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คํานํา
ทุกครั้งที่ขาพเจาลงมือเขียนหนังสือเลมหนึ่งเลมใด
ขาพเจาจะตั้งใจเขียนตะลุยตั้งแตบทแรก
จนกระทั่งถึงบทสุดทาย หลังจากนั้น เมื่อตรวจทานตนฉบับจนเปนทีพ่ อใจแลว จึงสงเขาโรงพิมพ
แตสําหรับหนังสือ “วัยรุนกับชีวิต และความรัก” เลมนี้ ขาพเจาไดใชเวลาในการรวบรวม เรียบ
เรียงและเขียนอยูเปนเวลาหลายป
เริ่มแรกนั้น เปนเพียงบทความสั้น ๆ ที่พิมพในวารสารตาง ๆ เชน ปติสาร ไมตรีจิตสาร สารพระ
คริสตธรรมประทีป และสารอธิษฐานของ อปท. ตอมาขาพเจาไดนํากลับมาเขียนใหม โดยดัดแปลง
ปรับปรุง ตัดตอนและแกไขเพิ่มเติม ดวยจุดประสงคเพื่อใหเหมาะกับวัยรุน (แตกระนั้น ก็ไมสงวนสิทธิ์
ผูที่อยูในวัยอืน่ )
บางตอนเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น มิใชเปนหลักตายตัว ที่จะตองปฏิบตั ิตามทุกประการ!
ทานจะไดอานเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของปุถุชน อันประกอบดวยดานรางกาย จิตใจ
และดานจิตวิญญาณ เราตระหนักชัดวา ทุกอยางในชีวิตจะตองมีความสมดุลยกัน
พระเยซูคริสตตรัสวา “มนุษยไมอาจจะดํารงชีวิตดวยอาหารเพียงอยางเดียว แตจะตองดํารงดวย
พระวจนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจา”
พูดอยางงาย ๆ ก็คือวา “ปจจัย 4” ไมเพียงพอสําหรับชีวิตของมนุษยที่ตองการประสบกับความ
ผาสุกที่แทจริง!
สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ จึงยืนอยูบนหลักความจริงขอนี้.
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บทที่ 1 วัยรุน

ความสําคัญของวัยรุน
ประเทศไทยของเรามีประชากรกวา 50 ลานคน และเปนผูที่อยูในวัยรุน เสียราว 14 ลานคน วัยรุน
เปนชวงหัวเลีย้ วหัวตอที่มีความสําคัญอยางมาก ดวยตระหนักถึงความจริงขอนี้ องคการสหประชาชาติ
จึงมีมติใหป 1985 เปนปเยาวชนสากล ไมวาชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปจนถึง 25 ป ลวนอยู
ในกลุมของเยาวชนทั้งสิ้น
เมื่อพูดถึงวัยรุน เราก็จินตนาการถึงคนที่มีรูปรางสมบูรณ แข็งแรง ปราดเปรียว ราเริงเบิกบาน
(เหมือนดอกไมบานยามเชา) เปนวัยทีเ่ อาจริงเอาจัง (แตชวั่ ครูชั่วยามเทานั้น) วัยรุนจะชินกับการใชศพั ท
สะแลงตาง ๆ
ในภาษาไทยคนที่อายุยังนอยเราเรียกกันหลายอยาง
เยาวชน ตามความหมายของราชบันฑิตสถาน คือ บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตไมเกิน 18 ป
บริบูรณ
อนุชน หมายถึงคนรุนหลัง หรือคนรุนตอไป
วัยรุน คือ วัยทีย่ างเขาสูหนุมสาว
วัยรุนมีความสําคัญอยางมากตอครอบครัว ตอสังคมและตอประเทศชาติ ดังสโลแกนที่วา
“เยาวชนคือหัวใจและอนาคตของชาติ” นอกจากนัน้ วัยรุนยังมีความสําคัญตอแผนดินของพระเจาและ
ตอคริสตจักรอีกดวย
คริสตจักรใดทีจ่ ะเจริญหรือตกต่ําก็ใหดูไดจากจํานวนวัยรุน ในคริสตจักรนั้น
เพราะคนเหลานี้จะเปนผูสืบทอดเจตนารมยของเหลาบรรพชน เพื่อจรรโลงใหพระราชกิจของพระเจา
รุงเรืองสืบไป

วัยรุนดังมาศึก
วัยรุน เปรียบเหมือนมาศึกที่คึกคักอยูต ลอดเวลา อยากจะผาดโผนโจนทะยานออกไปสูโลกอัน
กวางไกล อยากจะสัมผัสกับสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ เพิ่มพูนประสบการณและดื่มด่ํากับชีวิตในวัยหวาน คํา
วา “ขอใหรออีกหนอย” ในความรูสกึ ของวัยรุน นัน้ มันเหมือนจะบัน่ ทองชีวิตใหดาวดิ้นลงไปใน
ฉับพลัน
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ทั้งนี้เพราะวัยรุนนั้นเต็มเปย มไปดวยพลังกาย ใจและจิตวิญญาณ อัดแนนดวยอุดมการณในการ
สรางสรรคโลก เรียกเปนภาษาอังกฤษวาเปนวัย “แอคทีฟ” เปนวัยที่รั้งไมคอยหยุด ฉุดไมคอยอยู เปนวัย
แหงความคิด (บางครั้งคิดแผลง ๆ) มีความกระฉับกระเฉงวองไว ใจรอนและเรงรีบในการตัดสินใจ
บางครั้งความรอนรนที่ขาดบังเหียนกลับกลายเปนความลุกลี้ลุกลนไป!
