไม่ได้ทำ� งานร่วมกันเป็นทีมไหม (ต่างคนต่างใช้ชวี ติ ของตัวเอง
แต่ก็ยังนอนเตียงเดียวกัน)? ให้วางแผนที่จะแบ่งความรับผิดชอบต่อกันและกัน
และเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากขึ้น
เพราะเหตุใด คุณจึงควรใช้เวลาร่วมกันเพื่อจะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น? คุณจะ
เติบโตฝ่ายวิญญาณไปด้วยกันได้อย่างไร? มีอุปนิสัยแบบใดที่จะพัฒนาฝ่ายจิต
วิญญาณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นได้?
มีงานบ้านชิ้นไหนที่คุณจะท�ำได้เพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับคู่ชีวิตของคุณ
และเพื่อให้เขา หรือเธอนั้นได้พักผ่อนบ้างสักหน่อยหนึ่งไหม? สิ่งนั้นจะเป็นการ
ส�ำแดงพระคริสต์ที่อยู่ในคุณแก่สามี หรือภรรยาของคุณอย่างไร?
คุณและคู่ครองของคุณคิดอย่างไรกับเรื่องการจัดการด้านการเงิน? คุณอยากจะ
เห็นคุณและคูข่ องคุณท�ำงานร่วมกันในเรือ่ งส�ำคัญของชีวติ แต่งงานเรือ่ งนีใ้ ห้ดมี าก
ขึ้นอย่างไร? ให้เขียนวิธีที่คุณจะหนุนใจซึ่งกันและกันที่จะท�ำงานร่วมกันเพื่อสร้าง
สถานะทางการเงินที่ดี มาโดยละเอียด
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อาจจะเพราะเหตุผลทางวัฒนธรรม หรือเพราะเหตุผลทางการเงินอาจท�ำให้คุณ
ต้องย้ายเข้าไปอยูก่ บั พ่อแม่ของคุณ หรือพ่อแม่ของคูค่ รองของคุณ ถ้าอย่างนัน้ คุณ
จะจัดการกับสิง่ ต่างๆอย่างไร เพือ่ จะยังคงให้คคู่ รองของคุณนัน้ เป็นจุดสนใจอันดับ
แรกเหนือครอบครัวของคุณ (มัทธิว 19:5)? คุณจะช่วยให้คนในครอบครัวของคุณ
ให้เกียรติและเคารพคูค่ รองของคุณอย่างไร? คุณจะปกป้องคูค่ รองของคุณโดยการ
แสดงความสัตย์ซอื่ ต่อชีวติ แต่งงานอย่างไร? มีสงิ่ ใดทีจ่ ะเป็นตัวช่วยให้คณ
ุ ยึดความ
ส�ำคัญของการบริการ และใช้เวลากับภรรยามากกว่าคนอื่น ๆ?
คุณและคูค่ รองของคุณมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างไร? คุณจะปรับปรุงทัศนคติ ค�ำ
พูด หรือการกระท�ำ เพื่อจะสร้างบรรยากาศของการตัดสินใจร่วมกันให้ดีขึ้นได้
อย่างไร?

การน�ำไปใช้
ให้ศกึ ษาพระค�ำของพระเจ้าเพือ่ จะได้เข้าใจบทบาทของสามีและภรรยา พระคัมภีร์
นี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้น แต่ต้องหาตัวอย่างของคู่สามีภรรยาที่อยู่ในทางของ
พระเจ้า และความจริงเกีย่ วกับการรักอีกฝ่ายหนึง่ โดยไม่เห็นแก่ตวั ทีป่ รากฏอยูใ่ น
พระคัมภีร์ด้วย

แนวทาง / เป้าหมาย ส�ำหรับสามี
เป็นผู้น�ำ (เอเฟซัส 5:22-24)
รักภรรยาของตน

(เอเฟซัส 5:25,28,33)

พร้อมจะยอมสละให้ได้จนถึงชีวิตหากจ�ำเป็น
(เอเฟซัส 5:25)

