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คานา
บิลลี่ เกรแฮม มีความสนใจในเยาวชนเป็ นอย่างยิง่ ในปี ค.ศ. 1945 ท่านได้เริ่ มต้นรับใช้ พระ
เจ้า โดยการเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณ ขององค์การเยาวชนคริ สเตียนสากล ปั จจุบนั นี้แม้วา่ ท่านจะต้อง
เอาใจใส่ ต่อการประกาศพระกิตติคุณ ทัว่ ทั้งสหรัฐอเมริ กา และทัว่ โลกแล้ว ท่านก็ได้สละเวลาในตอน
กลางคืนให้แก่เยาวชน สัปดาห์ละหนึ่งคืน เป็ นประจา ในรายการที่เรี ยกว่า “ราตรี เยาวชน”
ในหนังสื อเล่มนี้ เราได้ขออนุญาตจากบิลลี่ เกรแฮม เพื่อพิมพ์บทความบางเรื่ องของท่านซึ่ งคัด
จากนิตยสาร “เยาวชนเพื่อพระคริ สต์” และคาเทศนาของท่านอีกสามเรื่ อง คือ “เมื่อพระคริ สต์ทรงเป็ น
วัยรุ่ น” “หนุ่มเสเพลของพระเจ้า” และ “ให้เรามาฆ่ายักษ์ใหญ่กนั เถิด” ซึ่ งท่านได้เทศนาในการประชุม
ใหญ่ ที่ซานฟรานซิ สโก เมื่อปี ค.ศ. 1958
บทความและคาเทศนาเหล่านี้ ล้วนเปี่ ยมด้วยคาสอนอันมีค่า จากพระวจนะของพระเจ้า และ
เป็ นคาสอนที่ถวายพระเกียรติยศแก่พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าเชื่อว่า เยาวชนทุกท่าน จะได้รับประโยชน์จาก
หนังสื อเล่มนี้ไม่นอ้ ย
เท็ด ดับบลิว. เอ็งสตรัม
ประธานองค์การเยาวชนคริ สเตียนสากล
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เมือ่ ข้ าพเจ้ าอยู่ในวัย 16...และชอบเบสบอลล์
คาพยานจากชีวติ จริงของ บิลลี่ เกรแฮม
ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเมื่อเรี ยนอยูใ่ นชั้น ม.ศ. 2 คือรู ธ ราชาแห่งเบสบอลล์
ได้มาแสดงฝี มือการเล่นที่เมืองของข้าพเจ้า พวกเราวัยรุ่ นทุกคนที่นงั่ อยูแ่ ถวหน้าสุ ดตะโกนและโห่ ร้อง
จนแสบแก้วหู คุณพ่อของข้าพเจ้าซึ่ งนาพวกเรามาชมการแสดงครั้งนั้น ได้พาข้าพเจ้าไปจับมือกับรู ธ
ข้าพเจ้าไม่มีวนั ลืมความตื่นเต้น ที่ได้จบั มือกับบุคคลที่หนุ่มสาวทั้งหลาย ใฝ่ ฝันถึงนั้นเลย ข้าพเจ้ากล้า
พูดอย่างไม่อายว่า ข้าพเจ้าไม่ยอมล้างมือถึงสามวัน เพื่อน ๆ ที่โรงเรี ยนต่างพากันอิจฉาข้าพเจ้าไปตาม ๆ
กัน
ระหว่างปี สุ ดท้ายในชั้นมัธยมศึกษา ข้าพเจ้าใฝ่ ฝันจะ
เป็ นนักเล่นเบสบอลล์อาชีพ และใฝ่ ฝันเสมอที่จะได้เล่นใน
สนามกีฬาที่ใหญ่โตข้าพเจ้าสนใจอ่านหนังสื อ และข่าวสารทุก
ชนิดที่เกี่ยวกับกีฬา
เมื่อข้าพเจ้าวัย 16 มีครั้งหนึ่ ง หลังจากฝึ กซ้อมแล้ว เพื่อนคนหนึ่งได้เชิ ญข้าพเจ้าไปโบสถ์ เขา
บอกว่า “นักเทศน์-นักสู้” คนหนึ่งจะเทศนา ไม่มีอะไรทาให้ขา้ พเจ้าสนใจได้มากกว่า “การต่อสู ้” หรื อ
“แข่งขัน” วันนั้นข้าพเจ้าทิง้ การบ้านและไปโบสถ์ตามคาชักชวนของเพื่อน และข้าพเจ้าก็พบกับ
เหตุการณ์ที่น่าทึ่งมาก ด้วยเป็ นการประชุมประกาศพระกิตติคุณครั้งใหญ่มีผคู ้ นเข้าร่ วมประชุมถึง 5,000
คน
ข้าพเจ้านัง่ อยูแ่ ถวหลังสุ ด เฝ้ าดูดว้ ยความอยากรู ้ อยากเห็นในเหตุการณ์ประหลาดต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าเคยนึกเสมอว่า ศาสนาเป็ นเรื่ องของผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นเพศอ่อนแอ หนุ่มกายาผูซ้ ่ ึ งจะเป็ น
นักกีฬาในอนาคต คงไม่มีเวลาไปยุง่ เกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ศาสนามีไว้สาหรับคนแก่และผูห้ ญิง มิใช่สาหรับ
หนุ่มอกสามศอก แม้ขา้ พเจ้าเคยไปโบสถ์บางครั้ง แต่ก็มิได้ยงุ่ เกี่ยวกับกิจการทางศาสนาเลย
ชายร่ างใหญ่คนหนึ่งได้ยนื ขึ้น และเทศนาด้วยวิธีที่ขา้ พเจ้าไม่เคยได้ยนิ มาก่อน เมื่อเทศนาถึง
กึ่งกลาง เขาชี้ตรงมายังข้าพเจ้า กล่าวว่า
“นี่พอ่ หนุ่ม คุณเป็ นคนบาป”
ข้าพเจ้าคิดว่า เขาพูดกับข้าพเจ้า จึงรี บหลบตัวอยูห่ ลังคนอื่นที่นงั่ ข้างหน้า และซ่อนหน้าเสี ย “มี
อย่างรึ มาเรี ยกฉันว่าคนบาป” ข้าพเจ้าพูดกับตนเอง “ฉันเป็ นคนดี เหมือนกับคนอื่นทุกคน ร่ างกายของ
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ฉันก็แข็งแรง สะอาดหมดจด และทางศีลธรรมใช่จะด้อยกว่าใคร นอกจากนั้นฉันยังเป็ นสมาชิกของ
โบสถ์อีกด้วย แม้วา่ จะไม่ไปโบสถ์บ่อย ๆ ก็ตาม”
แต่เขาเริ่ มอ้างพระวจนะของพระเจ้าที่วา่ “ทุกคนได้กระทาบาป และขาดการถวายเกียรติยศแก่
พระเจ้า” “ไม่มีผใู ้ ดชอบธรรม ไม่มีแม้สักคนเดียว” และข้อพระธรรมอื่น ๆ เป็ นครั้งแรกในชีวติ ที่
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าเป็ นคนบาป จะต้องรับโทษนิรันดร์ ในนรก ข้าพเจ้าต้องการพระผูช้ ่วยให้รอด
ช่วยเหลือข้าพเจ้า
แต่เมื่อเขาเชิญผูท้ ี่ประสงค์จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เดินออกไปข้างหน้า ข้าพเจ้าหลบเข้าไปใน
มุดมืดแล้วรี บกลับบ้าน
ข้าพเจ้ายังไม่ลืมการดิ้นรนต่อสู ้ ภายในจิตใจที่ติดตามมาข้าพเจ้ารู ้สึกกระวนกระวาย และ
กระสับกระส่ ายตลอดคืน วันต่อมา ข้าพเจ้าต้องการจะให้ถึงเวลาเย็นเร็ ว ๆ เพื่อจะได้กลับไปร่ วมประชุม
ที่โบสถ์อีก คืนนั้น ข้าพเจ้านัง่ อยูข่ า้ งหน้า เมื่อนักเทศน์ยนื ขึ้นเทศนา ดูประหนึ่งว่าเขายิม้ ให้กบั ข้าพเจ้า
แล้วพูดด้วยเสี ยงที่อ่อนโยนที่สุดว่า “พระเจ้าทรงรักเรา แม้วา่ เรายังเป็ นคนบาปอยู่ พระเยซูคริ สต์ทรง
ตายเพื่อเรา”
ข้าพเจ้าคิดทันทีวา่ “นี่คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการ ข้าพเจ้าเป็ นคนบาป พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า”
เมื่อนักเทศน์เชิญให้คนที่ตอ้ งการรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ เดินออกมาข้างหน้า ข้าพเจ้าเดินออกไป
พร้อมกับคนอื่น ๆ ยืน่ มือให้แก่นกั เทศน์ และมอบชีวติ จิตใจแก่พระผูช้ ่วยให้รอด ทันใดนั้นเอง ความ
ยินดี สันติสุข และความมัน่ ใจในชีวติ ได้แล่นเข้าสู่ จิตใจ ความบาปอันมากมายของข้าพเจ้าได้อนั ตรธาน
ไปสิ้ นเป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าได้พบบุคคลผูเ้ ป็ น “ราชา” ของสิ่ งสารพัดในชีวติ ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเคยแสวงหาความตื่นเต้น บัดนี้ขา้ พเจ้าพบในองค์พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าเคยแสวงหาสิ่ ง
ที่อาจนาความสาราญใจและขณะเดียวกันอาจดับความกระหาย อันเร่ าร้อนในจิตใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้พบในองค์พระเยซูคริ สต์แล้วดุจกัน “ความยินดีอนั บริ บูรณ์มีอยูต่ รงพระพักตร์พระองค์ ความสุ ข
สาราญมีอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็ นนิจกาล” (สดุดี 16:11)
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นราชา และเป็ นผูท้ ี่จิตใจของข้าพเจ้าใฝ่ ฝันถึง พระองค์ทรงสามารถหนุน
น้ าใจ ทรงสร้างความตื่นเต้นและทรงประทานความพึงพอใจให้แก่ขา้ พเจ้าในทุกสิ่ ง
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หากเวลานีข้ ้ าพเจ้ าอยู่ในวัย 17
คาถาม-คาตอบ
ถาม หากเวลานี้ ท่านมีอายุ 17 ปี ท่านจะตัดสิ นใจรับพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เหมือนดังที่ท่านเคยต้อนรับพระองค์ในสมัยที่ท่านยังเป็ น
วัยรุ่ น หรื อไม่?
ตอบ แน่นอน ข้าพเจ้าจะต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด พระ
ธรรม ท่านผูป้ ระกาศ 21:1 กล่าวว่า “ในปฐมวัยของเจ้า จงระลึกถึงพระองค์ผไู้ ด้
ทรงสร้างตัวเจ้านั้น ก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง และก่อนวาระที่เจ้าจะว่า ข้า ฯ ไม่
เห็นความชื่นชมอะไรมาถึง” จากการที่ขา้ พเจ้าได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ในขณะที่
ยังเรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาในครั้งนั้นได้ช่วยตัดปั ญหายุง่ ยาก
ที่บรรดาหนุ่มสาวกาลังเผชิญใน
มหาวิทยาลัย ให้แก่ขา้ พเจ้าอย่างมากมาย
ถาม ท่านจะเป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาได้อย่างไร?
ตอบ สิ่ งสาคัญที่สุดในการเป็ นพยาน
นาวิญญาณมาเชื่ อพระเยซูคริ สต์
คือการใช้
ชีวติ ประจาวันของคุณ คุณจะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี ให้กลายเป็ นสิ่ งดึงดูดใจ ดุจแรงดึงดูดของแม่เหล็ก
ดึงดูดให้นกั เรี ยนเหล่านั้น ให้เขาอยากเข้ามาใกล้พระองค์ หากนักเรี ยนคนใดคนหนึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือ จงพร้อมเสมอที่จะช่วยเขาเท่าที่จะทาได้ ตัวอย่างเช่น ในเวลาประชุมเยาวชนหรื อมีการชุมนุม
ใด ๆ ก็ตาม คุณสังเกตเห็นชายหนุ่มหรื อหญิงสาวคนหนึ่งคนใด ยืนเคอะเขินและว้าเหว่อยูต่ ามลาพัง
เนื่องจากมีความลาบากใจ ในการทักทายปราศรัยกับคนอื่น นัน่ เป็ นโอกาสอันดีของคุณที่จะช่วยเขา จง
เข้าไปทักทายพูดคุยเป็ นเพื่อนกับเขา การกระทาเช่นนั้น จะทาให้เขารู ้สึกแปลกใจว่า อะไรทาให้คุณเป็ น
ห่วงและสนใจเขาอย่างนั้น
ข้าพเจ้าจะพยายามหาทางใดทางหนึ่ง เป็ นพยานกับเพื่อนร่ วมชั้นทุกคนเสมอ แต่อย่าลืมว่า
บ่อยครั้ง ความประพฤติที่ดีของคุณ มีความหมายมากกว่าคาพูดของคุณหลายเท่า
ถาม ท่านจะต้องปฏิบตั ิตนในการอ่านพระคัมภีร์อย่างไร?
ตอบ หลักสาคัญคือ อ่านอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา ข้าพเจ้าจะอ่านพระคัมภีร์เดิมบ้าง และ
ซื้ อฉบับปรับปรุ งแก้ไขใหม่ไว้ศึกษา ซึ่ งเป็ นประโยชน์ยงิ่ ต่อหนุ่มสาวทุกคน
ถาม เกี่ยวกับการไปโบสถ์ และประชุมเยาวชน ท่านจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร?
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ตอบ ข้าพเจ้าจะไปโบสถ์และร่ วมประชุมเยาวชน อย่างสัตย์ซื่อและสม่าเสมอที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ เพราะนัน่ เป็ นทางหนึ่ งที่จะได้เป็ นพยาน เพื่อพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง อย่านิ นทาคริ สตจักร หรื อ
ศิษยาภิบาลของคุณ เพราะคริ สตจักรของคุณจะเป็ นอย่างไรนั้น อยูท่ ี่การปฏิบตั ิของคุณเอง
ถาม ท่านจะฝึ กหัดให้เกิดนิสัยรักการอธิ ษฐานและการซื่ อตรงต่อกาหนดเวลาอธิ ษฐานได้
อย่างไร?
ตอบ อย่าอธิ ษฐาน เพียงเมื่อคุณรู ้สึกอยากอธิ ษฐานเท่านั้นเพราะถ้าทาเช่นนั้น คุณจะไม่มี
โอกาสได้อธิษฐานเลย เหล่าสาวกได้ทูลขอพระเยซูคริ สต์ให้ทรงสอนพวกเขาในการอธิ ษฐาน เราก็
จาเป็ นที่จะต้องได้รับการแนะนาสัง่ สอนให้รู้จกั การอธิ ษฐานเช่นกัน วิธีที่ดีที่สุดในการฝึ กอธิ ษฐาน คือ
พยายามอธิ ษฐานต่อพระเจ้า มิใช่โดยการอ่านหนังสื อเกี่ยวกับการอธิ ษฐานเท่านั้น จงจัดวิธีและเวลา
อธิ ษฐานให้เหมาะสมกับนิสัย และชีวติ ประจาวันของคุณเอง
ถาม ท่านจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การเลือกสถาบันศึกษาชั้นสู งอย่างไร?