จุดออนของวัยรุนคือ ขาดความอดทน ไตรตรองไมคอยรอบคอบ บางครั้งวัยรุนเล็งผลเลิศเกินไป
มองสิ่งตาง ๆ ในแงบวกมากไปจนเกิดความไมสมดุลยทางดานความคิด เมื่อเหตุการณไมไดเปนไปดังที่
ตนเองจินตนาการเอาไว ก็จะเกิดความผิดหวัง ทอแทใจและ “เซยกุดบาย” ไปอยางงายดาย

บทเรียนจากรถไฟ
ฝรั่งเขาเปรียบเทียบเอาไวเขาทาดี เขาบอกวา ชีวิตของมนุษยเปนเหมือนรถไฟ เหมือนอยางไรก็
ลองฟงดู
ตอนที่อายุ 20 ป วิ่งไปไดทุกที แถมยังจอดไมเลือกสถานีอีกดวย
พออายุ 30 ป กลายเปนขบวนพิเศษ จอดตามเมืองใหญ ๆ เทานั้น
เมื่ออายุ 40 ป เปนขบวนรถดวน จอดเฉพาะสถานีใหญ ๆ ในมหานครของโลกเทานั้น
ลุถึงวัย 50 ป กลายเปนขบวนรถหวานเย็น ตองหยุดใสฟน เติมน้ํามันกันร่ําไป ซอมแซมไมขาด
ระยะ
พอถึงอายุ 60 ป กลายเปนขบวนรถเศษเหล็ก ที่จอดทิ้งไวเปนวัตถุโบราณ
อุทาหรณจากเรื่องนี้เตือนพวกเราซึ่งเปน “วัยรุน” ทั้งหลายวา “จงรีบทํางานรับใชพระเจา เมื่อยัง
หนุมสาวอยู”

วัยแหงการราเริงยินดี
พระคัมภีรบอกวา “คนหนุมสาวเอย จงชืน่ ชมยินดีในวัยรุน ของเจา” (ปญญาจารย 11:9)
ไมมีใครมาหามใหวัยรุนหยุดราเริงได ถาวัยรุนคนใดซึมเศราเหงาหงอย แสดงวาผิดปกติทางดาน
จิตใจ จะตองรีบหาทางแกไขกอนที่จะสายเกินไป
ในพระคัมภีรม ีตัวอยางของคนที่ราเริง ดาวิดเปนคนทีม่ ีความชื่นชมยินดี เขายิ้มแยมแจมใสอยู
เสมอ ดาวิดชอบรองเพลง ดีดพิณ และกระโดดโลดเตนถวายสรรเสริญแดพระเจา เขาราเริงมาก
จนกระทั่งถูกภรรยาขี้บนคอนขอดเอา แตดาวิดหาแครไม
กษัตริยซาโลมอนไดกลาววา “จิตใจที่ราเริงเปนยาขนานวิเศษ” (สุภาษิต 17:22)
ในสมัยของผูวนิ ิจฉัย มีหญิงสาววัยรุน คนหนึ่งที่ตองจบชีวิตลงเพราะความชื่นชมยินดี เธอเปน
บุตรีของเยฟธาห (ดูผวู ินิจฉัย 17:34) เธอตายเพราะความโงเขลาเบาปญญาของบิดาตนเอง
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เปาโลไดบอกแกคริสเตียนชาวเมืองฟลิปปวา “จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจา
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา จงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟลปป 4:4) แมวาเปาโลจะถูกตีตรวนและจําคุกอยู ทานก็
สามารถมีความชื่นชมยินดีได

ความชื่นชมยินดีที่แทจริง
ความราเริงยินดีที่แทจริงนัน้
จะตองออกมาจากสวนลึกของจิตใจ ไมจําเปนตองอาศัยเหลา
ยาเสพติด ผงขาว เฮโรอีน ไมจําเปนตองอาศัยเหลาแหง ทินเนอร กัญชา ความชื่นชมยินดีที่แทจริงไม
จําเปนตองอาศัยเพลงดิสโก การเตนรํา บารหรือไนทคลับ หรือมั่วสุมในเรื่องเพศ และไมจําเปนตอง
อาศัยคนที่มาทําตลกใหดู
ความชื่นชมยินดีของคริสเตียน มาจากการไดสัมผัสกับฤทธิ์อํานาจแหงความรักของพระเจา!

วัยแหงการตัดสินใจ
วัยรุนเปนชวงที่ตองเดินผานจุดวิกฤติ ซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เปนจุดที่ตองตัดสินใจเลือก
วา จะไปหรือไมไป จะไปทางไหน ทางซายหรือทางขวา?
จะทําหรือไมทํา จะทําอะไรหรือไมทําอะไร?
จะเอาหรือไมเอา จะเอาอะไรหรือไมเอาอะไร?
จะเรียนหรือไมเรียน จะเรียนอะไร?
จะคบเพื่อนหรือไมคบ จะคบเพื่อนแบบไหน?
จะมีเพื่อนตางเพศหรือไมมี จะมีแบบไหน?
จะทํางานหรือไมทํางาน จะทํางานแบบไหน?
จะนับถือพระเจาหรือจะไมนบั ถือ จะนับถือพระเจาแบบไหน?