เห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติแก่ภรรยาของตน
(1 เปโตร 3:7)
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แนวทาง / เป้าหมาย ส�ำหรับภรรยา
ยอมฟัง เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า
(เอเฟซัส 5:22-24)

มีอุปนิสัยในทางของพระเจ้า คือ
บริสุทธิ์และมีความย�ำเกรง (1 เปโตร 2:2))
งามจากภายใน (1 เปโตร 2:4, 3:1-6)

เคารพสามีของตน (เอเฟซัส 5:33)

พระเจ้าทรงบอกกับสามีว่าให้เป็น “ศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็น
ศีรษะของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23) หากทั้งคุณและคู่ครองของคุณนั้นด�ำเนิน
ตามแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานที่เขียนไว้ในเอเฟซัส 5:20-33 และ
1 เปโตร 3:1-7 แล้วนั้น คุณจะปฏิบัติต่อคู่ครองของคุณให้แตกต่างจากเดิม
อย่างไร? คุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เพื่อจะเติมเต็มแผนการของพระเจ้าที่มีต่อ
บทบาทของคุณในชีวิตแต่งงานให้ดีขึ้น?
ให้เขียนต่อท้ายประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ร่วมกันกับคู่ครองของคุณ

“การแต่ ง งานเป็ น เรื่ อ งของ..........”
ยกตัวอย่าง เช่น การแต่งงานเป็นเรือ่ งของการท�ำงานเป็นทีมขัน้ สูงสุด การแต่งงาน
เป็นเรื่องของการรับใช้ผู้อื่น ฯลฯ
ผู้เขียนหนังสือนี้ได้บอกวิธีการหลายต่อหลายวิธีที่จะใช้เวลาร่วมกันเพื่อจะเติบโต
ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น ให้คุณกับคู่ครองของคุณร่วมกันพูดคุยกันอย่างตรงไป
ตรงมาถึงเรือ่ งความสัมพันธ์สว่ นตัวของแต่ละคนกับพระคริสต์ และเรือ่ งเป้าหมาย
ฝ่ายจิตวิญญาณของแต่ละคนด้วย จากนั้นให้จัดตารางเวลาเพื่อใช้เวลาร่วมกันใน
การอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน นมัสการ และรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่ให้ทอดทิ้งการเข้า
เฝ้าพระเจ้าส่วนตัวของคุณ แต่ให้เพิ่มเวลาพิเศษเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกัน
เขียนรายการความรับผิดชอบต่างๆในบ้าน แล้วคิดตัดสินใจด้วยกันว่าคนไหนมี
เวลา ทักษะ และความอดทนที่จะท�ำงานชิ้นไหน ให้ระวังอย่าให้มีความคิดที่ว่า
ฝ่ายหนึ่งเอาแต่ให้ ส่วนอีกฝ่ายเอาแต่รับเกิดขึ้น พยายามให้แผนการนั้นเป็นการ
ท�ำงานทีเ่ สมอภาคและสมดุล (อย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าตัวเองท�ำงานทุกอย่าง