ตอบ นี่เป็ นการตัดสิ นใจที่ค่อนข้างยากสักเล็กน้อย บางคนให้ความคิดเห็นว่า เราควรศึกษา
ในสถาบันที่ไม่ใช่ของคริ สเตียน เพราะมีโอกาสเป็ นพยานได้มากกว่าอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า หนุ่ม
สาวทั้งหลายจาเป็ นต้องมีรากฐานที่แข็งแรง เกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูคริ สต์เสี ยก่อน การศึกษาใน
สถาบันของคริ สเตียนจะให้ประโยชน์แก่เขาในด้านนี้มาก ถ้าเป็ นไปได้ขา้ พเจ้าจะเลือกเรี ยนในสถาบัน
ที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะแล้ว จงอย่าลืมปรึ กษากับบิดามารดา ผูอ้ าวุโสและครู บาอาจารย์ที่คุณ
ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรี ยน?
ตอบ ข้าพเจ้าจะร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ เท่าที่จะร่ วมได้ เพราะจะได้เรี ยนรู ้และได้รับ
ประโยชน์มากมาย จากกิจกรรมเหล่านี้ แต่อย่าร่ วมกิจกรรมเหล่านั้นให้มากเกินไปในระหว่างเรี ยนใน
ชั้นมัธยมศึกษา เมื่อข้าพเจ้ายังเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าเล่นกีฬาเบสบอลล์มากเกินไป จน
กระทบกระเทือนต่อการเรี ยนและผลของการสอบมาก
ถาม ท่านจะปฏิบตั ิตนต่อการเรี ยนและการบ้านอย่างไร?
ตอบ ข้าพเจ้าจะศึกษาให้หนักที่สุดในวิชาที่ขา้ พเจ้าชอบน้อยที่สุด เพราะนี่เป็ นวิธีที่ดีที่สุดใน
วิชาที่สุดในการฝึ กฝนให้รู้จกั บังคับตนเอง อีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าจะพยายามศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ
เพิ่มเติมเสมอ จงลองทาสิ่ งที่คุณไม่ชอบหรื อเรี ยนวิชาที่คุณไม่ชอบตลอดมา แล้วคุณจะอัศจรรย์ใจต่อ
ความสาเร็ จที่ได้รับอย่างไม่น่าเชื่อ
บทเรี ยนสาคัญยิง่ ที่เราต้องเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาคือการรู ้จกั บังคับใจตนเอง ข้าพเจ้าขอบอก
อย่างตรงไปตรงมาว่า มิใช่เป็ นการง่ายที่คุณจะลุกขึ้นไปปิ ดวิทยุหรื อ ที.วี. ซึ่ งกาลังมีรายการดี ๆ แล้วนัง่
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ลงอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์หรื อทาการบ้านอย่างตั้งใจ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเช่นกันว่า คุณจะเรี ยนหนังสื อ
พร้อม ๆ กับฟังวิทยุหรื อโทรทัศน์ได้อย่างไร
ถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพศตรงกันข้าม การมีคู่รัก และการนัดเที่ยวตาม
ลาพังสองต่อสอง
ตอบ ข้าพเจ้าจะไม่คบเพศตรงข้ามอย่างคู่รัก เป็ นเด็ดขาดเพราะหนุ่มสาวในวัยที่กาลังเรี ยน
ในชั้นมัธยมศึกษาอยูน่ ้ นั ยังไม่ “โตพอ” และเข้าใจดีพอที่จะมีคู่รักได้ จงคบกับทุกคนฉันเพื่อนเท่านั้น
แล้วคุณจะรู ้ในภายหลังว่ามีความสุ ขมากกว่าการมีคู่รัก และเป็ นการขจัดเรื่ องความผิดหวังหรื อความ
ชอกช้ าใจได้อีกด้วย
ถาม หนุ่มสาวส่ วนมากชอบรถยนต์ ท่านมีคาแนะนาอะไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ?
ตอบ จงขับอย่างธรรมดา และด้วยความระมัดระวัง การขับรถอวดฝี มือ แล้วนาอันตรายไปสู่
ชีวติ ผูอ้ ื่น มิใช่การเป็ นพยานที่ดีเพื่อพระคริ สต์เลย
ถาม ท่านจะปฏิบตั ต่อคาแนะนาของบิดามารดาอย่างไร? คาแนะนาของท่านทั้งสองทันสมัย
หรื อไม่?
ตอบ จงรับฟังคาสั่งสอนของท่าน คุณอาจคิดว่า บิดามารดาเป็ นคน “หัวโบราณ” แต่ถา้ คุณมี
อายุ 25 ปี ขึ้นไปคุณจะเห็นว่าคาแนะนาของท่านเหล่านั้นไม่เลวเลย และเมื่อคุณมีอายุ 35 ปี คุณจะหวน
นึกถึงด้วยความอัศจรรย์ใจว่า บิดามารดารู ้มากเพียงใด และตนรู ้นอ้ ยเพียงใด
ถาม เมื่อท่านยังหนุ่มอยู่ สมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน์ มาสมัยนี้ ท่านปฏิบตั ิตนอย่างไรในเรื่ อง
นี้?
ตอบ ได้กล่าวแล้วว่า มิใช่เป็ นการง่ายที่จะบังคับจิตใจของตนเอง ลุกขึ้นไปปิ ดโทรทัศน์ แล้ว
นัง่ อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์หรื อเรี ยนหนังสื อ เมื่อไรก็ตาม หากข้าพเจ้าอยูบ่ า้ น และมีเวลาว่างข้าพเจ้า
รู ้สึกว่า เป็ นการง่ายเหลือเกิน ที่จะถูกชักจูงให้นงั่ เฝ้ าดูโทรทัศน์จนไม่อยากลุกขึ้น แน่นอนโทรทัศน์อาจ
มีรายการที่เป็ นประโยชน์ไม่นอ้ ย แต่จงระวังว่า อย่าให้โทรทัศน์ย้อื แย่งเวลาอันมีค่าของคุณมากเกินไป
จนคุณไม่อาจตั้งใจเรี ยนและเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ได้
ถาม ในสมัยที่ท่านยังหนุ่มอยูก่ ารดนตรี เป็ นอีกแบบหนึ่ง แต่ปัจจุบนั เป็ นไปอีกแบบหนึ่ง
ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดนตรี สมัยใหม่น้ ี เช่นดนตรี นายุคที่มีจงั หวะเร่ าร้อน หรื อมีคาร้อง
ที่เย้ายวนใจ
ตอบ ข้าพเจ้าฟังดนตรี ชนิดนี้ นอ้ ยมาก แต่ก็ยอมรับว่ามันมีอิทธิ พลไม่นอ้ ย ตามความคิดเห็น
ส่ วนตัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่า สิ่ งใดก็ตามที่มีแรงผลักดันให้หนุ่มสาวเกิดความ “บ้าคลัง่ ” ย่อมเป็ น
สิ่ งไม่ดีท้ งั สิ้ น กิริยาท่าทาง พฤติการของคนหนุ่มสาว หลังจากได้ฟังดนตรี เหล่านี้ แล้ว มักทาให้จิตใจ
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ของข้าพเจ้าไม่สบาย หากข้าพเจ้ามีอายุ 17 ปี ในขณะนี้ ข้าพเจ้าจะหลีกหนีจากดนตรี ชนิดนี้ให้ไกลที่สุด
เท่าที่จะทาได้
ถาม คาถามสุ ดท้าย ท่านจะรู ้สึกท้อใจเกี่ยวกับชีวติ หรื อไม่หากว่าเดี๋ยวนี้ท่านมีอายุ 17 ปี
วัยรุ่ นในปั จจุบนั มีความหวังอะไรหรื อไม่
ตอบ บ่อยครั้งที่สถานการณ์ของโลกปั จจุบนั ดูเหมือนจะมืดมน แต่เมื่อเรามีพระเยซูคริ สต์
พระองค์คือความต้องการทั้งหมดของเรา หากขณะนี้ขา้ พเจ้ามีอายุ 17 ปี ข้าพเจ้าจะวางโครงการที่
แน่นอนเกี่ยวกับชีวติ ในอนาคต ข้าพเจ้าจะพยายามเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยซึ่ งปั จจุบนั มีความหมาย และ
จาเป็ นยิง่ กว่ายุคใด ๆ ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้าจะศึกษาพระคาของพระเจ้าและฝึ กฝนการรับใช้พระองค์มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะเรี ยนต่อในวิชาแขนงใดก็ตาม คาพูดของท่านประธานาธิ บดี
อับราฮัม ลินคอน ที่วา่ “ข้าพเจ้าจะเตรี ยมตัวให้พร้อม สักวันหนึ่งโอกาสของข้าพเจ้าก็คงมาถึง” มักจะ
เตือนใจข้าพเจ้าเสมอ ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าคิดถึงอนาคตของเด็กหนุ่มสาวในสมัยนี้
เหตุที่ท่านมีพระเยซูคริ สต์สถิตอยู่ ทั้งในจิตใจและอยูเ่ คียงข้างท่านตลอดเวลา จงให้ทุกอย่างที่
ท่านได้รับ เป็ นประโยชน์แก่ชีวติ ของท่านให้มากที่สุด
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เยาวชนทั้งหลายจงขุดลึกลงไปในขุมทรัพย์
เยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลก ได้ปรารถกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับปั ญหาในการจัดเวลาไว้สาหรับ
ศึกษา พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในทานองเดียวกันว่า “ผม (ดิฉนั ) ไม่มีเวลาที่จะอ่าน และศึกษา
พระคริ สตธรรมตามที่ควรเลย เพราะมีงานที่จะต้องเอาใจใส่ มากมาย จะหาเวลาที่ไหนไปเอาใจใส่ ต่อ
เรื่ องนี้ได้” ซึ่ งข้าพเจ้าก็ให้ความเห็นว่า “หากคุณไม่อ่านและศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างสม่าเสมอ
จนติดเป็ นนิสัยแล้ว ความพยายามทุกอย่างที่คุณทุ่มเทเพื่อพระคริ สต์ ก็จะไร้สมรรถภาพทั้งสิ้ น”
และพวกเขาก็มกั จะขอความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า
“ถ้าอย่างนั้น ท่านมีคาแนะนาอะไรสาหรับเราบ้าง เกี่ยวกับการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์”
ต่อไปนี้ เป็ นคาแนะนาบางประการของข้าพเจ้า ขอพระเจ้าจะทรงใช้คาแนะนาเหล่านี้ในการเร่ ง
เร้าท่าน ให้ขุดหาขุมทรัพย์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของท่าน
1. จัดหาพระคริสตธรรมคาภีร์ ทีเ่ หมาะสมกับการศึกษาเล่ มหนึ่ง
การมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มกระทัดรัด สาหรับพกติดตัวไป
โรงเรี ยนและไปโบสถ์ เป็ นการดียงิ่ แต่ขา้ พเจ้าอยากแนะนาว่า ท่านควรมี
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มใหญ่พอสมควรเล่มหนึ่ง ไว้ที่ห้องหรื อบนโต๊ะเรี ยน สาหรับศึกษาและอ่าน จง
ไถ่ถามหาซื้ อจากศิษยาภิบาล หรื อร้านขายพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใกล้เคียงดู ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ดังกล่าว นอกจากประกอบด้วยพระคริ สตธรรมใหม่ และ พระคัมภีร์เดิมแล้ว ยังมีขอ้ ความบันทึกอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษามาก
2. เตรียมสมุดบันทึกเล่ มหนึ่ง ไว้ คอยบันทึกเรื่องราวที่ท่านอ่ าน
จงจดความคิดหรื อข้อสอนใจ ซึ่ งท่านได้รับจากการอ่านในตอนใดตอน
หนึ่งหรื อข้อใดข้อหนึ่ง ความจริ งมีวธิ ีการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่ดีเลิศ
หลายวิธี แต่ท่านไม่ตอ้ งกลัวว่าข้อความที่ท่านจดนั้น จะเป็ นความคิดหรื อข้อ
สอนใจใด ๆ ของท่านเองเพราะขณะที่ท่านอ่านและตรึ กตรอง ความคิดที่ท่านได้รับนั้นเป็ นคาตรัสของ
พระเจ้าที่ตรัสกับท่านโดยตรง
3. ใช้ ค่ ูมือ “หัวข้ อพระคริสตธรรมคัมภีร์”
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นหนังสื อ ที่ขา้ พเจ้าใช้มากกว่าหนังสื อ
เล่มใด ๆ รองลงมาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ข้าพเจ้าได้ซ้ื อเป็ น
จานวนหลายเล่ม แจกให้แก่ผนู ้ าที่เด่น ๆ หลายท่านซึ่ งท่านเหล่านั้นต่างพึงพอใจเป็ นอันมาก เพราะ
หนังสื อเล่มนี้ได้ช่วยให้เขารับใช้พระเจ้าได้ผลดียงิ่ ขึ้น
ไม่มีหนังสื อเล่มใดที่ช่วยในการศึกษา
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์ของข้าพเจ้าได้มากกว่า “คูม่ ือหัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์” ข้าพเจ้าได้แนะนา
อย่างเปิ ดเผยในการประชุมทุกแห่ง และใช้เป็ นประจาในการศึกษา แม้กระทัง่ เวลาเทศนาบนเวทีหรื อบน
ธรรมมาสน์ก็ตาม
“คู่มือหัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์” เป็ นหนังสื อปกแข็งขนาดค่อนข้างใหญ่ เรี ยบเรี ยงตามแบบ
พจนานุกรมอย่างละเอียดถี่ถว้ นโดยรวบรวมข้อพระธรรมจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ซึ่ งมีคาสอนที่
คล้ายคลึงกัน แล้วจัดเป็ นหมวดหมู่ และหัวข้อย่อยตามวิชาต่าง ๆ ตามลาดับ
4. เทียบเคียงกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ทแี่ ปลใหม่ ฉบับอืน่ ๆ
วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ หาฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไขใหม่ มาศึกษาเทียบ
กับฉบับ ที่มีอยูแ่ ล้วเพราะฉบับปรับปรุ ง แก้ไขใหม่มกั ให้คาแปลที่ถูกต้อง
และละเอียดถี่ถว้ นกว่า เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษา เพื่อเตรี ยมคา
เทศนา สาหรับเยาวชนหรื อเตรี ยมบทเรี ยนสาหรับรวีวารศึกษา การตรวจดูคาแปลฉบับอื่ น ๆ จะเป็ น