วัยรุนจะตองมีการตัดสินใจทุกอยาง ไมมกี ารยกเวน
การตัดสินใจเลือกของเรา จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของเรา เมื่อเราเลือกอะไร แนนอน เราจะ
ไดสิ่งนั้น พระคัมภีรกลาววา “คนที่หวานอะไรลงไป ยอมจะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)
จักรพรรดิของโรมันชื่อมารคัส ออริลิอัส (คศ. 121-180) กลาววา “ชีวิตของเราเปนไปตาม
ความคิดของเรา”
นอรแมน วินเซนตฟล นักเทศนที่มีชื่อเสียงไดกลาววา “ความคิดของทาน แมจะไมทําใหทาน
เปนไปตามที่คดิ แตเมื่อทานคิดอยางไร ทานก็จะเปนไปอยางนั้น”
วัยรุนที่รัก ทานเห็นดวยกับคํากลาวนี้หรือไม?
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กึ่งดีกึ่งเลว
เปนการงายทีจ่ ะเลือกเอาระหวางสิ่งที่ดกี บั สิ่งที่เลวแตเปนการยากที่จะเลือกเอาสิ่งทีก่ ึ่งดีกึ่งเลว สิ่ง
ที่ดีกับสิ่งที่เลวนั้นเปนเหมือนสีขาวกับสีดาํ มองเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน
เรารูวาเปนความชั่วเมื่อฆาคน ลักขโมย ลวงประเวณี (ทําผิดทางเพศ) แตสิ่งเหลานี้ละ ? เชน การ
โกหก เพื่อใหคนอื่นสบายใจ การเก็บเงินหลนได การเลนหวย การซือ้ ขอสอบ การขึ้นรถเมลไมไดเสีย
คาโดยสาร เอาเวลาเรียนไปเที่ยว เอาเวลาของการนมัสการพระเจาไปทําอยางอืน่ การหลับในเวลา
ทํางาน การเอาเวลานอนไปคุยกับเพื่อน การเอาเงินสําหรับถวายแดพระเจาไปใชสว นตัว ฯลฯ
สิ่งเหลานี้ อันไหนดีกวากัน หรือเลวกวากัน?
“เปนการงายในการเลือกเอาสิ่งที่ดีหรือเลว แตยากที่จะเลือกเอาสิ่งดีอันดับหนึ่งและดีอันดับสอง”
แตพระเจาตองการใหวัยรุนทุกคนไปถึงเปาหมาย “ดีอันดับหนึง่ ” ซึ่งเรียกในภาษาคริสเตียนวา
“น้ําพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระเจา” (โรม 12:1-2)
พระคัมภีรกลาวกับวัยรุนวา “ในปฐมวัยของเจาจงระลึกถึงผูสราง” (ปญญาจารย 12:1) พระเจา
ทรงรูวาวัยรุน มีความสําคัญมากแคไหน
มีแรงผลักดันอะไรอยูเบื้องหลังในการกระทําแตละอยาง
พระองคทรงรูวาวัยรุนควรจะเลือกตัดสินใจแบบไหน ฉะนั้น อยาลืมที่จะอธิษฐานทูลขอสติปญญาและ
คําแนะนําจากพระองค แลวพระองคจะทรงชี้ทางเดินใหแกเรา และจะกระทําใหวถิ ีชีวิตของเราราบรื่น
(ดูสุภาษิต 3:5-6)
พระเจาทรงสรางวัยรุนทุกคนใหเปนคนทีม่ ีคุณคาเมื่อวัยรุนมีคาแลว เขายอมจะทําใหทุกสิ่งมีคา
ตามไปดวยและเราจะไมเปนดังคําที่เขาพูดกันวา....
“รกคนดีกวารกหญา
รกคนไรคา
รกหญาดีกวารกคน”
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บทที่ 2 วัยรุนกับความรัก

โลกกําลังขาดแคลนความรัก
นักหนังสือพิมพทานไดกลาววา “โลกไมไดใหสิ่งตาง ๆ ตามใจใครปรารถนา แตโลกจะใหสิ่ง
ตาง ๆ แกผูสมควรจะไดรับเทานั้น”
เมื่อฟงคําพูดนีแ้ ลวบางคนอาจจะเห็นดวย
แตบางที่อาจจะทําใหเกิดจิตใจหอเหี่ยวก็เปนได
เพราะวาสิ่งอยากจะไดกไ็ มได สิ่งที่ไมอยากจะไดก็จําใจตองรับเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่วยั รุน
ขวนขวายเสาะหามากที่สุด นั่นคือ “ความรัก” กลับไมพบ (ซึ่งในความรักนั้นกอปรดวยความเขาใจซึ่ง
กันและกัน มีความสุภาพออนนอม มีการทะนุถนอม ความชื่นชมยินดีและใหเกียรติแกกนั และกัน) แต
ความโศกเศรา ผิดหวังไมมใี ครตองการกลับประดังเขามาอยางทวมทน
โลกในยุคคอมพิวเตอรกําลังขาดแคลนความรักอยางขนาดหนัก พอ ๆ กับเอธิโอเปยขาดแคลน
อาหาร ทานคงจะเคยไดยินเพลง “ชายแปลกหนา” ที่เนื้อรองบอกถึงคนที่กําลังเสาะแสวงหาความรัก
“เย็นวันนัน้ ทีห่ นาประตู หนูนอยเพลิดเพลินเดินไปมาดูดอกไม เจาหมาตัวนอยวิ่งตามไมหางนาย
เจอเอาชายแปลกหนาคนหนึง่ นัยนตาสับสนเดินเวียนวนมาหยุดยืน แลวยืน่ ขนมในมือใหเจาหมา หนู
นอยนัน้ นึกหวัน่ นึกแปลกในใจ เหตุใดชายแปลกหนา จึงนําอะไรมาใหหมากิน
ยืนมองดูอยูครูใหญจึงเดินจากไป เดินไปไกลไมกลับมา ทิ้งใหเจาหมานั้นเพลินกินตอไป หนูนอย
นั้นนึกหวั่น นึกแปลกใจ เหตุใดชายแปลกหนา จึงนําเอาอะไรมาใหหมากิน
เดินไปเจอที่หนาตลาด ในวันตอมาชายคนเดิมซื้อขาวปลา แลวเรียกใหหมามากินในหอเดียวกัน
หนูนอยตัดสินใจเอยถาม เหตุที่ชายแปลกหนานัน้ นําอะไรมาใหหมากิน
ตอบวา เคยปกใจจะหาความรักจากคน แตไมเคยไดจากใคร และสุดทายจึงคิดเปลีย่ นใจ ไลตาม
เอาจากหมาหาความรักจากคน ไมเคยไดจากใคร และสุดทายจึงคิดเปลีย่ นใจ ไลตามเอาจากหมา”
ลองหลับตาคิดดูวา
นาสงสารและเวทนาสักปานใดที่มนุษยขาดไรซึ่งความรักตอกันและกัน
จนกระทั่งตองไปขอความรักจากสัตวเดรัจฉาน

ความรักคืออะไร?