ส่วนอีกฝ่ายเอาแต่ขี้เกียจ)
สร้างบรรยากาศให้เงียบสงบและไร้เสียงรบกวนเพื่อพูดคุยกับคู่ครองของคุณ ให้
ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งในการถามและตอบค�ำถามท้ายบท ให้รับฟังความคิด ความ
รู้สึก และความฝันของคู่ของคุณโดยให้เกียรติกัน ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ฟังค�ำ
ตอบของคู่ของคุณ แต่ให้รู้สึกว่าได้รับการหนุนใจว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้าง
เพื่อจะได้ไปถึงความใฝ่ฝันและความคาดหวังของคู่ของคุณ อาจจะใช้เวลากับ
ค�ำถามเพียงแค่ 3-4 ค�ำถามเท่านั้น ในแต่ละครั้งเพื่อคุณจะได้พูดคุย อภิปรายกับ
คู่ของคุณอย่างเต็มที่ และไม่ต้องรีบเร่งในการใช้เวลาฟังเสียงจากใจของคู่ของคุณ
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หากคุณเป็นคนโสด
ในฐานะที่คุณเป็นคนโสดนั้น คุณจึงไม่สามารถที่จะฝึกท�ำงานร่วมกันในรูปแบบ
ของสามีและภรรยาได้อย่างเต็มที่ ให้หาวิธที คี่ ณ
ุ จะได้เรียนรูก้ ารเป็นเพือ่ นร่วมทีม
ที่ดีทั้งในที่ท�ำงาน ที่โรงเรียน ที่คริสตจักร หรือในครอบครัว ให้เขียนบอกลักษณะ
นิสัยที่ส�ำคัญต่อการเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี และเป็นทีมเวิร์คที่ประสบความส�ำเร็จ
คุณจะให้คะแนนแต่ละลักษณะนิสัยอย่างไร? แล้วเขียนวิธีที่จะสามารถแก้ไขจุด
บกพร่องของการเป็นทีมเวิร์คมาด้วย
อีกด้านหนึ่งที่จะเป็นการเตรียมคุณส�ำหรับการแต่งงานก็คือ การเข้าใจในบทบาท
ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่สามี และภรรยา ในวัฒนธรรมของคุณนั้นอาจจะ
มีมุมมองความคิดเกี่ยวกับบทบาทของสามีและภรรยาที่มีอิทธิพลมาก ให้ศึกษา
พระค�ำของพระเจ้าและดูวา่ มุมมองเกีย่ วกับบทบาทในการแต่งงานของพระเจ้านัน้
แตกต่างกับมุมมองทางวัฒนธรรมของคุณอย่างไร แล้วน�ำไปตัดสินใจว่าคุณจะเลือก
เอาการปฏิบัติแบบไหนไปใช้ในฐานะที่เป็นสามี หรือเป็นภรรยา และคุณอยากจะ
ให้คู่ครองของคุณนั้นท�ำบทบาทของเขาเองให้สมบูรณ์อย่างไร
ให้เริ่มจากการฝึกที่จะถ่อมใจ ซึ่งถือเป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จของชีวิตแต่งงาน ใช้
เวลาที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น เพื่อคุณจะได้มีผู้น�ำ และเป็น
ผู้น�ำให้กับคนอื่น ๆให้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยเช่นกัน
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05