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาใด ๆ ก็ตาม แม้จะต้องใช้เวลามาก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นล้ าค่ายิง่ กว่าเพชร
พลอยมากนัก เพราะจะพบสิ่ งใหม่ ๆ ซึ่ งท่านไม่เคยพบมาก่อน
5. ขณะที่ท่าน กาลังศึกษาค้ นคว้ าพระคริสตธรรมคัมภีร์อยู่น้ ันท่ านควรอธิษฐานควบคู่กนั ไป
ด้ วย
หากท่านรู ้สึกตื่นเต้นต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงสาแดงให้ทราบ
จากพระคาของพระองค์
จงหยุดอ่านชัว่ ขณะหนึ่งและขอบพระคุณ
พระองค์ต่อสิ่ งใหม่ ๆ ที่ท่านพบ ในทางตรงกันข้าม หากท่านรู ้สึกไม่
สบายใจขณะที่ศึกษา จงทูลขอการทรงนาและการทรงช่วยเหลือจากพระ
องค์การอธิ ษฐานมีส่วนสาคัญยิง่ ในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
6. ท่ องจาให้ มากทีส่ ุ ดเท่ าทีจ่ ะท่ องได้
หาข้อพระธรรมที่เป็ นหลักสอนใจ หรื อเตือนใจสักข้อหนึ่งจากการอ่านประจาวัน แล้วใช้เวลา
ในวันนั้นท่องจาให้ข้ ึนใจท่านอาจจดข้อพระธรรมนั้น ๆ ไว้ในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ นาไปโรงเรี ยนหรื อที่
ทางานเพื่อทบทวนเมื่อเวลาลืม จงซ่อนพระคาของพระองค์ไว้ในจิตใจของท่านเสมอ แล้วท่านจะเห็น
คุณประโยชน์อนั มหาศาล
7. จงสละเวลาสาหรับอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์
หาที่นงั่ สบายสักที่หนึ่ง สละเวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมงในวันหนึ่ง ๆ ไว้สาหรับอ่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ขอให้อ่านตามธรรมดา ไม่ตอ้ งใช้ความคิดไตร่ ตรองให้มากนัก ท่านอาจอ่าน
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พระธรรมเล่มใดเล่มหนึ่งรวดเดียวทั้งเล่มโดยไม่ตอ้ งลุกขึ้นเลยก็ได้จงเอาใจใส่ จดจ่อขณะที่อ่าน เมื่ออ่าน
จบแล้ว ท่านจะรู ้สึกสนเท่ห์ต่อความชื่นบานใจที่ได้รับ
8. พยายามนาพระคริสตธรรมคัมภีร์ติดตัวเสมอ
จงนาติดตัวไปโรงเรี ยน ไปทางานและไปโบสถ์ การกระทาเช่นนี้จะเป็ นพยานที่ดีต่อชาวโลก
และทาให้ท่านพร้อมเสมอที่จะเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ เมื่อโอกาสอานวยอย่าลืมว่า คาพูด
ของท่านเองอาจไม่เกิดผลอันใด แต่คาตรัสในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก่อให้เกิดผลมาก

ข้ อแนะนาประการสุ ดท้ าย
จานวนข้อพระธรรมที่ท่านควรอ่านในแต่ละวันนั้น จะมากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั สภาวะ
และความต้องการส่ วนตัวของท่านเอง จงหาเวลาสงบเป็ นส่ วนตัวสาหรับอ่านพระคัมภีร์ และเข้าเฝ้ า
พระเจ้าทุกวัน ขณะที่ท่านศึกษาพระธรรมอยูน่ ้ นั จงจดข้อสงสัยต่าง ๆ ลงในสมุด แล้วถามข้อสงสัย
เหล่านั้นต่อศิษยาภิบาล ท่านเหล่านั้นจะยินดีอธิ บายให้ฟังเสมอ
หากท่านรู ้สึกจิตใจว้าวุน่ ขณะศึกษาพระวจนะของพระเจ้า จงหยุดสักครู่ หนึ่ง จนกว่าจิตใจสงบ
และจนกว่าท่านจะเอาใจจดจ่อได้ อย่าอ่านจากต้นจนจบบทหนึ่งหรื อสองบท โดยไม่ได้รับคาสอนอะไร
เลย แล้วคิดว่าท่านได้ศึกษาข้อพระธรรมสาหรับวันนั้นแล้ว การอ่านเพียงข้อเดียวด้วยความเข้าใจ ยัง
ดีกว่าอ่านตลอดบทโดยไม่เข้าใจอะไรเลย
ขอกล่าวซ้ าอีกครั้งหนึ่งว่า จงขุดลึกลงไปในขุมทรัพย์แห่งพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของ
พระองค์มีค่าสุ ดจะคณานับ ทั้งยังประกอบด้วยพระพรอันล้นเหลือ ไม่มีใครอาจขุดลึกลงไปในส่ วนลึก
ที่สุดของขุมทรัพย์น้ ีได้ อาหารมีความสาคัญต่อร่ างกายของท่านฉันใด พระวจนะของพระเจ้าก็มี
ความสาคัญต่อชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของท่านฉันนั้น
การรับใช้พระเจ้าของท่านจะเกิดผลมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั เวลาที่ท่านเสี ยสละ ให้กบั
การศึกษาพระวจนะของพระองค์โดยตรง
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แด่ เจ้ าบ่ าวและเจ้ าสาวทั้งหลาย
(และทุกท่ านทีห่ วังจะมีตาแหน่ งนี)้
“เราได้ชุมนุมกันต่อหน้าสายพระเนตรพระเจ้า และต่อหน้าผูเ้ ป็ นพยานเหล่านี้ เพื่อร่ วมใน
พิธีมงคลสมรสอันบริ สุทธิ์ ของท่านทั้งสอง”
พระเจ้าได้ทรงจัดพิธีมงคลสมรสครั้งแรกในสวนเอเดน
พระองค์ทรงตั้งพิธีน้ ีข้ ึน เพื่อให้ชายหนุ่ม และหญิงสาวทั้งหลายใช้
ชีวติ ร่ วมกับพระเยซูคริ สต์ ก็ทรงแสดงถึงความบริ สุทธิ์ และ
ความศักด์สิทธิ์ ของการแต่งงาน โดยเสด็จไปร่ วมงานเลี้ยงในพิธี
สมรสที่เมืองฆานามลฆลฆาลิลาย
เยาวชนที่รัก หากท่านมีปัญหาไม่วา่ เรื่ องใด ๆ ก็ตาม
ขอให้ท่านค้นหาคาตอบเอาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ทั้งนี้รวมถึง
การแต่งงานด้วย ขอให้อ่าน เอเฟซัส 5:21-31 “จงยอมฟังซึ่ งกัน
และกันด้วยเกรงกลัวพระคริ สต์ ฝ่ ายภรรยา จะยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เพราะว่าสามีน้ นั เป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักรโดยที่พระองค์เป็ นผู้
ทรงช่วย (คริ สตจักรคือ) ร่ างกาย (ของพระองค์) ให้รอด แต่คริ สตจักรยอมฟังพระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาก็
ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น
ฝ่ ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างพระคริ สต์ได้ทรงรัก
คริ สตจักรด้วย และได้ทรงประทานพระองค์เพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อจะได้ทรงกันคริ สตจักรนั้นไว้ โดยที่
ได้ทรงชาระด้วยน้ าและพระคา เพื่อพระองค์จะได้คริ สตจักรซึ่ งมีสง่าราศี ไม่มีตาหนิ รอยย่น หรื อมลทิน
อื่น ๆ อย่างหนึ่งอย่างใดเลย แต่บริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิ เช่นนั้นแหละสามีควรจะรักภรรยาของตน
เหมือนรักกายของตนเองด้วย ผูท้ ี่รักภรรยาของตนเองก็รักตัวเอง ด้วยว่าไม่มีผทู ้ ี่เกลียดชังเนื้ อหนังของ
ตนเอง แต่ยอมเลี้ยงบารุ งไว้เหมือนพระคริ สต์ทรงเลี้ยงบารุ งคริ สตจักร เพราะว่าเราทั้งหลายเป็ นอวัยวะ
แห่งพระกายของพระองค์ เพราะเหตุน้ ีผชู ้ ายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยาของตน และ
เขาทั้งสองจะเป็ นเนื้ ออันหนึ่งอันเดียวกัน”
พระเจ้าทรงตั้งพิธีสมรสขึ้นและทรงทาให้พิธีน้ ีบริ สุทธิ์
โดยทรงกล่าวไว้หลายแห่งใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริ กาก็มีคนเป็ นจานวนมาก ที่ไม่ยอมปฏิบตั ิตามกฏของ
พระเจ้า โดยเหตุน้ ี หนุ่มสาวจานวนร้อยคู่ที่เข้าพิธีสมรสมักมียสี่ ิ บห้าคู่ตอ้ งแตกแยกกันโดยการหย่าร้าง
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ยังมีรายงานแจ้งอีกว่า ในสหรัฐอเมริ กา หนุ่มสาวทุกจานวน 100 คู่ ดังกล่าวมีถึง 50 คู่ที่ไม่มีความสุ ขใน
ชีวติ สมรส และมีเพียง 25 คู่เท่านั้นที่มีความสุ ขในชีวติ สมรสอย่างแท้จริ ง
ความจาเป็ นที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง ของชาวอเมริ กนั ในปั จจุบนั ก็คือ ต้องสอนให้หนุ่มสาวที่
จะแต่งงานให้เข้าใจเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระเจ้า และกฎของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าคาแนะนาต่อไปนี้ พอที่จะเป็ นหลักประกันให้ท่านมีความสุ ขในชีวติ สมรสได้
ประการแรก ข้าพเจ้าใคร่ จะแนะนาทุกท่านที่คิดจะแต่งงานว่า จงมัน่ ใจเสี ยก่อนว่าท่านทั้งสอง
ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว กฎข้อนี้สาคัญมาก เพราะในอเมริ กาคนส่ วนมากที่
ไม่มีความสุ ขในชีวติ แต่งงาน เป็ นคนที่ไม่รู้พระเจ้าจงแน่ใจว่าผูท้ ี่จะเป็ นคู่สมรสของท่าน เป็ นคริ สเตียน
อย่างแท้จริ ง คนเป็ นจานวนมากยังไม่เข้าใจถึงความหมายอันแท้จริ งของการเป็ นคริ สเตียน เขาคิดว่า
คริ สเตียนคือคนที่ประพฤติดี สุ ภาพเรี ยบร้อย มีศีลธรรม บ้างก็คิดว่าคริ สเตียนคือคนที่รักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง ข้อนี้นบั ว่าถูกต้อง แต่นนั่ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของชี วติ คริ สเตียน มิใช่หลักสาคัญ
ของคริ สเตียนที่แท้จริ งคริ สเตียนที่แท้จริ ง คือคนที่ยอมรับว่าตนเป็ นคนบาปได้เข้ามาหาพระเยซูคริ สต์
ด้วยความเชื่อ และได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ชายหนุ่มหรื อหญิงสาวผูซ้ ่ ึ งท่านคิดจะ
แต่งงานด้วย เป็ นคริ สเตียนอย่างแท้จริ งหรื อไม่ ท่านมัน่ ใจหรื อไม่ ท่านต้องตัดสิ นใจในปั ญหานี้ให้
แน่นอนเสี ยก่อน
ประการทีส่ อง ท่านจะต้องมีความมัน่ ใจเสี ยก่อนว่า ผูท้ ี่ท่านคิดจะแต่งงานด้วยเป็ นคริ สเตียนที่
รักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง การเป็ นคริ สเตียนเท่านั้น กับการเป็ นคริ สเตียนที่รักพระเจ้า มีขอ้ แตกต่างกันมาก
คริ สเตียนที่รักพระเจ้าคือคนที่ถวายร่ างกายจิตใจและทุกอย่างในชีวติ แก่พระเยซูคริ สต์ เขาเปี่ ยมล้นด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธ์และเกิดผลฝ่ ายพระวิญญาณ คือประกอบด้วย ความรัก สันติสุข ความอดกลั้น
อ่อนโยน และอื่น ๆ ซึ่ งล้วนเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของครอบครัวที่มีความสุ ข
ประการทีส่ าม จงแน่ใจว่า ท่านแต่งงานกับคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้ พระเจ้าทรงมีแผนการ
สาหรับทุกคน พระองค์ทรงมีแผนการสาหรับท่าน และได้ทรงจัดวางแผนการนั้นไว้เรี ยบร้อยแล้ว
แม้กระทัง่ คู่ครองที่ท่านควรเลือก จงแน่ใจว่า คนที่ท่านจูงมือเข้าร่ วมพิธีมงคลสมรส คือคนที่พระเจ้า
ทรงเลือกให้ท่าน
ประการทีส่ ี่ จงรักซึ่ งกันและกัน ความรักเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ ในชีวติ สมรสที่มีความสุ ข ความ
สวยงามฝ่ ายร่ างกายเป็ นสิ่ งไม่จีรังยัง่ ยืน มีคนเป็ นจานวนมากที่แต่งงาน เนื่ องจากความสวยงามหรื อรู ป
สมบัติภายนอก นี่มิใช่ความรักที่อาจนาความสุ ขมาสู่ ชีวติ สมรสได้ ความรักที่แท้จริ งเกิดจากความเข้าใจ
ซึ่ งกันและกัน มีรสนิยมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งฝ่ ายอุปนิสัยและฝ่ ายวิญญาณจิต นอกจากนั้น ความรักยังเกิด
จากการเคารพยกย่อง ให้เกียรติแก่กนั และกันตามสมควรอีกด้วย หากท่านเคารพเขาและยกย่องเขาอย่าง
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จริ งใจ นั้นแสดงว่า ท่านมีความรักที่แท้จริ ง และอย่าลืมว่า ความรักเจริ ญเติบโตได้ หากเป็ นความรักที่
แท้จริ งแล้วหลังจากท่านได้แต่งงานสิ บปี ท่านจะรักเขามากกว่า เมื่อท่านเพิ่งเข้าสู่ พิธีมงคลสมรสเสี ยอีก
ประการทีห่ ้ า ท่านต้องปฏิบตั ิตามกฎต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวติ แต่งงานของคริ สเตียน ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะ
แนะนาว่า ท่านควรมีการนมัสการพระเจ้าในครอบครัว ข้าพเจ้าหมายถึงการอ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน
เป็ นประจาทุกวัน ร่ วมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทางที่ดี ท่านควรจะเริ่ มต้นปฏิบตั ิต้ งั แต่ก่อน