กวีไทยทานหนึ่งไดกลาวถึงความรักวา “ความรักคือน้ําผึ้ง คือน้ําตา คือยาพิษ คือหยาดน้ําอมฤต
อันชื่นชุม คือ เกษรดอกไม คือไฟรุม คือความกลุม คือความฝนนั่นแหละรัก”
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กิล เบิรต นักประพันธชาวอังกฤษบอกวา “ความรักคือสวนดอกไมริมปากเหว หากเราจะเอื้อมมือ
ไปเด็ด จะตองระวังใหมาก ถาพลาดพลั้งอาจตกเหวตายได”
บางคนพูดถึงความรักวา “ความรักทําใหคนตาบอด” “ความรักทําใหโลกหยุดหมุน”
แตบางคนบอกวา ความรักเหมือนกับวัวหนุม
ความรักเหมือนโคถึก
กําลังคึกผิขังไว
ก็โลดออกไปจากคอก
บยอมอยู ณ ทีข่ ัง
ถึงหากจะกั้นไว
ก็ดึงไปดวยกําลัง
ยิ่งหามก็ยิ่งคลัง้ ...ฯลฯ”
“ความรัก” เปนหัวขอที่เหลานักปราชญพากันวิพากษวจิ ารณและถกเถียงมาตั้งแตสมัยโบราณ
แลว อธากอนซึ่งเปนปราชญของกรีกไดพดู ถึงความรักวา “ความรักเปนเทพเจาที่งดงามที่สุด และดีที่สุด
....ในความรักนั้นมีความสุภาพออนโยน ยุติธรรม กลาหาญและเต็มไปดวยสติปญญา สิ่งที่ความรัก
ใหแกมนุษยคอื ความงามและความดี ทําใหเกิดสันติสุข และความรมเย็นในทุกชีวิต”
แตโสเครตีส (กคศ.470-399) นักปราชญที่ยิ่งใหญของกรีกไดแยงวา “ความรักไมสวยงามและไม
ดี ความรักไมใชเทพเจา ความรักไมเปนอมตะ ความรักเปนภูตทีอ่ ยูกึ่งกลางระหวางเทพเจากับมนุษย
ดังนั้น ผูที่มีความรัก จึงอยูกึ่งกลางระหวางคนฉลาดและคนเขลา”

ความรักที่แทจริง
จะเห็นไดวา ทัศนะและความคิดหรือคําจํากัดความ “ความรัก” ของเหลานักปราชญทั้งหลายที่
กลาวมาแลวนาสนใจ ซึ่งลวนแตเกีย่ วของกับเทพเจา มนุษยและสัตวเทานัน้ แตในพระคริสตธรรม
คัมภีรไดบอกถึงความรักที่ยงิ่ ใหญสูงสุด เปนความรักทีส่ มบูรณแบบและคงอยูตราบชั่วนิรันดร
“พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยอหน 4:8)
“พระองคตรัสวา เราไดรักพวกเจา” (วิวรณ 3:9)
พระองคตรัสอีกวา “เราไดรักเจาดวยความรักนิรันดร” (เยเรมีย 31:3)
“ความรักมีอยูใ นพระเยซูคริสต” (2 ทิโมธี 1:13)
“ความรักมาจากพระเจา ผูที่อยูในความรักก็อยูในพระเจา” (1 ยอหน 4:7,16)
เปาโลไดกลาวถึงคุณลักษณะของความรักแทใน โครินธ 13:4-7 วา “ความรักนัน้ อดทนนาน และ
กระทําคุณให ความรักไมอิจฉา ไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง ไมหยาบคาย ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไม
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ฉุนเฉียว ไมชา งจดจําความผิด แตชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนไดทกุ อยาง แมความผิดของ
ผูอื่น และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเ สมอ และทนตอทุกอยาง”
ทานไดสรุปวา “ความรักไมมวี ันสูญสิ้น... ความรัก เปนใหญที่สุด”
วัยรุนกับความรักเปนของคูกนั เหมือนดวงอาทิตยคกู ับดวงจันทร หรือเหมือนกลางวันคูกับ
กลางคืน เมื่อวัยรุนคนหนึง่ คนใดถูกศรรักปกอก เขาอาจจะคร่ําครวญวา “ถึงกลางวันมีสุริยันแจม
ประจักษ ไมเห็นหนานงลักษณยิ่งมืดใหญ ถึงราตรีมีจันทรอันอําไพ ไมเห็นโฉมประโลมใจใหมืดมน”
เมื่อซิกมันด ฟรอยส นักจิตวิทยาชาวออสเตรียเชื้อสายยิว (คศ.1856-1939) ไดรักกับหญิงสาวชื่อ
มารธา เบอรเนยส ตลอดระยะเวลาสามป ฟรอยดไดเขียนจดหมายถึงเบอรเนยสถึง 300 ฉบับ เฉลี่ยเดือน
ละประมาณ 25 ฉบับ นี่คือความรักที่แสดงออกเปนการกระทําดวยความคิดถึงและเอาใจใส
ในความรักแทนั้นไมมีน้ําตา ไมมียาพิษ ในความรักแทมใิ ชดังไฟรุม มิใชความกลัดกลุมกินไมได