____จะสร้ า งโลกส่ ว นตั ว

		 ที่ สุ ด แสนโรแมนติ กได้ อ ย่ า งไร
ค�ำถามเพื่อการอภิปราย
เนือ่ งจากสถานการณ์ของคุณ คุณอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากทีจ่ ะ
สร้างที่หลบพักพิเศษที่สุดขึ้นมา ซึ่งต้องมีทั้งความเป็นระเบียบ ความสวยงาม
ความเรียบง่าย และความสงบอยู่ด้วย บางทีในสถานการณ์ของคุณ คุณอาจจะ
อยากพาคู่ครองของคุณหลบหนีไปจากครอบครัว จากที่ท�ำงาน ที่โรงเรียน หรือ
จากเรือ่ งราวต่างๆ และใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันตามล�ำพังอย่างไร้การรบกวนเท่านัน้ ไม่
ว่าขณะนีค้ ณ
ุ จะเผชิญกับสถานการณ์อะไรอยูก่ ต็ าม ให้หาเวลาและสถานทีท่ จี่ ะให้
คุณค่า การเอาใจใส่ทะนุถนอม และปกป้องคู่ครองและชีวิตแต่งงานของคุณ
ค�ำว่า ที่หลบพักส�ำหรับชีวิตแต่งงาน นั้นมีความหมายกับคุณอย่างไร? การใช้ชีวิต
ของคุณนั้นจ�ำต้องเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง เพื่อจะช่วยในการสร้างที่หลบพัก
ส�ำหรับชีวิตแต่งงานนี้?
ส่วนผสมส�ำคัญที่จะช่วยสร้างที่หลบพักส�ำหรับชีวิตแต่งงานก็คือ เวลาและสถาน
ที่ ผูแ้ ต่งได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้เวลาปกติ (ทานข้าวด้วย
กัน ท�ำงานร่วมกัน ฯลฯ) กับการใช้เวลาอุทิศให้กันเป็นพิเศษ (ทะนุถนอมเอาใจใส่
เทิดทูน และชืน่ ชมกันและกัน)เมือ่ คุณใช้เวลาอุทศิ ร่วมกันแล้ว มักจะมีการรบกวน
ในด้านใดบ่อยทีส่ ดุ ? คุณจะท�ำอย่างไรให้สงิ่ ทีม่ าท�ำให้เสียสมาธิ และมารบกวนนัน้
ให้เหลือน้อยที่สุด?
ห้องนอนของคุณเป็นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวและสะอาดหรือเปล่า? คุณ
ปรารถนาจะใช้เวลากับคูค่ รองของคุณทีน่ นั่ หรือไม่? ถ้าหากไม่เป็นเช่นนัน้ คุณและ
คู่ครองของคุณจะท�ำอย่างไรที่จะหาสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว มีระเบียบและดู
น่าเชื้อเชิญที่จะใช้เวลาร่วมกันได้
เมื่อคุณสนทนาพูดคุยกับผู้อื่น คุณมักจะเล่าเรื่องคู่ครองของคุณให้คนเหล่านั้นฟัง
ว่าอย่างไร? คุณอยากจะให้เรื่องของคุณกับเรื่องชีวิตแต่งงานเรื่องใดที่จะเป็นเรื่อง
ทีร่ เู้ ฉพาะคุณและคูค่ รองของคุณเท่านัน้ ? แบ่งปันความคิดเหล่านัน้ กับคูค่ รองของ
คุณ และขอให้คู่ครองของคุณนั้นเปิดเผยพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นพื้นที่ส�ำคัญของเขา
หรือเธอด้วย
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การน�ำไปใช้
ในพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิมนัน้ ชนชาติอริ าเอลได้สร้างสถานนมัสการ ทีเ่ รียก
ว่า อภิสุทธิสถาน หรือปูชนียสถานสูงถวายแด่พระเจ้า ให้อ่านอพยพ 25:8-9
เลวีนติ ิ 19:30 และ 1 พงศ์กษัตริย์ 6:14-16, 23-24 ซึง่ มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านัน้
ที่สามารถเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนที่ถูกแยกออกจากพลับพลา โดยน�ำม่านอันหนัก
อึ้งมากั้นเอาไว้ในสถานนมัสการแห่งนี้ ปุโรหิตจะเข้าไปในสถานนมัสการนั้นปีละ
ครั้ง เขาจะต้องช�ำระร่างกายให้สะอาด ใส่ชุดที่ท�ำขึ้นมาพิเศษ น�ำเครื่องหอมและ
เครื่องเผาบูชาเข้าไปด้วย ภาพสถานนมัสการของพระเจ้านี้ได้ช่วยแสดงให้เห็นว่า
สถานนมัสการอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับการที่ประชากร