แต่งงาน หากท่านไม่อาจร่ วมอธิ ษฐาน กับภรรยาหรื อสามีในอนาคตได้ ข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินว่า ท่าน
จะปฏิบตั ิได้อย่างไรหลังจากแต่งงานแล้ว ฉะนั้นหากท่านมีโอกาสอยูด่ ว้ ยกันตามลาพัง จงเริ่ มอธิ ษฐาน
อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยกันเสี ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้
ประการที่หก พระเจ้าทรงเป็ นผูต้ ้ งั ตาแหน่งและมอบหน้าที่ให้แต่ละคนในครอบครัว พระองค์
ทรงสั่งให้ผเู ้ ป็ นภรรยาต้องเคารพและเชื่อฟังสามี คาว่า “เชื่อฟัง” อาจดูประดุจเป็ นคาพูดของคน
หัวโบราณ แต่พระเจ้าทรงเป็ นผูต้ รัสเช่นนั้นในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพราะเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ต่อ
ครอบครัวที่ตอ้ งการความสุ ข
ในคาสอนข้อสุ ดท้าย พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “สามี จงรักและให้เกียรติภรรยาของท่าน”
จงปฏิบตั ิต่อเขาให้สมกับที่เป็ นคู่ชีวติ ของท่าน แล้วความรักของท่านทั้งสองจะเจริ ญวัฒนาเพิ่มพูนขึ้น
ตามวันเวลาที่ล่วงไป
ท่านจะต้องอธิ ษฐานแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า เกี่ยวกับบุตรของท่านด้วย เพราะไม่มีผใู ้ ดที่
จะเชื่อมความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองได้ดีเท่ากับบุตร
จงสัตย์ซื่อต่อการไปโบสถ์ พยายามร่ วมกิจการต่าง ๆ ของคริ สตจักรเสมอ ท่านและทุกคนใน
ครอบครัวของท่าน จะต้องสัตย์ซื่อต่อการประชุมนมัสการในโบสถ์ทุกครั้ง
จงจดจาคาแนะนาเหล่านี้ไว้ และปฏิบตั ิตาม ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า ท่านจะมีความสุ ขในชีวติ
สมรสตลอดไป ข้าพเจ้าศิษยาภิบาล และผูร้ ับใช้ของพระเจ้าทุกท่าน ขออธิ ษฐานให้ท่านจงมีความสุ ข
และประสบความสาเร็ จในชี วติ สมรส เมื่อท่านได้ถวายชีวติ ของท่านแก่พระเยซูคริ สต์ เชื่อฟังและทา
ตามคาสั่งและคาแนะนาดังกล่าว เพราะสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อชีวิตสมรสที่มี
ความสุ ข
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บิลลี่ เกรแฮม นักเขียนข่ าวกีฬา
ข้าพเจ้าชอบการกีฬามาตั้งแต่สมัยเด็ก
จนกระทัง่ เติบใหญ่
ข้าพเจ้าเคยเล่นเบสบอลล์
บาสเกตบอลล์ เทนนิส กอล์ฟและอื่น ๆ อีกแทบทุกชนิด ข้าพเจ้าชอบเล่นกอล์ฟมากที่สุด รองลงมาคือ
เบสบอลล์
คนจานวนมากเข้าใจผิด คิดว่าคริ สเตียนที่แท้จริ งไม่ควรสนใจในเรื่ องกีฬา แต่ขา้ พเจ้าเชื่ อว่า
วิธีแก้ไขปั ญหาวัยรุ่ นที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่ง คือการย้าในเรื่ องกีฬาให้มากขึ้น
คริ สเตียนที่แท้จริ งทุกคนเป็ นนักกีฬาที่ดี แม้วา่ เขาจะมิใช่นกั กีฬามือเยีย่ มทุกคน แต่เราอาจกล่าว
ได้วา่ เขาทุกคนมีน้ าใจนักกีฬาที่ดี และเล่นด้วยความยุติธรรม นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่เป็ นคริ สเตียน
ก็มีเป็ นจานวนมาก พวกเขาไม่เพียงแต่มีใจเป็ นนักกีฬาที่ดี ให้ความร่ วมมือที่ดี และมีความสามารถ
มากกว่าคนธรรมดาทัว่ ไปเท่านั้น หากยังเต็มไปด้วยความกล้าหาญบึกบึนและมีใจสู ้ ซึ่งทาให้ได้เปรี ยบ
ต่อคู่ต่อสู ้
มีพระธรรมข้อหนึ่ง ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์การ
แข่งขันการกีฬาในสมัยโบราณ เป็ นคาสอนว่าดังนี้ “เหตุ
ฉะนั้น เมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยูร่ อบข้างเช่นนี้แล้ว ก็
ขอให้เราละทิง้ ทุกอย่างที่ถ่วงอยูแ่ ละบาปที่เกาะแน่น ขอให้
เราวิง่ แข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับ
เรา” (ฮีบรู 12:1) พระธรรมข้อนี้เปรี ยบเทียบชีวติ คริ สเตียน
ว่าเป็ นดุจการวิง่ แข่งครั้งสาคัญในสนามกีฬา ที่แออัดด้วยฝูงชนที่เข้าชมการแข่งขันกีฬาต่างปลดน้ าหนัก
ต่าง ๆ ที่ถ่วงร่ างกายในขณะที่ฝึกซ้อมออก พวกเขาวิง่ ด้วยความอดทนและรวดเร็ วไปสู่ ธงชัย ผูท้ ี่
แข็งแรงที่สุดและฝี กา้ วเร็ วที่สุดก็เป็ นผูท้ ี่มีชยั ชนะ
พระธรรมตอนนี้ได้แนะนาหลักสาคัญสามประการ ในการฝึ กฝนนักกีฬา
ประการทีห่ นึ่ง ความสะอาด “ให้เราละทิง้ ...บาปที่เกาะแน่น” ครู ผฝู ้ ึ กสอนนักกีฬาทุกคน ย่อม
ทราบว่าความสะอาดเป็ นเคล็ดลับอย่างหนึ่ง ในการสร้างเสริ มพลานามัย และความแข็งแรงให้แก่
นักกีฬา ท่านจะใช้ร่างกายของท่านในทางที่ผดิ ไม่ได้เป็ นอันขาด คนที่ประพฤติชวั่ ทาในสิ่ งที่โสมมจน
เป็ นนิสัย ย่อมไม่มีทางที่จะได้เป็ นนักกีฬาชั้นเยีย่ มขั้นดาราได้ ข้าพเจ้าเคยเห็นชายหนุ่มเป็ นจานวนมาก
ที่เคยเป็ นนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงมาก่อน แต่แล้วก็มิได้รักษาความดีของตนไว้ กลับหลงระเริ งด้วยการดื่ม
เหล้า เล่นการพนันและเที่ยวเตร่ อย่างไม่ยบั ยั้ง ต่อมาไม่นานความบาป ก็เกาะเขาไว้แน่น และดึงเขาลงมา
สู่ ความปราชัยอย่างย่อยยับ ในที่สุดก็กลายเป็ น “เสื อสิ้ นเขี้ยวเล็บไป”
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หลายปี มาแล้ว บุรุษเพศทั้งหลายเคยคิดว่า หากชายใดไม่ดื่มเหล้า หรื อไม่หาความสุ ขสาราญให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก็มิใช่เป็ นผูช้ ายที่แท้จริ ง แต่ในปั จจุบนั เราค้นพบว่า การดื่มเหล้าและความ
สาราญนี้ เป็ นโทษต่อร่ างกาย เป็ นเครื่ องหมายของความอ่อนแอ ไม่ใช่เครื่ องหมายของชายแท้จริ ง คนที่
มีความอดกลั้นอย่างดีเยีย่ มเท่านั้น จึงจะดารงชีวิตด้วยความสะอาดหมดจด สามารถหลีกจากเครื่ องดอง
ของเมา สิ่ งกระตุน้ หรื อระงับประสาท และยาเสพติดทั้งหลาย การเป็ นนักกีฬาที่ดีก็คล้ายคลึงกับการ
เป็ นคริ สเตียนที่ดี ท่านต้องละทิ้งความบาปทุกอย่าง ท่านอาจกล่าวว่า นัน่ ไม่ใช่ของง่าย แต่จงเชื่อข้าพเจ้า
เถิด ท่านจะได้ผลตอบแทนเกินคาด ท่านจะมีกาลังวังชา มีความอดทนและความเชี่ยวชาญมากขึ้น ทั้งยัง
ได้เพื่อน และได้ชยั ชนะมาขึ้นด้วย
คาแนะนาประการทีส่ อง ได้แก่ การเอาใจจดจ่อ “ให้เราวิ่งแข่ง...ตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับเรา”
ชีวติ เต็มไปด้วยการท้าทายและการต่อสู ้ ยังมีตาแหน่งสาคัญต่าง ๆ มากมายในวงการทุกอย่างรอท่านอยู่
โลกกาลังเรี ยกร้องต้องการผูน้ า แต่ผทู ้ ี่ต้ งั เป้ าหมายไว้อย่างดีเลิศ และมุ่งไปสู่ เป้ าหมายอย่างไม่ลดละ
เท่านั้น จึงจะเป็ นผูน้ าในวันข้างหน้าได้ การเอาใจจดจ่อของท่านจะไม่เปล่าประโยชน์เลย ผูท้ ี่สนใจต่อ
สิ่ งทัว่ ไปทุกอย่าง มักไม่อาจเอาดีได้อย่างแท้จริ ง แม้แต่สิ่งเดียว
ตัวอย่างเช่น เบ็น โฮแกน นักเล่นกอล์ฟฝี มือเยีย่ ม ไม่วา่ จะเป็ นเวลา
ตื่น เวลานอนหลับ หรื อเวลากิน เขาคิดแต่เรื่ องกอล์ฟเท่านั้น ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ
เขากล่าวปราศรัยในรายการโทรทัศน์ครั้งหนึ่งว่า การตีกอล์ฟทุกครั้ง ต้องใช้
ใจจดจ่อถึง 70 เปอร์ เซ็น (หมายความว่าจะใช้แรงใจจดจ่อมากกว่าการออก
กาลัง) การเอาใจจดจ่อจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ขณะที่นกั เล่นกอล์ฟอื่น ๆ ไป
เที่ยวแตร่ ในเมืองในเวลากลางคืน เบน มักเก็บตัวอยูใ่ นห้องตามลาพังฝึ กฝน
การเขี่ยลูกกอล์ฟด้วยไม้ตีกอล์ฟของเขา เขามีเป้ าหมายเพียงอย่างเดียว และ
ความลับแห่งความสาเร็ จของเขามีเพียงสองอย่าง คือ ลูกกอล์ฟที่ดีและใจจดจ่อ มีคนบอกข้าพเจ้าว่า เขา
บังคับตนเองให้มีใจจดจ่อในการฝึ กฝนเสมอ
ในการเสริ มสร้างอุปนิสัยและการดารงชีวิตคริ สเตียน การเอาใจจดจ่อเป็ นสิ่ งสาคัญเช่นเดียวกัน
อาจารย์เปาโล อัครสาวกผูย้ งิ่ ใหญ่คนหนึ่ง ได้เน้นในความจริ งนี้ เมื่อท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากาลังบากบัน่
มุ่งหน้าสู่ หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลในพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าได้ทรงเรี ยกจากเบื้องบนให้เรารับ” เปาโล
ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้สูง ท่านทุ่มเทสติปัญญาความคิดและกาลังทั้งหมด เอาใจจดจ่อต่อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เพื่อจะให้ถึงหลักชัยดังที่เราทราบแล้ว เปาโลได้วงิ่ แข่งไปถึงหลักชัยในที่สุด เกียรติประวัติของท่านเป็ น
ที่เล่าสู่ กนั ฟังตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย
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ข้ อแนะนาประการสุ ดท้ ายจากพระธรรมฮีบรู คือการอุทิศตัว หมายถึง การมอบทุกอย่างให้ คน
ที่จะเป็ นนักเล่นเบสบอลล์ที่ดีได้น้ นั เขาจะต้องอุทิศทุกอย่างให้กบั กีฬานี้ คนที่ตอ้ งการจะเป็ นนักเล่น
กอล์ฟหรื อเทนนิสก็ดุจกัน เขาจะต้องอุทิศทุกอย่างให้กบั กีฬาที่เขาเล่น
หากนักกีฬายอมให้ เงิน ความเย่อหยิง่ นิสัยที่ไม่ดีมีอานาจเหนือการฝึ กฝน หาความชานาญ
และความสามารถของเขา เขาจะไม่มีวนั ได้ไต่เต้าถึงหลักชัยสู งสุ ด ข้าพเจ้าเคยเห็นนักกีฬาจานวนไม่
น้อย ที่แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย แต่ในที่สุดก็ตอ้ งพ่ายแพ้อย่างสิ้ นเชิงในทางด้านธรรมจริ ยา
นัน่ เป็ นสิ่ งที่น่าเศร้าใจมากในวงการกีฬา
เพราะมาตรฐานการแข่งขันกีฬาเป็ นสัญลักษณ์ที่เล็งถึง
มาตรฐานการแข่งขันที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด คือการแข่งขันทางฝ่ ายวิญญาณจิต และทางฝ่ ายจริ ยธรรม
บางท่านอาจได้ยนิ เพื่อนร่ วมทีมกล่าวมา “มาเถิดสหายเราจะต้องเอาชนะให้จงได้ นี่เป็ นการ
แข่งขันครั้งสาคัญมาก” ข้าพเจ้าเคยรู ้สึกตื่นเต้น เมื่อมีชยั ชนะ ในการแข่งขันครั้งสาคัญแต่สาหรับข้าพเจ้า
ความตื่นเต้นที่ใหญ่ที่สุด เป็ นความตื่นเต้นที่ได้รับจากชัยชนะในการแข่งขันครั้งสาคัญที่สุด ได้แก่การ
เอาชนะในการต่อสู ้ทางฝ่ ายวิญญาณจิต เราไม่อาจต่อสู ้เอาชนะตามลาพังได้ แต่ตอ้ งการความร่ วมมือ
และความช่วยเหลือ และเราต้องขอความช่วยเหลือจากพระบรมครู ของเรา คือองค์พระเยซูคริ สต์
ฮีบรู บทที่ 12 ข้อสอง กล่าวว่า “หมายเอาพระเยซูเป็ นผูบ้ ุกเบิกความเชื่อและผูท้ รงทาให้ความ
เชื่อของเราสมบูรณ์...” การเอาชนะทางฝ่ ายวิญญาณจิตก็มีเคล็ดลับอยูบ่ า้ งเช่นกัน ในการแข่งขันกีฬา
ท่านต้องเคารพและเชื่อฟัง คาแนะนาของครู ผสู ้ อน เพื่อจะได้ชยั ชนะ ในทานองเดียวกัน หากท่าน
ต้องการเป็ นผูม้ ีชยั ทางฝ่ ายวิญญาณจิต ท่านก็ตอ้ งขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริ สต์ เคารพและเชื่อฟัง
พระองค์ พระองค์ทรงสนใจในตัวท่าน และทรงเป็ นห่ วงต่อการเล่นของท่าน มากกว่าสนใจว่าท่านจะ
แพ้หรื อชนะ และนัน่ เป็ นสิ่ งสาคัญกว่า
ข้าพเจ้าคิดว่าที่กล่าวมานั้น ตรงกับความหมายในบทกวีที่เขียนโดย แกรนท์แลนด์ ไร้ซ์ ท่านได้
จบกวีบทนี้ดว้ ยข้อความดังนี้
“และยามเมื่อท่านผูน้ บั แต้มเสด็จมา
เพื่อบันทึกแต้มตามชื่ อของท่าน
พระองค์จะไม่ทรงบันทึกที่ท่านแพ้หรื อชนะ
แต่ทรงบันทึกว่าท่านเล่นเป็ นกระการใด”