นอนไมหลับ ในความรักแทไมมีความวิตกกังวล ความรักแทไมใชดอกไมริมปากเหว แตความรักแทคือ
“ความจริงใจ” มิใชความฝนหรือละเมอเพอพก ลม ๆ แลง ๆ ความรักแทไมไดทําใหคนตาบอด ตรงกัน
ขามกลับทําใหตาสวางไสว ความรักแทมิใชเปนการเห็นแกตัวหรือทําลาย มีแตสรางสรรค สนับสนุน
สงเสริมใหคนรักเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
ความรักแทคือ “การใหสิ่งที่ดีที่สุดแกคนรัก” ความรักแทไมใชดังโคถึกพิโรธและใหโทษแก
เจาของ แตเปนดังนกพิราบที่สุภาพออนหวานและบริสุทธิ์ ความรักแทไมใชสิ่งที่มาจากเทพเจาหรือภูต
แตมาจากสวรรค
ความรักแทมีอยูในพระเยซูคริสต
และมีอยางอุดมสมบูรณ เพียงพอสําหรับทุกคนในโลก!
วัยรุนที่รัก ทานไดพบกับความรักที่แทจริงแลวหรือยัง?
“คนที่มีเงินเทานั้น ที่จะสามารถแบงปนเงินแกคนอืน่ ได” ความรักก็เชนกัน “ถาทานไมมีความรัก
ที่แทจริงทานจะแบงปนความรักแกคนอืน่ ไดอยางไร?
จริงไหม?
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บทที่ 3 วัยรุนกับทีป่ รึกษา

ดวงอาทิตยตั้งเกือบตรงศีรษะ แสงของมันทําใหสายน้ําสะทอนเปนประกายระยิบระยับ
หญิงสาวคนหนึ่งใบหนาโศกเศราและหมองคล้ํา เดินทอดนองไปบนสะพานอยางหมดอาลัยตาย
อยาก เธอเดินมาหยุดตรงกึ่งกลางสะพาน แลวชะโงกมองลงไปสูเบื้องลาง
นิ่ง...และเนิ่นนาน...
สายน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากพัดมาปะทะเสาตอมอ แลวมวนตัวเปนเกลียวคลื่น กอสวะลอยมาเปน
ระยะ มันลอยไปอยางปราศจากความหมายเหมือนชีวิตของเธอ
เธอสูดหายใจเขาเต็มปอด และเธอตัดสินใจเปนครั้งสุดทาย ขณะทีเ่ ธอยกเทาขางขวาแตะราว
สะพานเหล็ก
“คุณครับ... คุณครับ อยา อยาเพิ่ง” เสียงนั้นดังมาจากเบื้องหลัง ทําใหเธอชะงักและหันกลับไป
มอง “อยาเพิ่งคิดสั้นซีครับ มีปญหาอะไรที่ผมพอจะชวยไดบางครับ?”
เงียบ... ไมมีคําตอบจากริมฝปากที่แหงผากของเธอ!
“เฮอ...เออ ผมเปนนักจิตวิทยา ทํางานดานสังคมสงเคราะห ผมมีหนาที่คอยใหคําปรึกษาปญหา
ชีวิตแกทุกคนครับ”
แทนคําตอบกลับมีเสียงสะอื้น น้ําตาของเธอไหลพรั่งพรู ชายหนุมปลอยใหเธอรองไหเพื่อระบาย
ความอัดอั้นตันใจ ซึ่งก็เปนไปตามหลักวิชาการที่เรียนมา ปลอยใหอารมณเก็บกดนั้นระเบิดออกมา แลว
อะไรตออะไรก็จะคอย ๆ ดีขนึ้
“ดิฉันหมดสิ้นแลวทุกสิ่งทุกอยาง” เธอเสียงสั่นเครือเมื่อสรางซาจากการสะอื้นไห
ภาพของคนสองคนยืนอยูบนสะพาน ฝายหนึ่งเปนหญิงสาวที่มีปญหาชีวิตอยางหนักหนวงเกิน
กวาที่จะแกไขดวยตนเองได เธอไมอาจทนมีชีวิตอยูตอไป กับอีกฝายหนึ่งชายหนุมนักสังคมสงเคราะห
ผูจัดเจนในการแกไขปญหาชีวิตใหแกผูอนื่
ในชวงของการสนทนา สวนใหญแลวฝายหญิงจะพูด...พูดและพูด แลวก็รองไหระบายปญหา
ฝายชายไดแตพยักหนารับอยูเปนระยะ
เวลาผานไป และผานไป
ดวงอาทิตยคลอยไปทางทิศตะวันตกมากแลว แตทวาปญหาของเธอยังไมหมดสิ้น เธอเลาไป
รองไหไป มีแตปญหา ๆๆๆๆ... ที่ไมอาจจะแกไขได
เมื่อดวงอาทิตยจวนจะลับขอบฟา โดยไมคาดฝนชายหนุมและหญิงสาวก็ปนขึ้นไปยืนบนราว
สะพานและกอดคอกันกระโจนดิ่งลงสูสายน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากเบื้องลาง
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ตอมา มีผูพบศพของคนทั้งสองลอยขึ้นมาหางจากสะพานที่เกิดเหตุหลายกิโลเมตร
นี่เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
วัยรุนบางคนอาจจะมีคําถามวา “ทําไมชายหนุมที่ปรึกษาคนนั้น จึงตัดสินใจกระโดดน้ําเพื่อจบ
ชีวิตของตนเองพรอมกับหญิงสาวที่มีปญหา?”