อิสราเอลไม่สามารถเข้าไปเดินเที่ยวเล่นในสถานนมัสการนั้นได้ คนอื่น ๆก็ไม่
สามารถเข้ามาวุ่นวายกับส่วนที่คุณแยกไว้เป็นพิเศษในชีวิตแต่งงานของคุณได้
เหมือนกัน
คุณและคู่ครองนั้นเต็มใจและสามารถที่จะจัดสรรเวลาอุทิศตัวแก่กันและกันต่าง
หากมากน้อยแค่ไหน? ให้ลงตารางเวลานัน้ ในแต่ละวัน เพือ่ คุณทัง้ สองจะได้ใช้เวลา
นั้นแบ่งปันซึ่งกันและกัน และมีความสุขเพลิดเพลินไปด้วยกันอย่างเต็มที่
ให้ใช้เวลามองดู และคิดถึงที่บ้านของคุณเอง คุณอยากจะให้บ้านของคุณมี
บรรยากาศแบบไหน? มีปัจจัยใดที่จะส่งผลให้บ้านมีบรรยากาศเช่นนั้นได้? แล้วมี
ปัจจัยใดที่จะท�ำให้บ้านขาดบรรยากาศนั้น? ให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมบรรยากาศ
รอบๆบ้าน เพื่อเพิ่มบรรยากาศอันสงบเงียบ เป็นระเบียบและเชิญชวนมาสู่คุณ
และคู่ครองของคุณ
มีเรื่องใดในชีวิตของคุณและการแต่งงานของคุณที่เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดที่ต้อง
รักษาเอาไว้? ให้แต่ละคนเขียนสิ่งส�ำคัญของตน 5-10 อันดับแรก ว่าสิ่งใดมีความ
ส�ำคัญกับคุณมากทีส่ ดุ จากนัน้ ให้แลกเปลีย่ นกันดูวา่ สิง่ ส�ำคัญของแต่ละคนเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร จากนัน้ ให้ชว่ ยกันคิดว่าสิง่ ส�ำคัญในชีวติ แต่งงานของพวก
คุณอันดับต้น ๆ คืออะไร แล้วเขียนติดไว้ในที่ ๆ คุณจะมองเห็นได้เพื่อเตือนความ
จ�ำให้คุณเคารพในส่วนนั้น
การมีขอบเขตช่วยกั้นรั้วกันผู้คนให้ออกห่างจากพื้นที่ในชีวิตของคุณ ซึ่งมีแค่คุณ
และภรรยาเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ และช่วยป้องกันช่วงเวลาส่วนตัวและสิ่งซึ่งคุณ
ล�ำดับความส�ำคัญไว้ดว้ ย คุณจะสร้างขอบเขตอะไรเพือ่ ปกป้องช่วงเวลาและล�ำดับ
ความส�ำคัญของคุณ? เขียนกฎ หรือเขตแดนที่คุณทั้งสองตกลงร่วมกันว่าจะให้มี
ขึน้ และร่วมกันรักษากฎเหล่านีเ้ อาไว้ แล้วให้คาดการณ์ปญ
ั หา หรืออุปสรรคทีอ่ าจ
ต้องเผชิญเมื่อพยายามให้เป็นไปตามขอบเขตที่วางไว้ คุณอาจต้องการซ้อมสวม
บทบาทสมมติสำ� หรับบางสถานการณ์เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการปกป้องเขตแดน
ของคุณได้ อย่าลืมทีจ่ ะให้กำ� ลังใจและกล่าวขอบคุณคูค่ รองของคุณด้วย เวลาทีเ่ ขา
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ป้องกันเขตแดนนัน้ ให้ เมือ่ คูค่ รองของคุณกล่าวค�ำว่า “ไม่” กับเรือ่ งบางเรือ่ ง หรือ
คนบางคน ก็เท่ากับว่าเขากล่าวค�ำว่า “ได้” ต่อการให้เกียรติคณ
ุ และชีวติ แต่งงาน
ของคุณ
ก�ำหนดมาว่าคุณจะจัดการกับเรื่องต่าง ๆ รอบบ้านของคุณอย่างไร เพื่อจะสร้าง
และรักษาทีห่ ลบพักนัน้ เอาไว้ได้ ให้เขียนสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องจัดการเพือ่ รักษาสมดุล
และระวังไม่ให้มารบกวนความเงียบสงบ หรือความสามารถที่จะจดจ่อซึ่งกันและ
กัน ให้พูดคุยถึงสิ่งต่างๆ อย่างเช่น โทรศัพท์ (ห้ามรับโทรศัพท์เมื่อใช้เวลาเงียบๆ
อยู่ด้วยกันสองคน) คอมพิวเตอร์ (ห้ามปล่อยให้งาน หรืออินเตอร์เน็ตเป็นตัวขัด
ขวางการใช้เวลาร่วมกันของคุณทั้งสองคน) สมาชิกในครอบครัว (จ�ำกัดเวลาที่ใช้
กับคนในครอบครัวเอาไว้) งานอดิเรกต่างๆ (หาสิง่ ทีส่ ามารถจะท�ำร่วมกันได้) และ
ความสะอาด (รักษาบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อคุณจะได้ไม่เสียสมาธิกับของที่
ระเกะระกะ)