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เมือ่ พระเยซู คริสต์ ทรงอยู่ในวัยรุ่ น
มีนอ้ ยคนนักที่คิดได้วา่ ครั้งหนึ่งพระเยซูคริ สต์ก็เคยผ่านชีวติ วัยรุ่ นมาแล้ว พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ มิได้กล่าวถึงชีวติ ของพระองค์ในตอนนั้นมากนัก เราทราบเรื่ องราวเพียงบางอย่างเกี่ยวกับ
พระองค์ ดังที่บนั ทึกใน ลูกา 2: 51-52 ดังนี้ “แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขา ไปยังเมืองนาซาเร็ ธ อยูใ่ ต้
ความปกครองของเขา...พระเยซูก็ได้ทรงจาเริ ญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่ างกาย
และเป็ นที่ชอบ
จาเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย” อย่างไรก็ตามสังคมในปั จจุบนั อาจแตกต่างกับสังคมใน
สมัยพระเยซูคริ สต์อยูบ่ า้ ง
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าวัยรุ่ น คืออะไรกันแน่ แต่ขา้ พเจ้าทราบ
ว่า วัยรุ่ นทุกคนต้องเผชิ ญปั ญหาสาคัญบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิง่
วัยรุ่ นในปั จจุบนั เผชิญปั ญหาต่าง ๆ มากกว่าวัยรุ่ นยุคใด ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ โลก การชิ งดีชิงเด่นกันในการสร้างอาวุธปรมาณู
และเหตุวนุ่ วายต่าง ๆ ทัว่ โลกทาให้เราต้องสะดุง้ กลัวอยูเ่ สมอ ดุจ
ปี ศาจร้ายใช้ไม้อนั มหึ มาพลิกแผ่นดินทั้งโลกให้วนุ่ วายไปทัว่ และ
วัยรุ่ นทั้งหลายต่างอยูใ่ นท่ามกลางอันตรายเหล่านี้ วัยรุ่ นปั จจุบนั
เจริ ญเติบโตทางฝ่ ายร่ างกาย เร็ วกว่าทางฝ่ ายสติปัญญาและความนึกคิด เขามีสิ่งสาคัญมากมายที่จะต้อง
ตัดสิ นใจ มีคนถามวัยรุ่ นคนหนึ่งว่าปั ญหาใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไร เขาตอบว่า “ผมมีปัญหาสาคัญมาก
เกินไป จนไม่ทราบว่าปั ญหาใดสาคัญที่สุด และควรจัดการกับปั ญหาใดก่อน”
โลกในปั จจุบนั นี้ เต็มไปด้วยเรื่ องยุง่ เหยิงและความบันเทิงนานาชนิด เช่น ความมักมากในทาง
กามรมณ์ เวลาว่างเหลือเฟื อมีเงินทองมากมายก่ายกอง ประกอบกับความคิดสมัยใหม่ ที่แปลกแหวก
แนว และการขาดความมัน่ ใจในชีวติ ทาให้วยั รุ่ นต้องเผชิ ญปั ญหาอันหนักหน่วง แม้สังคมปั จจุบนั อาจ
แตกต่างกับสังคมในสมัยพระเยซูคริ สต์ แต่ปัญหาส่ วนใหญ่ของวัยรุ่ นเหมือนกัน วัยรุ่ นในปั จจุบนั จึง
อาจเรี ยนรู้จากชีวติ ของพระเยซูคริ สต์ในขณะที่พระองค์ทรงเป็ นวัยรุ่ นได้
พระเยซู คริสต์ ทรงมีบิดามารดาทีด่ ี และพระองค์ทรงเคารพท่านทั้งสอง ปั ญหาอย่างหนึ่งที่
วัยรุ่ นปั จจุบนั อาจพบ คือ บิดามารดามีความประพฤติไม่ดี พระเจ้าทรงให้ผเู ้ ป็ นบิดามารดารับผิดชอบต่อ
สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่ น ข้าพเจ้าอยากจะให้คาแนะนาบางประการแก่บิดามารดาที่มีบุตรเป็ นวัยรุ่ น
ดังนี้ จงปฏิบตั ิต่อบุตรวัยรุ่ นของท่านเยีย่ งปฏิบตั ิต่อผูใ้ หญ่ วัยรุ่ นทุกคนต้องการความเห็นอกเห็นใจ
ความรักและความหนุ นน้ าใจ มากกว่าคาติฉินนินทา วัยรุ่ นไม่ตอ้ งการสิ่ งของหรื อเงินทองมากนักแต่
ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และความใกล้ชิดกับบิดามารดา
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วัยรุ่ นต้ องการการอบรมสั่ งสอน และพวกเขาต้องการให้ท่านเป็ นผูอ้ บรมสัง่ สอนเขา พวกเขา
ต้องการให้ท่านควบคุมดูแล และแนะนาทางฝ่ ายวิญญาณจิต พระธรรมสุ ภาษิต 22:6 สอนว่า “จง
ฝึ กสอนเด็กให้ประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤติน้ นั และเมื่อแก่ชราแล้ว เขาจะไม่เดินห่างจากทางนั้น”
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นครอบครัวใดเกิดการแตกแยกกัน หากเขาต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ให้เป็ นผูน้ าใน
ครอบครัวของเขา อธิ ษฐานและอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในครอบครัวเป็ นประจาทุกวัน แต่วยั รุ่ นที่รัก
ท่านอาจมีปัญหาภายในครอบครัวบ้าง ทั้งนี้ เพราะท่านไม่ประพฤติตามอย่างของพระเยซูคริ สต์ บิดา
มารดาของท่านเป็ นคริ สเตียน แต่ท่านกลับดื้อดึงฝ่ าฝื นไม่เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดา จงถวายชีวติ
ของท่านแก่พระเยซูคริ สต์ แล้วครอบครัวของท่านจะพบแต่ความสุ ข ตามแผนการณ์ที่พระเจ้าได้ทรง
เตรี ยมไว้ให้ท่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูคริ สต์ ทรงจาเริ ญ ทางฝ่ ายร่ างกาย ซึ่งหมายถึงความ
แข็งแรงสมบูรณ์ ทางฝ่ ายร่ างกายของพระองค์ แต่วยั รุ่ นปั จจุบนั จานวนมากที่เป็ นคนอ่อนแอเราต้อง
บารุ งรักษาร่ างกาย ให้แข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอ เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า ร่ างกายของเรา
เป็ นพระวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเราจะต้องถวายตัวแก่พระเจ้าเพื่อให้เป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิต
อันบริ สุทธิ์ ท่านรักษาสุ ขลักษณะอนามัยหรื อไม่ ท่านทาสิ่ งใดที่เป็ นเหตุนาอันตรายมาสู่ ร่างกายของ
ท่านหรื อไม่? ท่านจงมอบพลังอานาจในทางเพศแก่พระเยซูคริ สต์ แล้วพระองค์จะทรงใช้พลังอานาจนั้น
ทาให้ท่านเป็ นคนแข็งแรงทั้งทางฝ่ ายร่ างกาย สติปัญญา ทางธรรมจริ ยา และทางฝ่ ายวิญญาณจิต เพราะ
หากท่านสามารถขจัดปั ญหาเรื่ องเพศได้ ท่านก็อาจขจัดปั ญหาชีวิตทางด้านอื่น ๆ ได้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูคริ สต์ไม่เพียงแต่จาเริ ญทางฝ่ ายร่ างกายเท่านั้น หากยัง
เป็ นที่ชอบจาเพาะคนทั้งปวงอีกด้วย นี่คือการเจริ ญเติบโตด้านสังคม พระองค์ทรงสังคมกับคนอื่น ๆ
มิใช่อยูอ่ ย่างนักพรต หลบซ่อนพระองค์จากทุกคน พระองค์ทรงเป็ นนักสังคม ทรงรับประทานอาหาร
ร่ วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป และทรงร่ วมการเลี้ยงในงานสมรส พระองค์ก็ทรงต้องการให้ท่านหา
ความสุ ขสาราญทางฝ่ ายสังคมด้วย แต่ตอ้ งเป็ นไปในทางที่ถูกที่ควร พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้สอนว่า
หากท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว
ท่านต้องมีใบหน้าที่บอกบุญไม่รับเป็ นคนเคร่ งขรึ มในสถานที่ทุกแห่ง
ในทางตรงกันข้าม พระองค์ทรงสอนให้เรารู ้จกั ยินดี หาความสาราญใจในทางที่ถูกต้อง โดยมีพระเยซู
คริ สต์ ทรงเป็ นผูค้ วบคุมดูแลในกิจการทุกอย่างในปั จจุบนั นี้ วัยรุ่ นที่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ มักเป็ นผูท้ ี่มี
ความสุ ขความสาราญมากที่สุด
เมื่อพระเยซูคริ สต์สถิตอยูก่ บั ชีวติ ของท่าน จะทาให้บุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยของท่าน เป็ นที่
ชื่นชอบของผูอ้ ื่น พระองค์จะทรงขจัดความกลัว ซึ่งทาให้ท่านเฉื่ อยชาในสังคมทรงกาจัดนิสัยเห็นแก่ตวั
และความห่วงกังวลออกจากท่าน ทาให้ท่านเฉิ ดฉาย ด้วยแววแห่งความยินดี เป็ นเหตุให้คนที่ท่านคบ
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พลอยเกิดความยินดีไปด้วย คริ สเตียนที่แท้จริ งทุกคนมีเสน่ห์ภายใน ซึ่ งเป็ นของประเสริ ฐสุ ดในสังคม
ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีสตรี ใด ที่สวยงามอย่างแท้จริ งได้ หากปราศจากพระเยซูคริ สต์ ชายหนุ่มที่รัก
พระเยซูคริ สต์อาจทาให้ท่าน เป็ นคนอกผายไหล่ผ่ งึ มีดวงตาที่สุกใสและใบหน้าที่คมสัน พระองค์อาจ
เสริ มสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีแก่ท่านได้ พระองค์อาจทาให้ท่านเป็ นคนสมบูรณ์แบบดังที่ท่านต้องการ จง
มอบชีวติ ของท่านแก่พระองค์เถิด
และเมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นวัยรุ่ น พระองค์ทรง จาเริ ญ ทางฝ่ ายสติปัญญา ความเจริ ญเติบโต
เช่นนี้มาจากการศึกษา พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า เราต้องจาเริ ญขึ้นทั้งฝ่ ายพระคุณและความรู ้ของ
พระเยซูคริ สต์ “ความยาเกรงพระเยโฮวาห์ เป็ นบ่ อเกิดแห่ งสติปัญญา” พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทาน
สติปัญญา และความเข้าใจให้แก่มนุษย์ เมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ จิตใจของท่านย่อมจะมีส่วนร่ วม
ด้วย เพราะพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะทุกอย่างของท่าน พระองค์ทรงต้องการให้ท่านมอบ
จิตใจ และสติปัญญาแก่พระองค์ สติปัญญาทางฝ่ ายโลกทั้งหมดเป็ นสิ่ งโฉดเขลา จาเพาะพระเนตร
พระเจ้า คาสอนเกี่ยวกับความรอดทางไม้กางเขน ดูประหนึ่งเป็ นเรื่ องที่ง่ายเกินไปสาหรับคนที่คิดว่า
ตนเองเป็ นผูฉ้ ลาด แต่สาหรับเราผูท้ ี่ได้รับความรอดแล้วย่อมรู ้ซ้ ึ งว่า ความรู ้ทุกอย่างเป็ นฤทธิ์ อานาจของ
พระเจ้าฉะนั้นจงศึกษาเรี ยนรู ้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จงเอาใจใส่ ต่อพระวจนะ
ของพระเจ้า ความรู ้เหล่านี้จะทาให้ท่านเป็ นพลเมืองดี และคริ สเตียนที่ดียงิ่ ขึ้น
ประการทีส่ าคัญทีส่ ุ ด พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นที่ชอบจาเพา
ะพระเจ้ า นี่หมายถึงการเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิต พระองค์ ทรงศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ทรง
อธิ ษฐานต่อพระบิดาในสวรรค์ และทรงเจริ ญเติบโต ทางฝ่ ายวิญญาณจิต
แต่ท่านจะเจริ ญเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณจิตไม่ได้ จนกว่าท่านจะ
ได้รับชีวติ นิรันดร์จากพระเยซูคริ สต์ ท่านเคยได้มอบกายถวายชีวติ แก่
องค์พระเยซูคริ สต์มาก่อนหรื อไม่? พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเปลี่ยนแปลง
ท่าน ทาให้ท่านสามารถชนะสิ่ งล่อใจต่าง ๆ และเจริ ญเติบโตทางฝ่ าย
วิญญาณจิตหรื อไม่ ท่านพยายามประพฤติตามแบบอย่างของพระเยซู
คริ สต์ พยายามชนะสิ่ งล่อใจอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ท่านทราบหรื อไม่วา่ เพราะเหตุท่านจึงประสบความ
ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง ทั้งนี้ก็เพราะท่านพยายามอาศัยกาลังของท่านนัน่ เอง ท่านต้องมาหาพระเยซูคริ สต์
และต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยของท่านของเสี ยก่อน
เมื่อพระองค์สถิตในชีวติ ของท่านแล้ว
พระองค์จะประทานพลังอานาจใหม่ให้แก่ท่านให้ท่านมีชีวติ ใหม่ พระองค์จะทรงช่วยท่านเสมอ ไม่วา่
ท่านจะไปโรงเรี ยน ไปร่ วมกับเพื่อนเก่า ในบ้าน หรื อไปที่ใดก็ตาม
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จงมาเฝ้ าพระเยซูเดี๋ยวนี้ สารภาพความล้มเหลวของท่านเปิ ดจิตใจของท่านออก และอันเชิ ญ
พระองค์เสด็จเข้ามาในจิตใจของท่าน แล้วพระองค์จะทาให้ท่านเป็ นคริ สเตียนวัยรุ่ น ตามแบบที่ท่าน
ควรเป็ น และตามแบบที่ท่านต้องการ
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หนุ่มเสเพลของพระเจ้ า
พระบัญญัติ 10 ประการ
1. อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย
2. อย่าทารู ปเคารพสาหรับตน
3. อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเปล่า ๆ
4. จงระลึกถึงวันซาบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์
5. จงนับถือบิดามารดาของเจ้า
6. อย่าฆ่าคน
7. อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา
8. อย่าลักทรัพย์
9. อย่าเป็ นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภเรื อนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรื อทาสี ทาสาของเขา หรื อโค
ลาของเขา หรื อสิ่ งใด ๆ ซึ่ งเป็ นของเพื่อนบ้าน
หากจะมีชายใดที่เคยทาให้พระเจ้า ทรงต้องเดือดร้อนเพราะเขา ชายนั้นคงได้แก่ซิมโซน
ข้าพเจ้าเรี ยกเขาว่า “หนุ่มเสเพลของพระเจ้า”
คนจานวนไม่นอ้ ยที่พยายามวิเคราะห์ปัญหาวัยรุ่ น
แต่
ส่ วนมากวิเคราะห์ได้เพียง ปั ญหาในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เราได้ยนิ
เกี่ยวกับปั ญหา การจัดสรรความมัน่ คงในชีวติ ให้แก่วยั รุ่ นมาแล้วอย่าง
มากมาย การมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดี การปล่อยให้เด็กวัยรุ่ นมีเวลาว่างมาก
เกินไป และการควบคุมดูแลของบิดามารดาไม่เพียงพอ ตลอดจน
ภาพยนตร์ ต่าง ๆ หนังสื อที่ชกั จูงใจให้กระทาผิดและอิทธิ พลของ
โทรทัศน์เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีส่วนทาให้วยั รุ่ นเสื่ อมลง ในทาง
ธรรมจริ ยา แต่ตามความคิดเห็นส่ วนตัวข้าพเจ้า สิ่ งเหล่านี้เป็ นเพียงลักษณะ หรื ออาการของความเสื่ อม
เท่านั้น ส่ วนต้นเหตุที่แท้จริ งของสาเหตุท้ งั หลาย เป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าใคร่ จะชี้แจงให้ท่านทราบดังต่อไปนี้
ซิ มโซนเป็ นคนที่มีลกั ษณะผิดกับคนธรรมดาสามัญ เขาเกิดในยุคฉุ กเฉิ นแห่งประวัติศาสตร์
ของชาติอิสราเอล สมัยนั้นชาวฟิ ลิสตีม ได้เบียดเบียนรังควานชาวอิสราเอลมาเป็ นเวลาหลายปี มาแล้ว
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ซิ มโซนเป็ นชายหนุ่มที่แข็งแรง เข้าใจว่าท่านคงทราบเรื่ องนี้ดี เขาได้รับมรดกที่ดีที่สุดจาก
ครอบครัวที่ดีที่สุดและได้รับการฝึ กฝนที่ดีกว่าคนอื่นทุกคน ในสมัยพระคัมภีร์เดิม แต่เขาก็ตอ้ งประสบ
ความพ่ายแพ้อย่างน่าเศร้าที่สุด
ต้นเหตุที่นาความเดือดร้อนมาสู่ ซิมโซน ไม่ใช่เพราะการแตกแยกของครอบครัว หรื อเพื่อน
บ้านที่ไม่ดี หรื อโรงเรี ยนที่เขาเรี ยนอยู่ ปั ญหาของเขาเป็ นปั ญหาของวัยรุ่ น นับจานวนล้าน ๆ คนใน
ปั จจุบนั และอาจเป็ นปั ญหาของท่านด้วย
ซิ มโซนเป็ นชายหนุ่มที่แข็งแรง สง่าผ่าเผย รู ปหล่อเป็ นที่ติดอกติดใจของหญิงทุกแห่ง ที่เขาได้
ย่างกายไปถึง นอกจากนั้น เขายังเป็ นคนค่อนข้างฉลาดเฉี ยบแหลม ดังจะดูได้จากเล่ห์กลต่าง ๆ ที่เขา
แสดงให้เห็น เช่นในครั้งที่จบั สุ นขั จิง้ จอก 300 ตัวเขามัดหางของสุ นขั จิง้ จอกเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็ นคู่ ๆ
ติดคบเพลิงระหว่างหาง แล้วปล่อยให้วงิ่ เข้าไปในท้องทุ่งท้องนา ของชาวฟิ ลิศตีม เมื่อศัตรู พยายามจะ
จับเขา เขายกบานประตูเมืองทั้งบาน แบกออกไปทิง้ เสี ยที่นอกเมือง เขามีผมยาวผิดปกติและสวยงาม
มาก พระเจ้าทรงเตือนเขาว่าอย่าตัดผมนั้นออก เพราะเป็ นเครื่ องหมายแห่งพลังอานาจ และการอุทิศตัว
ของเขาต่อพระเจ้า ซิ มโซนยังหนุ่มแน่นปราดเปรี ยวกระตือรื อร้น และมีความสามารถเยีย่ งเยาวชน
ทั้งหลาย เขามีบิดามารดาที่รักพระเจ้าคอยสั่งสอนพระวจนะของพระองค์แก่เขา นอกเหนื อสิ่ งอื่นใด
พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับชีวติ ของเขา คือแผนการซึ่งจะทาให้เขาชนะศัตรู และกลายเป็ นบุรุษผู้
ยิง่ ใหญ่
ซิ มโซนมีขอ้ ได้เปรี ยบเหล่านี้ และท่านก็มีดว้ ย ท่านได้เปรี ยบกว่าเยาวชนคนอื่น ๆ และเยาวชน
ทุกยุคทุกสมัยที่ผา่ นมาท่านมีทุกอย่างซึ่ งสามารถช่วยให้ท่าน
เป็ นเยาวชนตามแบบที่ท่านควรเป็ น
พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับชีวติ ท่าน ดังที่พระองค์ทรงมีต่อซิ มโซน แต่ท่านอาจรับหรื อปฏิเสธ
แผนการนั้น ได้ตามใจปรารถนาของท่าน ซิ มโซนมีปัญหาบางอย่าง ซึ่ งทาให้เขาไม่อาจได้รับสิ่ ง
ประเสริ ฐสุ ด ซึ่งพระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้เขา
ปั ญหาประการแรกของเขา คื อ ปั ญหาเรื่ อง “รั ก ๆ ใคร่ ๆ” ชายทุกคนจะต้องผ่านระยะช่วงเวลา
หนึ่งในชีวติ ซึ่ งมีความสนใจในเพศตรงกันข้ามมากเป็ นพิเศษ ปั ญหานี้ได้เกิดแก่ซิมโซนเช่นกัน ขณะที่
เขาเดินทางไปยังเมืองทิมนาซนั้น เขาได้หลงรักสตรี คนหนึ่ง จนเกิดเรื่ องวุน่ วายหลายอย่างขึ้น
เรื่ องเพศตรงข้ามมิใช่เป็ นเรื่ องไม่ดี พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้หา้ มปราม การกล่าวถึงเรื่ องเพศ
แต่การเน้นเรื่ องเพศในทางที่ผดิ อาจกระทบกระเทือนชี วติ ทุกด้าน ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์ ละคร
หนังสื อเริ งรมณ์ต่าง ๆ ข่าวสาร และการโฆษณาต่าง ๆ ท่านควรอุทิศพลังอานาจชนิดนี้ แก่พระเจ้า เพราะ
พระองค์ทรงสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ถูก และนาท่านไปสู่ ความสาเร็ จหากท่านไม่รู้จกั พระคริ สต์
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ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะเอาชนะเรื่ องเพศได้ยากมาก ซิ มโซนหลงรักสตรี ในค่ายของศัตรู แต่ประสบความ
พ่ายแพ้ในเรื่ องรัก และเขาต้องพ่ายแพ้ในทางด้านอื่น ๆ อีก อันสื บเนื่ องมาจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้น
บางครั้งท่านอาจพลาดพลั้งกระทาความผิดบาป เกี่ยวกับเรื่ องนี้แล้วก็ได้ แต่พระเจ้าทรงยินดี
อภัยให้ท่าน พระโลหิ ตซึ่ งพระองค์ทรงหลัง่ ไหลบนไม้กางเขน สามารถชาระล้างความผิดบาปที่ชวั่ ร้าย
ที่สุด และทาให้ท่านบริ สุทธิ์ อีกครั้งหนึ่ง แต่ท่านต้องมาหาพระเยซูคริ สต์ และทูลขอพระองค์อภัยให้
ท่าน แล้วพระองค์ก็จะประทานกาลังให้ เมื่อเผชิ ญสิ่ งล่อใจในคราวต่อไป ผูท้ ี่อยูใ่ นพระคริ สต์ จะได้รับ
อานาจและชัยชนะเสมอ ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีอานาจอื่นใดในโลก ที่จะทาให้ท่านบริ สุทธิ์ สะอาด
หมดจดได้ นอกจากฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์
ซิมโซนยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่ ง คือปั ญหาการฝ่ าฝื นคาแนะนาสัง่ สอนของบิดามารดา บิดามารดา
ของซิ มโซนพยายามแนะนาตักเตือนเขา แต่ซิมโซนยังคงหลงรักสตรี คนนั้น โดยไม่สนใจว่าจะเกิดความ
เสี ยหายประการใด เขาไม่สนใจว่า เขาได้ปฏิบตั ิต่อบิดามารดาอย่างไรบ้าง ก่อให้เกิดเรื่ องชอกช้ าใจแก่
ผูอ้ ื่นเพียงใด ปั จจุบนั นี้ มีเยาวชนมากมายเหลือเกิน ที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั เขารับรู ้เพียงอย่างเดียว
คือ “ฉัน ฉัน และฉันเท่านั้น” เช่นเดียวกับซิ มโซน เขาไม่คานึงถึงคนที่รักและเป็ นห่วงเขา คงดื้อดึงฝ่ า
ฝื นเอาแต่ใจตนเอง เขาต้องการดาเนิ นตามเส้นทางของเขาเอง โดยไม่ปรารถนาคาแนะนา หรื อการ
ขัดขวางของบิดามารดาแม้แต่นอ้ ย แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “จงเคารพนับถือบิดามารดาของ
ท่าน” “ศิษย์ของเราเอ๋ ย จงฟั งโอวาทบิดาเจ้า และอย่าละทิง้ คาสอนของมารดาเจ้า” “ฝ่ ายบุตรจงนบนอบ
เชื่อฟังบิดามารดาของตน ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะการกระทาอย่างนั้นเป็ นการถูก”

ปั ญหาประการต่อมาของซิ มโซน ซึ่ งเยาวชนปั จจุบนั กาลังเผชิญอยู่ ได้แก่ การมีเวลาว่างมาก
เกินไป ความคึกคะนองของวัยรุ่ นบวกกับเวลาว่างมากเกินไป ก่อให้เกิดความวุน่ วาย ซิ มโซนเริ่ มใช้เวลา
ว่างของเขา และพลังมหาศาลในทางชัว่ เยาวชนทุกคนเต็มไปด้วยพลัง ซึ่ งไม่อาจเก็บไว้กบั ตัวได้ ต้อง
หาทางปลดปล่อยเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากท่านไม่หาทางออกในวิธีที่ถูกต้องแล้ว ท่านก็จะ
ประพฤติอย่างซิ มโซน เรื่ องทุกข์กายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นกับท่าน เยาวชนที่รัก จงมอบชีวติ ของท่าน
ให้แก่พระเยซูคริ สต์ แล้วท่านจะเห็นว่ามีกิจกรรมที่ดีอีกมากมาย ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมได้ ชีวติ ของ
ท่านจะเต็มไปด้วยสิ่ งต่าง ๆ ที่เร่ งเร้าให้ท่านทางาน ช่วยให้ท่านใช้พลังวัยรุ่ นในการพัฒนาร่ างกาย
ความคิดและวิญญาณจิตได้ ท่านจะมีโอกาศได้ใช้พลังอันแข็งแกร่ งในการสร้างความดี เช่นช่วยเหลือ
คริ สตจักรของท่าน ในรายการรวีวารศึกษาและรายการเยาวชนเป็ นต้น เราต้องการเยาวชนที่รู้จกั
พระคริ สต์ และพระพฤติตามแบบอย่างของพระองค์ มากกว่าต้องการทหารที่มีอาวุธครบครัน
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แต่ ปั ญหาใหญ่ที่สุดของซิ มโซน และปั ญหาใหญ่ที่สุดของท่าน คือปั ญหาความบาป ซิ มโซนได้
กระทาบาปเกือบทุกชนิดดังที่บนั ทึกในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขาได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติประการแรก
เพราะเขาไม่เคารพนับถือพระเจ้าเยีย่ งผูส้ ู งสุ ดในชีวติ เขาได้ละเมิดพระบัญญัติประการที่สอง โดย
นมัสการที่ศาลเจ้าแห่งราคะตัญหา เขาไม่เคารพนับถือบิดามารดา ซึ่ งเป็ นการผิดบัญญัติขอ้ ที่สี่ เขาผิด
บัญญัติขอ้ ที่หก โดยการฆ่าคนเขาละเมิดบัญญัติขอ้ ที่เก้า ด้วยการกล่าวเท็จและผิดบัญญัติขอ้ ที่สิบ เพราะ
เขามีใจโลภ ซิ มโซนได้ปฏิบตั ิตามปรัชญาของวัยรุ่ นในปั จจุบนั ที่วา่ “จงสนุกสนานให้เต็มที่ และเป็ นเจ้า
แห่งชีวติ ของตนเอง” ซิ มโซนปฏิบตั ิตนเช่นนั้น แล้วเก็บเกี่ยวผลแห่งการทรยศและความตาย พระธรรม
โยบ 4:8 กล่าวว่า “ตามที่ขา้ ฯ ได้เคยเห็นมาแล้ว ผูท้ ี่ไถด้วยความชัว่ และหว่านด้วยความร้ายก็ยอ่ มได้
เกี่ยวผลอย่างนั้น” กะลาเทีย 6:7 เตือนว่า “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผูใ้ ด
หว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่ งนั้น”
พระเจ้าทรงอดกลั้นด้วยความเศร้าพระทัยต่อซิ มโซนมาก ทรงเป็ นห่ วงเขาและรอคอย ให้เขา
กลับมาหาพระองค์ เป็ นเวลานานถึง 20 ปี แต่แล้ววันหนึ่ง พระเจ้าก็ตรัสว่า “พอกันที” ท่านอาจหลบหนี
จากพระเจ้าเป็ นเวลาหนึ่งหรื อสองปี บางครั้งห้าปี หรื อแม้กระทัง่ สิ บปี แต่ในบั้นปลายจะมีเวลาหนึ่งซึ่ ง
พระองค์จะตรัสแก่ท่านว่า “เจ้าได้ล่วงเกินเรามากเกินไปเสี ยแล้ว เราไม่อาจอดทนได้ต่อไปอีก” แล้ว
ท่านก็จะต้องชาระหนี้แห่งความผิดบาปของท่าน และ “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย”
ซิมโซนหลงรักหญิงคนหนึ่งชื่อ ดะลีลา ชาวฟิ ลิศตีมใช้
หล่อนหลอกลวงซิ มโซนให้บอกความลับ
ถึงบ่อเกิดแห่งกาลัง
มหาศาลของเขา หล่อนใช้เล่ห์กลมารยาหลอกลวงซิ มโซนทีละเล็ก
ละน้อย จนซิ มโซนหลงกลหล่อน นัน่ คือวิถีทางของความบาป
บาปเล็กน้อยที่ท่านกระทาเบื้องต้น จะนาท่านไปสู่ บาปใหญ่ แล้ว
พาไปสู่ ความตายในที่สุด ซิ มโซนบอกแก่ ดะลีลาว่า ความลับของเขาอยูท่ ี่ผมยาวสลวยนั้น ขณะที่ซิ