คําตอบที่เราพอจะทราบก็คือ
เพราะนักสังคมสงเคราะหคนนัน้ มีปญหาสวนตัวที่แกไมตก
เหมือนกัน เมือ่ มาพบกับปญหาของคนอื่นเขา ก็กลายเปนปญหาที่ทับถมทวีคูณ จึงสุดที่จะทนทานตอไป
ได
ดังนั้น เขาจึงเห็นวา “ตายเสียดีกวาอยู”
บทเรียนสําหรับวัยรุนในเรื่องนี้ก็คือ ทุกคนมีปญหาชีวิต โดยเฉพาะวัยรุนอาจจะมีมากกวาวัยอื่น
ๆ เมื่อเรามีปญหาเกิดขึน้ เราจะทําอยางไร? เราแกไขปญหาโดยไปหาที่ปรึกษา? หรือตัดสินใจทําลาย
ชีวิตตนเองดวยความตายใหมันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลย? หรือหันเขาหายาเสพติดเพื่อบรรเทาความกลัด
กลุม?
แนนอน ทุกคนยอมมีปญหา และปญหาของแตละคนก็ไมเหมือนกัน (คนที่ไมมีปญหาคือคนที่ยัง
ไมจุติในครรภมารดา) บางคนปญหาเล็ก บางคนปญหาใหญ มีปญหาชีวิต ปญหาความรัก ปญหาแฟน
ปญหาคูครอง ปญหาการเรียน ปญหาสามีภรรยา ลูก ปญหาการเงิน ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ
ปญหาการเมือง ปญหาศาสนา...ฯลฯ
ชายหนุมนักศึกษามหาวิทยาลัยมีชื่อแหงหนึ่ง มีสิวขึ้นเต็มใบหนา เขารูสึกอับอายเพื่อนฝูงยิ่งนัก
และโดยเฉพาะอยางยิ่งกลัววาแฟนสาวจะไมรัก จึงตัดสินใจฆาตัวตาย.... นี่ก็เพราะสิวเปนปญหา!
นาแปลกมาก ทุกคนตางลวนคิดวา ปญหาที่ตนเองกําลังเผชิญอยูนั้น ชางมากมายมหาศาลเสีย
เหลือเกิน มันหนักเกินกวาที่จะแบกรับเอาไวได แตโสเครติสนักปราชญของกรีกไดกลาวใหขอคิดวา
“ถาเอาปญหาทั้งหมดของคนเรามากองรวมกันตรงหนา จากนั้นทุกคนจะตองแบงเอาไปคนละเทา ๆ กัน
คนสวนมากคงจะพอใจรับเฉพาะปญหาของตนแลวเดินจากไป”
ทําไม?
ก็เพราะตอนแรกเราคิดวา ปญหาของเรานัน้ ใหญโตมโหฬารเหลือเกิน แตเมื่อเห็นปญหาของคน
อื่นแลว จึงรูว าปญหาของเรายังนอยกวาและพอทนได
วิลเลี่ยม เจมสไดกลาววา “ความเลวรายที่เกิดขึ้นกับชีวิต จงยินดีรบั มันไว จงยินดีรับมันไว...
เพราะผูที่ยินดีตอนรับทุกสิ่งที่อุบัติขึ้นแกเขา เปนขั้นแรกแหงชัยชนะและเขาจะชนะตอไปเรื่อย ๆ ใน
เบื้องหนา” หลิน ยู ถัง นักปราชญของจีนก็พูดแนวเดียวกันคือ “ความสงบอันแทจริงของจิตใจ มาจาก
การยินดีตอนรับสิ่งรายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นแกเรา”
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แฮรอด แอบบัดรูสึกนอยใจในวิถีชีวิตของตนเองยิ่งนัก เขาตกต่ําจนกระทั่งไมมแี มแตรองเทาจะ
สวมใส แตวนั หนึ่งขณะที่เขากําลังจะเดินขามถนน ก็พบชายคนหนึง่ เทากุดทั้งสองขางมาบนลอเลื่อน
และใชมือทั้งสองขางดันพืน้ ใหลอเลื่อนไปขางหนา ชายพิการผูมีใบหนาอิ่มเอิบยิ้มแยมแจมใสเอยทักแฮ
รอดวา “สวัสดีครับ วันนี้อากาศดีจังนะครับ”
เมื่อแฮรอดกลับมาถึงบานพัก เขาเขียนติดไวทกี่ ระจกในหองน้ําวา “ฉันรูสึกเศราใจเพราะไมมี
รองเทาสวมแตแลวฉันก็หายเศรา เพราะพบชายคนหนึ่งที่ไมมีเทาที่ริมถนน”
วัยรุนที่รัก ปญหามันเกิดขึน้ แน ตราบใดที่เรายังดํารงชีวิตอยูใ นโลกนี้ แตเมื่อปญหาเกิดขึน้ แลว
เราจะทําอยางไร?