หากคุณเป็นคนโสด
คุณสามารถที่จะเริ่มสังเกตคู่แต่งงานรอบๆตัวคุณได้แล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย ให้
เรียนรู้จากอุปนิสัยที่ดีของคนเหล่านั้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่แต่งงาน วิธีที่
พวกเขาแสดงการให้คุณค่ากับชีวิตแต่งงาน และวิธีท่ีพวกเขาสร้างช่วงเวลา
พิเศษไว้สำ� หรับคูส่ มรส คุณอาจจะต้องการจดบันทึกแนวคิดเหล่านี้ เผือ่ เอาไป
ใช้ในชีวิตแต่งงานของคุณเองก็ได้ เมื่อคุณเปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างของคู่แต่งงานที่ด�ำเนินตามแผนการของพระคริสต์ กับคู่แต่งงานที่ท�ำตาม
วิธขี องวัฒนธรรมแล้ว ให้ตดั สินใจว่าคุณอยากให้การแต่งงานในอนาคตของคุณ
นั้นเป็นอย่างไร และจะด�ำเนินตามวิถีของพระเจ้า หรือวิถีทางวัฒนธรรม?
อธิษฐานเผื่อคู่ครองในอนาคตของคุณต่อไป ให้เขายอมให้พระเจ้าเป็นผู้จัด
เตรียมชีวิตแต่งงานให้กับเขา หรือเธอ ขอพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งใน
ชีวิตของคุณ เพื่อคุณจะสามารถรักคู่ครองของคุณในแบบที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า และเป็นการให้คุณค่า และปกป้องชีวิตแต่งงานของคุณเองด้วย
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หลังจากที่อ่านหนังสือแล้ว...
ค�ำถามเพื่ออภิปรายส่วนตัว
สรุปหนังสือแต่ละเล่มมาสัก 1-2 ประโยค
ให้เขียนค�ำประกาศพันธกิจ หรือจุดมุง่ หมายโดยละเอียดทีค่ ณ
ุ ตัง้ เอาไว้สำ� หรับการ
ออกเดท แล้วบอกสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นอันตราย หรือเป็นสิ่งล่อลวงที่อาจมีผลเสียต่อ
แผนการนั้นมาด้วย ให้เขียนค�ำอธิบายก�ำกับเอาไว้ด้วยว่า คุณจะป้องกันหรือหลีก
เลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นอย่างไร
ให้เขียนค�ำประกาศพันธกิจหรือจุดมุ่งหมายโดยละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานของ
คุณในอนาคต แล้วบอกมาว่าคุณจะเลือกท�ำอย่างไรเพือ่ จะสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำให้
ประสบผลส�ำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ส�ำหรับชีวิตแต่งงานของคุณ แล้วสังเกตดูว่า
ตัวเลือกไหนที่สวนกระแสนิยม หรือตรงข้ามกับลักษณะตามวัฒนธรรม แล้วขอ
พระเจ้าเสริมก�ำลังและเรี่ยวแรงที่จะให้คุณได้เดินตามวิถีของพระองค์
ใครเป็นผู้ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่มนี้? ให้แบ่งปันสิ่ง
ที่คุณได้เรียนรู้กับคน ๆ นั้น
หลักของการออกเดทตามอย่างพระคัมภีรค์ อื อะไร? ในสังคมของคุณนัน้ ยังมีกระแส
ของวัฒนธรรม หรือพฤติกรรมอันเป็นทีย่ อมรับได้เกีย่ วกับการออกเดทอยูห่ รือไม่?
ใครที่เป็นแบบอย่างของการประพฤติตามหลักการออกเดทตามอย่างพระคัมภีร์?
การประพฤติตามแบบพระคัมภีรใ์ นเรือ่ งของการออกเดทนัน้ จะมีผลกระทบในด้าน
บวกกับชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?
หลักการตามอย่างพระคัมภีร์ในเรื่องของการแต่งงานคืออะไร? ในวัฒนธรรมของ
คุณนัน้ ยังคงมีธรรมเนียมปฏิบตั ิ และมาตรฐานทีว่ างไว้สำ� หรับการแต่งงานในเรือ่ ง
ใด? มีใครที่เป็นแบบอย่างของการประพฤติตามหลักการแต่งงานตามอย่างพระ
คัมภีร์?
ให้ ก� ำ หนดแผนการส� ำ หรั บ 90 วั น แรกของการแต่ ง งาน