มโซนนอนหลับอยูบ่ นตักของหล่อนนัน่ เอง หล่อนก็ตดั ผมของเขาออกแล้วตะโกนว่า “ชาวฟิ ลิสตีมมา
จับคุณแล้ว” ทหารของศัตรู วิ่งกรู กนั ออกจากที่ซ่อน ซิ มโซนลุกขึ้นฉับพลันเพื่อต่อสู ้แต่อนิ จจา เขาพบว่า
ตัวเขาอ่อนแอดุจไก่อ่อน ทั้งนี้เพราะพระเจ้าได้ทรงจากเขาไป ในยามที่เขาต้องการพระองค์มากที่สุด
ชาวฟี ลิสตีมจับซิ มโซนไป ใช้ไฟจี้ให้ตาบอด ล่ามเขาติดกับโม่ขนาดยักษ์ในเรื อนจา แล้วบังคับ
ให้เลื่อนโม่น้ นั จากย่ารุ่ งจนค่า ซิ มโซนเอ๋ ย ข้าพเจ้าอยากถามท่านสักเล็กน้อยว่า ท่านหว่านเมล็ดพืชที่เลว
ท่านไม่คานึงถึงคนอื่นแม้กระทัง่ บิดามารดาของตนจะคิดอย่างไร ท่านได้รับผลประโยชน์อนั ใดหรื อไม่
ท่านมีความสามารถใหญ่ยงิ่ ที่สุดรองจากโมเสส แต่ท่านได้พลาดพลั้งอย่างสิ้ นเชิง การยอมให้ความบาป
และราคะตัณหามีอานาจเหนื อท่าน ท่านได้รับผลประโยชน์อนั ใด ทุกท่านย่อมได้ทราบคาตอบนี้ ดี
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เยาวชนจานวนมากพากันเล่นเอาเถิดกับความผิดบาป และคิดว่าตนสามารถหลบเลี่ยงไปได้เมื่อ
ตนไม่ตอ้ งการ บางทีท่านเองได้พลั้งพลาดกระทาความผิดบาปแล้ว พระเยซูคริ สต์ยนิ ดีอภัยให้ท่าน
พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงท่าน ประทานกาลังใหม่ให้แก่ท่าน เพียงแต่ท่านรับเชื่อพระองค์เท่านั้น
เหตุการณ์อย่างเดียวกันนี้ได้เกิดแก่ซิมโซนในเรื อนจา ซึ่ งเขาตกอยูใ่ นสภาพของคนตาบอด ถูกล่ามด้วย
โซ่ตรวนและเลื่อนหิ นโม่ขนาดยักษ์ดว้ ยความทุกข์ทรมาน ซิ มโซนได้ทุลขอต่อพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้า
ข้าโปรดอภัยให้ขา้ พเจ้าเถิด โอ พระบิดาเจ้า โปรดยกความผิดบาปของข้าพเจ้าเถิด” ท่านทราบไหมว่า
พระเจ้าทรงกระทาเช่นใด โดยพระมหากรุ ณาธิ คุณอันเปี่ ยมล้นของพระองค์ พระองค์ทรงอภัยให้แก่
ซิ มโซน ไม่วา่ เราจะกระทาความผิดบาปอะไรแล้วได้พลาดพลั้งไปในที่ใดแล้ว พระเจ้าก็ยงั ทรงรักเรา
ซิมโซนหันกลับมาหาพระเจ้าในยามที่เขาต้องการ พระเจ้าทรงอภัยให้เขาและประทานกาลัง
กลับคืนสู่ เขาอีกครั้งหนึ่ง
“ดีละ ซิ มโซน เราจะให้โอกาสแก่เจ้าอีกครั้งหนึ่ง” พระเจ้าตรัสเช่นนั้น “แต่นี่เป็ นชัยชนะครั้ง
สุ ดท้ายของเจ้า และเจ้าจะต้องแลกด้วยชีวติ ของเจ้าเอง” ซิ มโซนจับเสาวิหารซึ่ งพวกศัตรู กาลังทาพิธี
ฉลองกันอยู่ แล้วดึงอย่างแรงจนวิหารทั้งหลังพังทลายลงมา คนจานวนพันก็ได้เสี ยชี วติ ผูท้ ี่ถูกฆ่าตาย
คราวนี้มีจานวนมากกว่าคนที่เขาเคยฆ่าทุกครั้งรวมกัน เพราะเหตุของความบาปทาให้เขาจบชี วติ ลงอย่าง
น่าเศร้าที่สุด
“ในปฐมวัยของเจ้า จงระลึกถึงพระองค์ผไู ้ ด้ทรงสร้างตัวเจ้านั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เตือน
วัยรุ่ นเช่นนี้ทุกคน จงหันกลับมาหาพระเจ้าเดี๋ยวนี้ และมอบกายถวายชีวติ แก่พระองค์ขณะที่ท่านมีอายุ
ยังเยาว์อยู่ พูดถึงความสาราญรื่ นเริ งใจหรื อ ท่านจะไม่มีวนั เข้าใจได้อย่างแท้จริ ง จนกว่าท่านจะได้รับ
เชื่อพระเยซูคริ สต์ เพราะว่า “ความยินดีอนั บริ บูรณ์อยูต่ รงพระพักตร์ ของพระองค์ ความสุ ขสาราญมีอยู่
ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็ นนิจกาล” อย่าประพฤติตนเป็ นหนุ่มเสเพลของพระเจ้าเลย เยาวชน
ที่รัก จงมอบทุกสิ่ งให้แก่พระเจ้าขณะที่ท่านยังมีโอกาสอยู่ แล้วให้พระองค์เป็ นผูน้ าในชี วติ ของท่านตาม
แผนการณ์อนั ประเสริ ฐสุ ดของพระองค์ ซึ่ งได้ทรงวางไว้สาหรับชีวติ ของท่านแล้ว
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ให้ เรามาฆ่ ายักษ์ ใหญ่ กนั เถิด
เรื่ องดาวิดฆ่ายักษ์ ฆาละยัธ เป็ นที่รู้จกั ดีในหมูค่ ริ สเตียนและเป็ นเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์ซ่ ึ งเด็ก
ๆ ชอบกันมาก เรื่ องนี้ เป็ นบทเรี ยนอันมีค่าสาหรับเยาวชนทุกท่าน เพราะเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นขณะเมื่อดาวิด
ยังเป็ นเด็กหนุ่มอยู่
ข้าพเจ้าใคร่ จะให้ท่านนึกถึงภาพเหตุการณ์ในเรื่ องนี้ไป
ด้วยในวาระนั้น ชาวอิสราเอลกาลังเผชิญศึกจากพวกฟิ ลิศตีม
ชาวฟี ลิศตีม ตั้งค่ายอันแข็งแกร่ งในหุ บเขาด้านหนึ่ง และชาว
อิสราเอลตั้งทัพอีกด้านหนึ่ง ทัพทั้งสองได้รบพุง่ ผลัดกันรุ กผลัด
กันรับเป็ นเวลาหลายวันมาแล้ว แต่ทนั ใดนั้นเหตุการณ์อย่างหนึ่ง
ได้เกิดขึ้น นาความตื่นตระหนกตกใจมาสู่ กองทัพอิสราเอลเป็ น
อันมาก ด้วยมีชายคนหนึ่งสู ง 9 ฟุต 4 นิ้ว ออกจากกองทัพฟี ลิศ
ตีม ซึ่ งอาจทาให้ทุกคนอกสั่นขวัญหายไปได้ เขาสวมเสื้ อเกราะที่หนาทึบและเป็ นคนร่ างใหญ่ที่สุด
เท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ เขาคือยักษ์ใหญ่ ฆาละยัธนัน่ เอง เขาพูดกับทหารอิสราเอลด้วยเสี ยงดุจฟ้ า
ร้องว่า “จงเฟ้ นหาตัวแทนของพวกเจ้า ออกมาสู ้กบั ข้าฯ หากข้าฯ ชนะ ชาวฟี ลิศตีมก็เป็ นฝ่ ายมีชยั ในการ
รบ หากข้าฯ แพ้ พวกเจ้าก็เป็ นผูม้ ีชยั และพวกเรายินดีเป็ นคนรับใช้ของพวกเจ้า” ฆาละยัธออกมาท้าทาย
เช่นนี้ท้ งั เช้าและเย็น เป็ นเวลาสี่ สิบวัน ชาวอิสราเอลต่างตัวสั่นด้วยความกลัว เพราะไม่มีใครกล้าออกไป
สู ้รบตามคาท้านั้น
ขณะนั้น ดาวิดยังคงอยูท่ ี่บา้ นของท่าน และทาหน้าที่เฝ้ าฝูงแกะของบิดาอยู่ วันหนึ่งบิดาได้ใช้
ให้ท่านนาขนมปั งและเนยไปให้พี่ชายทั้งสามในค่ายอิสราเอล ขณะที่เดินใกล้จะถึงค่าย เขาได้ยนิ เสี ยงขู่
กรรโชกของยักษ์ฆาละยัธว่า “ข้าฯ ขอท้ากองทัพอิสราเอลให้ส่งคนออกมาสู ้กบั ข้า” ดาวิดถามทหารที่
ยืนตัวสั่นงันงกอยูว่ า่ “ผูท้ ี่บงั อาจมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูน่ ้ นั เป็ นใคร” พวกเขา
ตอบว่า “คนนั้นนะหรื อ คือ ฆาละยัธผูใ้ หญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก ผูอ้ าจทาลายศัตรู ยสี่ ิ บคนได้อย่างง่ายดายใน
พริ บตาเดียว เขาไม่เคยพ่ายแพ้ใครในสงครามและไม่มีใครทัว่ ทั้งกองทัพอิสราเอล ที่กล้าออกไปยืน
ประจัญหน้ากับเขา”
“พระเจ้าจะทรงช่วยให้ขา้ พเจ้าชนะเขา” ดาวิดพูด หวังว่าท่านผูอ้ ่านคงจาเหตุการณ์ที่ดาวิดฆ่า
ยักษ์ฆาละยัธ ด้วยสลิงและก้อนหิ นได้ ช่างเป็ นชัยชนะที่น่าชมเชยอะไรเช่นนั้น ที่เด็กวัยรุ่ นสามารถ
เอาชนะยักษ์ใหญ่ได้
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เรากาลังเผชิ ญกับยักษ์ใหญ่ในโลกปั จจุบนั เช่น ลัทธิ คอมมิวนิสต์ ระเบิดไฮโดรเจน ความตึง
เครี ยดทางสังคมรอบด้าน คริ สตจักรต่าง ๆ ก็เผชิ ญยักษ์ใหญ่เช่นกัน เช่น ยักษ์ใหญ่แห่งการจงเกลียด
จงชัง ความไม่เชื่อ การไม่อธิ ษฐาน และการหน้าซื่ อใจคด เป็ นต้น ซึ่ งนาอันตราย และความกลัวต่าง ๆ
มาสู่ คริ สตจักร ทาให้คริ สเตียนไม่อาจยืนหยัดมัน่ คงเพื่อพระคริ สต์
เยาวชนทั้งหลายเอง ก็เผชิ ญกับยักษ์ใหญ่มากมายเช่นกันเช่นยักษ์ใหญ่แห่งโทษะ ท่านเคย
พยายามเอาชนะโมโหร้ายนั้น แต่ก็ไม่อาจเอาชนะได้ และยังมียกั ษ์ใหญ่แห่งการอิจฉาริ ษยาซึ่ งได้รับคา
บัญชามาจากยักษ์ใหญ่ผมู ้ ีความเห็นแก่ตวั ท่านนึกถึงตัวเองเสมอว่า “ฉันจะได้รับอะไรบ้าง?” โดยไม่
คานึงถึงข้อได้เสี ยของผูอ้ ื่นแม้แต่นอ้ ย แล้วยังมียกั ษ์แห่งการไม่เชื่อฟังเช่น ไม่เชื่ อฟังบิดามารดา โบสถ์
ของท่านและบัญญัติของพระเจ้า ยักษ์แห่งความเกียจคร้าน ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์
ทั้ง ๆ ที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “จงฉวยโอกาส” เรื่ องเพศ เป็ นยักษ์ใหญ่ที่น่ากลัวเหลือเกิน จน
ท่านไม่อาจบังคับมัน หรื อทาการประการใดต่อมันได้ บางท่านกล่าวอย่างผูแ้ พ้วา่ “ฉันยินดีให้ทุกอย่าง
หากช่วยฉันให้ควบคุมใจในเรื่ องเพศได้”
การหาเลี้ยงชีพก็เป็ นยักษ์อีกตนหนึ่ง ซึ่ งท่านต้องต่อสู ้อยูเ่ สมอ เช่นปั ญหาที่วา่ “ฉันจะประกอบ
อาชีพอะไรดี” ปั จจุบนั พระราชกิจของพระเจ้าเปิ ดโอกาสอย่างใหญ่หลวงแก่ท่าน เป็ นโอกาสที่เยาวชนผู้
มีเลือดเข้มข้นทั้งหลาย จะเดินทางไปทัว่ โลกเพื่อประกาศกิตติคุณแก่คนทุกชาติทุกภาษา บางท่านอาจ
เผชิญกับยักษ์หรื อปั ญหาการแต่งงาน โดยไม่อาจจะตัดสิ นใจได้วา่ ควรจะจัดการอย่างไร ควรแต่งงานกับ
ผูใ้ ดดี
สิ่ งล่อลวงใจก็เป็ นยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่ งท่านกาลังเผชิญอยู่ เช่นสิ่ งล่อใจให้ท่านโกหก หลอกลวง เกิด
ความใคร่ ในระคะตัณหาและท่านไม่ทราบว่า จะจัดการต่อยักษ์ใหญ่เหล่านี้ อย่างไรดี ท่านพ่ายแพ้อย่าง
นับครั้งไม่ถว้ น ดุจสุ นขั ล่าสัตว์ที่ถูกเหยียบหางบ่อย ๆ จนหมดทางป้ องกันตัว ได้แต่ยนื่ หางให้โดยดี
และรอให้ผคู ้ นเหยียบซ้ าแล้วซ้ าอีก ท่านได้กลายเป็ นทาสของมารร้ายพูดได้เพียงว่า “ช่างมันเถอะ” จะ
เป็ นการทุจริ ตในเวลาสอบ การขโมยรถที่จอดอยู่ การไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ หรื อการไม่ไปโบสถ์ ท่าน
ก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้ อร้อนใจทั้งสิ้ น พญามารได้ชยั ชนะต่อท่านทุกครั้ง เพราะท่านไม่มีกาลังอานาจภายใน
ซึ่งสามารถยืนหยัดต่อสู ้เอาชนะมันได้
ความลับของการฆ่ายักษ์เหล่านี้ ดูได้จากชีวิตของดาวิดเขาเป็ นชายหนุ่มที่ตดั สิ นใจรับใช้พระ
เจ้า ณ ที่ไกลออกไปในทุ่งหญ้าที่ขา้ ง ๆ กองไฟ ดาวิดได้ถวายชีวติ ของเขาแก่พระเจ้า ขณะนั้นเขาไม่
ทราบว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี
เขาจะกลายเป็ นจอมทัพและกษัตริ ยผ์ ใู ้ หญ่ยิ่งที่สุดองค์หนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ เขาจะเป็ นนักเขียน และนักดนตรี ที่คนทัว่ โลกกล่าวขวัญถึง
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ในปฐมวัยของเจ้า จงระลึกถึงพระองค์ผไู ้ ด้ทรงสร้างตัวเจ้านั้น”
จงมอบชีวิตของท่านแก่พระเยซูคริ สต์ เมื่อท่านยังเยาว์อยู่ แล้วท่านจะได้ชีวติ ทั้งหมดที่เต็มไปด้วย
ความสาเร็ จในอนาคต อายุ ของท่านยิง่ มากขึ้นเท่าใด ความอยากลาบากในการตัดสิ นใจ เชื่ อพระเยซู
คริ สต์ก็ยากขึ้นเท่านั้น จิตใจมนุษย์ก็ดุจเปลือกไม้ที่แข็งกระด้างขึ้นทุกปี ตาม
เวลาที่ผา่ นไป พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเชิ ญชวนในจิตใจท่าน ขอให้ท่าน
ถวายชีวติ แก่พระคริ สต์ ตั้งแต่วนั นี้จงตอบรับคาเชิ ญของพระองค์ พระเยซู
คริ สต์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน พระองค์จะประทานแววตาที่สดใส และ
ความยินดีในวิญญาณจิตแก่ท่าน จงเชื่อข้าพเจ้าเถิด พระเยซูคริ สต์สามารถทา
ให้ท่านทั้งหลาย เป็ นคนอย่างที่ท่านเองนึกไม่ถึง
ดาวิดมีความเชื่ อว่ า จะสามารถเอาชนะการรบได้ แม้เขาจะอยูด่ ว้ ย
ลาพังคนเดียว พระเจ้าจะทรงช่วยให้เขาฆ่าหมีตวั หนึ่งซึ่ งทาร้ายฝูงแกะของ
เขา เขาก็ได้ฆ่าสิ งโตตัวหนึ่ง โดยเชื่อพึ่งในกาลังซึ่ งพระเจ้าประทานให้ การ
เอาชัยชนะเช่นนี้ไม่ใช่ของง่ายนัก แต่ดาวิดก็สามารถทาได้โดยอาศัยพระเจ้า พระเจ้าทรงช่วยให้ท่าน
ชนะศึกเล็กน้อย เพื่อเป็ นการเตรี ยมท่านสาหรับเผชิ ญศึกกับยักษ์ใหญ่ในเบื้องหน้า