ประการแรก เราจะตองระมัดระวังไมตัดสินใจอยางรีบดวนในการทําลายชีวิตของตนเองไมวา
ทางตรงหรือทางออม ทางตรงคือการฆาตัวตาย ทางออมคือใชยาเสพติดหรือเก็บเนื้อเก็บตัวและ
โศกเศราอยูกบั ความทุกข
ประการที่สอง เราจะตองไมไปปรึกษาหารือกับคนที่ชวยเหลืออะไรเราไมได หรือไปปรึกษากับ
คนที่มีปญหาของเขาอยูแลว เพราะนอกจากเขาจะไมไดชวยเรา เขายังจะทําใหเราจมดิ่งลึกลงสูปญหา
นั้นมากอีกดวย
ประการที่สาม เราตองปรึกษากับผูที่สามารถชวยเราไดอยางแทจริง แนนอน ไมมีใครสามารถ
ชวยเราไดดีเทากับ “พระเจา” เพราะพระองคเปนที่ปรึกษามหัศจรรย เปนพระเจาผูทรงฤทธิ์ ไมมีปญหา
อะไรที่พระองคแกไขไมไดเพราะพระองคทรงทําไดทุกอยาง
“มีสิ่งใดที่อัศจรรยเกินฤทธิ์พระเจาจะทําได”
“เพราะวาไมมสี ิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจาทรงกระทําไมได” (ปฐมกาล 18:14, ลูกา 1:37)
เปนการดีที่เราจะไปปรึกษากับพอแม ญาติพี่นองเปนการดีที่จะไปปรึกษากับครูบาอาจารยหรือ
เพื่อนฝูงที่ไวใจได เปนการดีที่จะไปปรึกษากับศิษยาภิบาลหรือผูนําคริสตจักร (ผูปกครอง มัคนายก
ประธานคณะบุรุษ สตรีและอนุชน)
แตดียงิ่ กวานั้นทั้งหมดก็คือ “ปรึกษาหารือกับพระเจา” ดวยการอานพระคัมภีร อธิษฐานสวนตัว
กับพระองคแสวงหาคําตอบจากพระพักตรพระเจาโดยตรง
“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา
และเราจะใหทานทัง้ หลายหาย
เหนื่อยเปนสุข” (มัทธิว 11:28)
นี่เปนคําตรัสเชิญชวนของพระเยซูคริสต วัยรุนเหน็ดเหนือ่ ยทางดานจิตใจ ทางดานการเรียน และ
ทางดานจิตวิญญาณ วัยรุนที่มีปญหาภาระหนักอก จงเขามาพักพิงในพระองคผูทรงเปน “ที่ปรึกษา
มหัศจรรย” แลวทานจะหายเหนื่อยมีความสุข
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“พระองคทรงนําขาพระองคดวยคําปรึกษาของพระองค และภายหลังพระองคทรงนําขาพระองค
ใหไดรับเกียรติยศ” (สดุดี 73:24)
“ขาพเจาสรรเสริญพระเจา ผูประทานคําปรึกษาแกขาพเจา” (สดุดี 16:7)
“ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ลมเหลวแตมีผแู นะนํามาก ๆ แผนงานนั้นก็สําเร็จ”
(สุภาษิต 15:22)
วัยรุนที่รัก ทานเปนผูหนึ่งใชไหมที่มีปญหา?
พระเยซูคริสตทรงเชิญชวนใหทานมาหาพระองคเดี๋ยวนี้.
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บทที่ 4 วัยรุนกับการทําดี
ชีวิตเปรียบเหมือนอะไร?
“อดีตเปนความฝน อนาคตเปนความหวัง ปจจุบันเทานัน้ ที่เปนของเรา”
วัยรุนที่รัก คํากลาวนี้เปนบทเรียนอยางงาย ๆ วาใหเราเปนคนมองเห็นคุณคาของเวลา และรูจักใช
เวลาใหเปนประโยชนมากทีส่ ุดเทาที่จะมากได
เปาโลไดเขียนจดหมายไปเตือนคริสเตียน เอเฟซัสวา “จงรูจักใชเวลาที่มีอยูบําเพ็ญแตสิ่งที่ดีงาม
เพราะเวลานี้เปนเวลาที่ชั่วชายิ่งนัก” (เอเฟซัส 5:16 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต)
บางคนเปรียบเทียบวา ชีวิตของมนุษยเปนเหมือนแทงเทียนไข บางแทงเพิ่งถูกจุด บางแทงไหม
ไปเกือบครึ่งแลว บางแทงจวนจะมอดและบางแทงดับไปแลว
เวลาในชีวิตของทานเหลืออยูเทาไหร? ไมตองไปคิดถึงเวลาที่ผานพนซึ่งสูญเสียไปแลว แตให
คิดถึงเวลาเหลืออยูในชีวิตนีว้ า เราจะใชทําอะไรใหเปนประโยชนและคุม คาที่สุด?
ชีวิตวัยรุนดังเทียนที่เพิ่งจะจุดไดไมนาน อาจจะยังเหลือหนทางอีกไกลที่ตองเดินไป
เมื่อครั้งที่ผูเขียนเปนนักเรียน ครูภาษาอังกฤษ (ฝรั่ง) ไดใหคําถาม 5 ขอที่นาคิดมาก....
1.คุณอยากเปนอะไร (ใคร) มากที่สุด สามารถเปนได?
2.คุณอยากจะทําอะไรมากทีส่ ุด?
3.ถาคุณมีเงิน 30 ลานบาท คุณจะทําอยางไรกับเงินจํานวนนั้น?