การน�ำไปใช้ส่วนตัว
ให้เปรียบเทียบและแยกแยะความต่างของมุมมองการออกเดทตามอย่างพระคัมภีร์
กับการออกเดทตามอย่างค่านิยมในสังคม เขียนข้อคิดเห็นที่คุณประพฤติตาม
พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร? ให้นบั ค่าใช้จา่ ยทีค่ ณ
ุ จะต้องเสียไปจากการ
ประพฤติตัวตรงข้ามกับค่านิยมในสังคม ให้ลองคิดดูว่ามีใครบ้างที่ไม่ยอมรับคุณ
หรือล้อเลียนเยาะเย้ยคุณเมื่อคุณด�ำเนินตามวิถีทางของพระเจ้าในเรื่องของการ
ออกเดท ให้เขียนวิธีที่คุณจะตอบสนองต่อการคัดค้าน หรือการล้อเลียนนั้น
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ให้เปรียบเทียบและแยกแยะความต่างของมุมมองในเรื่องการแต่งงาน
ตามอย่างพระคัมภีร์ กับการแต่งงานตามอย่างค่านิยมในสังคม เขียน
ข้อคิดเห็นทีค่ ณ
ุ ตัง้ ใจว่าจะประพฤติตาม พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะ
อะไร แล้วอธิบายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณประพฤติตรงข้ามกับ
ทัศนะของค่านิยมในสังคม หรือวางแผนชีวิตแต่งงานที่ตรงข้ามกับวิถี
ทางของพระเจ้า
ให้เขียนค�ำปฏิญาณส�ำหรับพิธีแต่งงานของคุณเองเพื่อจะมอบให้กับคู่
ครองในอนาคต ให้รักษาค�ำปฏิญาณเหล่านี้ไว้ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า คุณ
อาจจะอยากใช้มันในพิธีแต่งงานของคุณเอง (ถ้าหากได้รับอนุญาตจาก
คริสตจักร หรือประเทศของคุณ) หรือใช้กล่าวต่อหน้าคู่ครองของคุณใน
คืนวันแต่งงานก็ได้