ดาวิดประพฤติตนในชี วิตประจาวันด้ วยความเชื่ อ เขาช่วยทางานบ้านทุกอย่าง เขาทางานทุก
อย่างที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่ อสัตย์ โดยไม่ปล่อยให้เวลาเสี ยไปกับความเกียจคร้านเมื่อเขามีเวลา
ว่าง เขาไม่รีบกระโดดเข้าไปในรถยนต์แบบล่าสุ ดบึ่งไปตามถนนหลวง เพื่อไล่ตามหญิงสาว เขาใช้เวลา
เหล่านั้นอยูก่ บั พระเจ้า กับเครื่ องดนตรี ฝึ กฝนตนให้รู้จกั สรรเสริ ญพระเจ้า เขาศึกษาประวัติศาสตร์ อ่าน
พระคัมภีร์เดิม เพื่อให้รู้จกั พระเจ้าดียงิ่ ขึ้น ชีวิตประจาวันในป่ าดงพงทึบนัน่ เอง ที่ดาวิดได้รับการฝึ กฝน
อบรม และเตรี ยมตัวในการเป็ นผูน้ า หากท่านต้องการเป็ นผูน้ าในอนาคตก็จงเริ่ มเตรี ยมตัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้
ดาวิดไม่ ได้ เลิกล้ มความตั้งใจอย่ างง่ าย ๆ เมื่อได้รับการยิม้ เยาะและการขัดขวาง ทหารบางคน
หมิ่นประมาทเขาว่า “เจ้าเด็กโง่ กลับไปเฝ้ าฝูงแกะของเจ้าเถิด คนอย่างเจ้าน่ะหรื อที่จะสามารถฆ่ายักษ์ได้
จงปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของพวกเราจะดีกว่า” แต่ดาวิดยินดีรับคาหมิ่นประมาทและการยิม้ เยาะตามลาพัง
เขายินดียนื หยัดเพื่อพระเจ้า โดยไม่เกรงกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เขายืนมัน่ อยู่ โดยไม่มีอะไรอาจเปลี่ยน
ใจเขา หรื อทาให้เขาตกใจกลัวได้ เมื่อท่านมอบชีวติ ของท่านแก่พระเยซูคริ สต์ อาจมีคนหัวเราะเยาะท่าน
เช่นนี้ก็ได้วา่ “เฮ้ย เป็ นไง เจ้ากะเทย เจ้าไก่อ่อน” ท่านจงตั้งมัน่ อยูเ่ พื่อพระเยซูคริ สต์ แล้วเขาจะเคารพนับ
ถือท่านจากส่ วนลึกของหัวใจของเขาอย่างแท้จริ ง แม้เขาจะหัวเราะเยาะเป็ นการภายนอกก็ตาม
ดาวิดไม่ หลงเชื่ อคาแนะนา ที่ไม่ ตรงกับคาสอนของพระเจ้ า พวกทหารนาดาวิดเข้าเฝ้ ากษัตริ ย ์
ซาอูล กษัตริ ยต์ รัสแก่เขาว่า “จงฟังเรา เจ้าต้องมีอาวุธสาหรับการต่อสู ้กบั ยักษ์ ซึ่ งเราจะให้เจ้า จงเอาดาบ
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และหอกของเราไป อย่าทาเป็ นโง่ ดาวิด ทุกคนเมื่อเข้าสู่ สนามรบ ย่อมต้องมีอาวุธติดตัวด้วยกันทั้งสิ้ น”
แต่ดาวิดไม่ยอมปฏิบตั ิตาม อาจมีวนั หนึ่งที่ครู ในชั้นของท่าน ซึ่ งไม่เชื่อคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
พูดว่า “อย่าไปฟังคาสอนเหล่านั้น ไม่มีใครเชื่ อสิ่ งเหล่านั้นต่อไปอีกแล้ว” ท่านไม่อาจใส่ พระเจ้าลงไป
ในหลอดแก้วทดลอง หรื อทาเป็ นสู ตรคานวณได้ หากท่านทาได้เช่นนั้น พระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้า เรา
ยอมรับความจริ งเหล่านี้ดว้ ยความเชื่อ เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นภาพพระเยซูคริ สต์ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน
ทรงสละพระโลหิ ตของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าใจได้ท้ งั หมด นอกจากต้อนรับความจริ งนั้นด้วย
ความเชื่อ เยาวชนที่รัก เมื่อท่านพบยักษ์ใหญ่ จงอย่าเชื่ อพึ่งอาวุธของท่านเอง แต่จงเชื่อพึ่งในพระเยซู
คริ สต์ ด้วยพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “เพราะว่าพระองค์ผทู ้ รงอยูใ่ นท่านทั้งหลาย เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั
ที่อยูใ่ นโลก”
การดาเนิ นชีวติ ตามแบบคริ สเตียนที่ดี มิใช่เป็ นของง่ายเราต้องปล้ าสู ้กบั ยักษ์ต่าง ๆ ในชีวติ พระ
เยซูคริ สต์ตรัสว่า ชีวติ คริ สเตียนเป็ นชี วติ แห่งการแข่งขัน พระองค์ทรงต้องการให้ท่านสู ้อย่างเต็ม
ความสามารถ พระองค์จะทรงประทานให้ท่านมีกาลังผิดมนุษย์ เพื่อท่านจะชนะในการต่อสู ้ ดาวิดเป็ น
เพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่ยนื ประจัญหน้ายักษ์ใหญ่ และกล่าวว่า “ข้าฯ มาหาท่านในนามของจอมพลโยธา
พระเจ้าแห่งทัพอิสรเอล ผูท้ ี่ท่านได้ทา้ ทาย และหมิ่นประมาท” ข้าพเจ้าเชื่อว่า มนุษย์ปัจจุบนั กาลังทาศึก
กัน ด้วยเรื่ องที่ไร้สาระ ด้วยอาวุธที่ผดิ ในสนามรบที่ผดิ และในทางที่ผดิ ความเชื่ อมัน่ ของข้าพเจ้ามิได้
อยูท่ ี่ระเบิดเอ็ช-บอมบ์ หรื อกองทัพอันแกร่ งกล้า แต่ความเชื่อของข้าพเจ้าอยูใ่ นพระเจ้า “เพราะว่าเรา
ไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้ อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั เทพผูค้ รอง ศักดิเทพ เทพผูค้ รองพิภพในโมหะความมืดแห่ง
โลกนี้ ต่อสู ้กบั เหล่าวิญญาณที่ชวั่ ในสถานอากาศ” เราทุกคนต่างสู ้รบทางฝ่ ายวิญญาณจิตพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์สั่งให้เราสวมยุทธภัณฑ์ ซึ่ งประกอบไปด้วยพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณ โล่ห์แห่งความ
เชื่อ หมวกแห่งความรอด เครื่ องกันทรวงแห่งความชอบธรรม พร้อมด้วยรองเท้าแห่ งกิตติคุณ อันจะ
ก่อให้เกิดสันติสุข นี่ เป็ นวิธีเดียวเท่านั้นที่ท่านจะเอาชนะได้
ขณะนี้ ในจิตใจของท่านกาลังมีศึกมากมาย ท่านถูกดึงให้วา้ วุน่ จนหัวหมุน พญามารยอมทุ่มเท
ทุกอย่างในการรบ เพื่อยื้อแย่งเอาดวงวิญญาณของท่าน ดวงวิญญาณของท่านมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก
พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่ตอ้ งเสี ยชีวติ ของตน ผูน้ ้ นั จะได้ประโยชน์
อะไร” ท่านกาลังยืนอยูใ่ นหุ บเขาแห่งการตัดสิ นใจ มีเหล่าวิสุทธิ ชนและพลโยธาแห่งเมืองสวรรค์ต้ งั ทัพ
อยูข่ า้ งหนึ่ง และพวกมารร้ายแห่งนรกตั้งทัพอยูอ่ ีกด้านหนึ่ง การรบกาลังดาเนินไปอย่างดุเดือดฝ่ ายมาร
ร้ายกล่าวว่า “จงเข้าข้างเราเถิด” แต่พระเจ้าตรัสว่า “จงมายังไม้กางเขน และเป็ นทหารแห่งพระคริ สต์”
ถ้าท่านไม่เข้าฝ่ ายพระคริ สต์ ท่านก็จะต้องเข้าข้างฝ่ ายที่ผดิ และในวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อท่านรู ้สานึกตน
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ได้ ก็จะสายเกินไปที่จะแก้เสี ยแล้ว ท่านจะร้องด้วยความเสี ยใจว่า “ฉันได้เข้าข้างผิดไปแล้ว” แล้วท่านจะ
ติดอยูใ่ นกับดักของมาร

ท่านไม่อาจเอาชนะมารร้ายด้วยตนเองได้ ดาวิดมิได้ออกไปสู ้รบด้วยกาลังของเขาเอง แต่
ออกไปด้วยอานาจและกาลังของพระเจ้า ท่านจะชนะยักษ์เหล่านี้ ก็ดว้ ยอานาจของพระเยซูคริ สต์ และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น ดาวิดบรรจุกอ้ นหิ นในสลิงของเขาก้อนหนึ่งมา (ความจริ งเขาเก็บก้อนหิ น
มาห้าก้อนเพราะฆาละยัธมีพี่นอ้ งอีกสี่ คน ดังที่บนั ทึกอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิม) และกล่าวว่า “วันนี้ พระเจ้า
จะมอบท่านให้อยูใ่ นมือของเรา” แล้วดาวิดก็เหวีย่ งก้อนหิ นไปถูกที่หน้าผากของยักษ์ใหญ่ฆาละยัธอย่าง
จัง ทันใดนั้น ชาวฟี ลิศตีมก็เห็นแชมเปี้ ยนของเขาล้มครื นลงกลางสนามรบ ดาวิดฆ่ายักษ์ใหญ่ได้
อย่างไร? ก็โดยอาศัยกาลังและอานาจของพระเจ้า
มีทางเดียวเท่านั้นที่ท่านอาจเผชิญกับยักษ์ใหญ่ต่างๆ ในชีวติ ของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ที่เลวร้าย สิ่ งล่อใจหรื อความบาป คือโดยการเชื่อพึ่งในพระเจ้า ท่านต้องต้อนรับพระเยซู
คริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน ถวายชีวติ ของท่านแก่พระองค์ แล้วพระองค์จะทรงอภัยความบาป
ทุกอย่าง ให้แก่ท่าน และจะทรงชาระให้ท่านขาวสะอาดบริ สุทธิ์ ทั้งยังจะประทานฤทธิ์ อานาจให้แก่ท่าน
ด้วย เพื่อให้ท่านสามารถฆ่ายักษ์ใหญ่ท้ งั หลายได้ จงต้อนรับพระองค์ไว้ในจิตใจของท่านเสี ยตั้งแต่
เดี๋ยวนี้
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บิลลี่ เกรแฮม กับงานประกาศพระกิตติคุณ
หน้าที่สาคัญที่สุดของคริ สตจักร มิใช่การฟื้ นฟู แต่เป็ นการ
ประกาศพระกิตติคุณ แก่คนทุกชาติทุกภาษา ไม่วา่ เขาจะเป็ นคนผิว
ดา ผิวเหลือง ผิวแดงหรื อผิวขาวก็ตาม เรามีหน้าที่ที่จะต้องประกาศ
พระกิตติคุณให้เขาฟัง
พระเจ้าทรงบัญชาให้เรา ทาพระราชกิจที่สาคัญเพียงอย่าง
เดียว คือ “จงออกไปประกาศกิตติคุณแก่คนทัว่ โลก” หากพวกทหาร
ในกองทัพ ไม่เคร่ งครัดต่อการปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ดังที่เราปฏิบตั ิต่อพระบัญชาของพระ
เยซูคริ สต์ เขาคงถูกนาขึ้นศาลทหารนานแล้ว
พระเจ้าไม่ทรงใช้ผใู ้ ด
โดยไม่ประทานความสามารถให้ขา้ พเจ้าทราบความจริ งนี้จาก
ประสบการณ์ ข้าพเจ้าต่อสู ้และขัดขืน เมื่อพระองค์ทรงใช้ให้ขา้ พเจ้าเทศนา แต่ขา้ พเจ้าไม่อาจลืมความ
ตื่นเต้นยินดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “บิลลี่ เอ๋ ย เราต้องการความสามารถที่เจ้ามีอยู่ เราจะ
ใช้เจ้า”
ภาษิตที่ขา้ พเจ้ายึดถือสาหรับชีวติ คือ “ประกาศกิตติคุณไปยังทัว่ โลกในชัว่ อายุน้ ี เพื่อทุกคนจะ
ได้ยนิ พระกิตติคุณ อย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง ก่อนที่คนอื่นจะได้ยนิ เป็ นครั้งที่สอง”
พระเจ้าตรัสในพระธรรมเอเสเคียล บทที่สามว่า “เราได้ให้ท่านรับผิดชอบในการเป็ นพยานแก่
คนชัว่ และคนที่ไม่รู้จกั พระเจ้า หากเขาเหล่านั้น ยังไม่ยอมละทิ้งทางแห่งความชัว่ หลังจากท่านได้เป็ น
พยานแล้ว เราจะไม่เรี ยกร้องโลหิ ตของเขาจากมือของท่าน แต่ถา้ ท่านไม่ยอมประกาศกิตติคุณ ของ
พระเยซูคริ สต์แก่คนชัว่ และคนที่ไม่รู้จกั พระเจ้าเหล่านั้น เราก็จะเรี ยกเอาเลือดของเขาจากมือของท่าน”
ใน 50 ชัว่ อายุคนที่ผา่ นมา คนทัว่ โลกมีเพียง 35 เปอร์ เซ็นต์ที่ได้ฟังพระกิตติคุณ
ท่านจะตอบประการใด เมื่อได้เห็นทุ่งนาเหลืองอร่ ามพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว หากพระเยซูคริ สต์
เป็ นเจ้าแห่งชีวิตของท่าน ท่านก็จะมีคาตอบที่ซื่อสัตย์เพียงคาตอบเดียวเท่านั้น คือ “พระองค์เจ้าข้า
ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ จงรับข้าฯ ใช้ขา้ ฯ ตามน้ าพระทัยของพระองค์” ท่านจะตอบพระองค์ดงั นี้ หรื อไม่?

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ไทยเทอดธรรม เลขที่ 773/14 ถนนอิสรภาพ (ตัดใหม่) ธนบุรี
นายเล็ก ไชยเทอดธรรม ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา 2512 โทร.65201
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เกีย่ วกับเยาวชนโดยเฉพาะ
ขอแนะนาหนังสื อทีน่ ่ าสนใจและมีค่ายิง่ สองเล่ มคือ
“ผมรักหญิงคนหนึ่ง”
และ
“ดิฉันรักชายหนุ่มคนหนึ่ง”
เป็ นเรื่ องจากชีวติ จริ งของหนุ่มสาวคริ สเตียน แปลจากหนังสื อ “I
Loved a Girl” และ “I Love a Yong Man” ซึ่งเรี ยบเรี ยง โดย Walter Trobisch หนังสื อชุดนี้ได้แปลเป็ น
ภาษาต่าง ๆ หลายภาษาแล้ว
หนังสื อชุดนี้มีคุณค่า และสาระที่น่าอ่านยิง่ มีบทเรี ยนที่ดีสาหรับหนุ่มสาว และผูป้ กครองที่
ต้องการให้บุตรหลานของท่านดาเนิ นชีวติ ในวัยรุ่ นที่ถูกต้อง ให้ประโยชน์แก่ท่านผูอ้ ่านอย่างคาดไม่ถึง

สนใจโปรดติดต่อสั่งซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ
ถนนปฏิพทั ธ์ พระนคร, 4
ราคาเล่มละ 3 บาท เท่านั้น
พร้อมด้วยค่าส่ ง
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