การอภิปรายกับพี่เลี้ยง
ให้ขอพีเ่ ลีย้ งช่วยแบ่งปันประสบการณ์การออกเดทของเขา หรือเธอ และบทเรียน
ที่ได้รับจากการออกเดทนั้น เผื่อจะสามารถช่วยคุณได้
ให้เชิญพีเ่ ลีย้ งให้มาอธิษฐานเผือ่ คุณเพือ่ ให้คณ
ุ ยังรักษาความบริสทุ ธิท์ างเพศเอา
ไว้ และยอมให้พระเจ้าเป็นผู้เขียนเรื่องราวความรักให้กับคุณด้วย

การอภิปรายกับกลุ่มเซล
ให้ใช้เวลาที่จะอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่ม อนุญาตให้ตั้ง
ค�ำถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือได้ ก่อนที่จะพูดคุยเกี่ยว
กับหนังสือเล่มถัดไป
มีประเด็นใดทีผ่ เู้ ขียนเสนอมาซึง่ ช่วยคุณได้อย่างมาก? มีประเด็นใด หรือ
แนวคิดใดทีค่ ณ
ุ ยังสับสน และไม่สามารถเข้าใจในเรือ่ งนัน้ ได้? ให้คนอืน่ ๆ
เสนอความคิดเห็นเพือ่ ให้ความเข้าใจในประเด็นจากหนังสือนัน้ กระจ่าง
ชัดขึ้น
สมาชิกในกลุม่ แคร์จะสามารถช่วยกันและกันในการสร้างขอบเขตทีด่ ใี น
การรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศ และหนุนใจกันให้ด�ำเนินตามวิถีของ
พระเจ้าที่จะรักษาความบริสุทธิ์จนถึงวันแต่งงานได้อย่างไร?
มีกิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมใด ที่สมาชิกในกลุ่มแคร์ของคุณนั้น
สามารถเข้าร่วมได้ แทนทีจ่ ะไปออกเดทเป็นคูๆ่ (ซึง่ เปิดโอกาสให้กบั การ
ล่อลวงทางเพศ)?
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การน�ำไปใช้กับกลุ่มเซล
หากกระแสสังคม หรือสื่อที่นิยมบอกกับคุณว่า “ทุกคนก็มีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงานกันทั้งนั้น” คุณก็จ�ำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่
ปฏิเสธ ไม่ยอมรับแนวคิดทางสังคมแบบนัน้ แต่เห็นด้วยกับแผนการของพระเจ้า
และวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงมีกับชีวิตของเรา ให้เลือกคนมาสัก 1-2 คนเพื่อ
จะสร้างกลุ่มไว้คอยรายงานซึ่งกันและกัน ตั้งตารางเวลาที่จะพบกัน หรือติดต่อ
กันและกันขึ้นมา แล้วตกลงกันว่าจะรายงานกันและกันในเรื่องใด และต้อง
ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน สารภาพต่อกันและกันว่ามีสิ่งใดที่มาล่อลวง หรือสิ่งใดที่
ท�ำพลาดไปด้วย
ให้ใช้เวลาอธิษฐานกันในกลุม่ เล็ก ๆ อธิษฐานเผือ่ กันและกันให้แต่ละคนสามารถ
ทีจ่ ะยังรักษาความบริสทุ ธิท์ างเพศไว้ได้ มีความกล้าทีจ่ ะให้พระเจ้าเป็นผูว้ างแผน
ส�ำหรับการคบหาใคร และการเลือกคู่ครอง และสามารถที่จะยืนหยัดต่อต้าน
กระแสสังคมเกี่ยวกับการออกเดท และเพศสัมพันธ์ที่อยู่ตรงข้ามกับวิถีทางของ
พระเจ้าได้อย่างส�ำเร็จ
ให้ลองจินตนาการดูว่าหากคุณ และกลุ่มแคร์ของคุณนั้นได้แสดงให้คนรุ่นหลัง
เห็นถึงพลังและความสวยงามของการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศ และให้เรื่อง
ราวความรักของคุณถูกเขียนขึ้นมาโดยพระเจ้าแล้ว คุณและกลุ่มแคร์จะส่ง
ผลกระทบต่อคนรุ่นหลังในอนาคตอย่างไร ให้ขอศิษยาภิบาลและผู้น�ำโครงการ
พัฒนาเด็ก เปิดโอกาสให้กลุม่ แคร์ของคุณได้พดู คุยกับกลุม่ คนหนุม่ สาว (อายุ 12
ปีขนึ้ ไป) เพือ่ กลุม่ แคร์ของคุณนัน้ จะได้แบ่งปันเรือ่ งค�ำมัน่ สัญญาทีจ่ ะรักษาความ
บริสุทธิ์ทางเพศเอาไว้ และสิ่งที่พวกเขาได้กระท�ำเพื่อให้พระเจ้าเป็นผู้เขียนเรื่อง
ราวชีวิตรักให้กับพวกเขา ให้กับเด็ก ๆ เหล่านั้นฟัง อย่าลืมที่จะหากิจกรรมเสริม
ส�ำหรับเด็ก ๆ ในวันศุกร์เย็น เพือ่ จะได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระเจ้า และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน แทนที่จะไปเที่ยวสนุกอย่างเดียวเท่านั้น
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