4.คุณอยากจะไปไหนมากทีส่ ุด? ถาหากวาสามารถที่จะไปได
5.ถามีเวลาเหลืออยูในชีวิตเพียง 24 ชั่วโมง คุณจะทําอยางไร?
อยากจะใหวยั รุนทุกคนที่อานมาถึงตอนนีห้ ยุดคิดสองสามนาที แลวตอบคําถามทั้งหาขอนี้

วัยของคน
พระคัมภีรสอนเราวา “อยาอยูอยางคนโฉด แตจงเปนคนเฉลียวฉลาด” (เอเฟซัส 5:15) คนที่ฉลาด
จะใชชวี ิตและเวลาอยางเปนประโยชน คุมคา นํามาซึ่งความพอใจ อิ่มใจและสุขใจมากที่สุด
คนทางภาคเหนือจะมีคําเปรียบเทียบถึงวัยตาง ๆ ดังตอไปนี้
“วัยอาบน้ําบหนาว (แรกเกิด -20 ป)
เกี้ยวสาวบเบื่อ (20-30 ป)
สูเสือทุกทา (30-40)
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รามือกอนไก (40-50 ป)
ไปนานกลับมาทอดหุย (50-60 ป)
เปาขลุยบดัง (60-70 ป)
เดินหลังบตรง (70-80 ป)
ลงดินบได (80-90 ป)
ขี้ไหลบรูตัว (90-100 ป)
ไขก็ตายบไขกต็ าย (100 ปขนึ้ ไป)”
วัยรุนบางคนอยูในวัยอาบน้ําบหนาว แตบางคนอยูในวัยเกี้ยวสาวบเบื่อ
คําเปรียบเทียบวัยตาง ๆ ขางบนนี้ ทําใหเรามองเห็นภาพของสังขารไมเที่ยงอยางชัดเจน ดังนัน้
พระคัมภีรบอกใหวัยรุน ทั้งหลายฉวยโอกาสโดยเนนทีก่ าร “ทําความดี”
“คนดีจะไดผลดีแหงการกระทําของเขา”
“คนดีเปนที่โปรดปรานของพระเจา” (สุภาษิต 14:14, 12:2)
“จงเพียรทําความดีตอกันและกัน”
“ใหทําดีมาก ๆ” (1 เธสะโลนิกา 5:15, 1 ทิโมธี 6:18)
เปาโลไดบอกถึงจุดประสงคของพระเจาในการสรางวัยรุนวา “สรางขึ้นเพื่อใหประกอบการดี”
(เอเฟซัส 2:10)

ทําดีตอคนทั้งปวง
ในยุคปจจุบันหลายคนถือวา การทําดีเปนสิ่งผิดปกติ แตการทําชั่วเปนสิ่งธรรมดา พวกเขามุงอยูที่
“5 ก.” คือ “กิน กาม เกียรติ กู และกอบโกย” เราไมสงสัยวาทําไมรานอาหารเกิดขึ้นเปนดอกเห็ด ไมวา
จะรานอาหารชั้นสูงในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารประเภทซีฟูต ฟาสทฟูด เรื่อยดะลงไปจนถึงราน
ประเภทยอง ๆ เหลาและหาบเร บางคนยึดหลัก “กินเรื่องใหญ ตายเรื่องกลาง ตะรางเรื่องเล็ก”
เราไมสงสัยวา ทําไมตามแผงหนังสือจึงมีแมกกาซีนประเภทโปเปลือยเกลื่อนกลาด เจาหนาที่
ตํารวจปราบไมหมด และเราไดเห็นวาทุกคนลวนมีชวี ติ อยูเพื่อจะไดชื่อเสียง เกียรติยศ และเงินทอง
แมวาจะไดมาโดยการคดโกงคนอื่น แตเขาก็ยังชูคอรอนอยูในวงสังคม
นี่เปนความผิดบาปที่ทวีขึ้นอยางรวดเร็วในบานเมืองของเราใน คศ.นี้
มีหลายคนที่รสู ึกเหนื่อยหนายตอการทําดี เพราะการทําดีนั้นนอกจากจะเปนสิ่งที่ยากแลว ยังมี
อันตรายอีกดวย ดังที่หลวงวิจิตรวาทการไดกลาววา “จงทําดี แตอยาเดน จะเปนภัย เพราะไมมีใครอยาก
เห็นเราเดนเกิน”
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ทําดีไดอยางไร?
ในทัศนะของคริสเตียน พระคัมภีรสอนวา “เมื่อมีโอกาสใหทําดีตอคนทั้งปวง” (กาลาเทีย 6:10)
วัยรุนที่รัก เราจะทําดีไดอยางไร?
เราทําดีได โดยการเชื่อฟงและไววางใจในพระเจา อธิษฐานและนมัสการพระเจา ทั้งการไปโบสถ
และสวนตัวเราทําดีไดโดยการประกาศขาวประเสริฐ นําคนมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต โอกาสที่
เราจะนําวิญญาณนั้นมีถึง 70 เปอรเซนตในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ และโอกาสประมาณ 20
เปอรเซนตในเด็กอายุ 3 ขวบไปจนถึงวัยรุน 17 ป แตมีโอกาสเพียง 10 เปอรเซ็นตที่จะนําพระวิญญาณ
คนที่อายุ 18 ปขึ้นไปถึงวัยชรา
ดังนั้น การนําวิญญาณของคนมาถึงในพระเยซูคริสตนั้น ยิ่งเร็วเทาไหร เราก็มีโอกาสมากเทานั้น!
วัยรุน เราสามารถทําความดีไดโดยการเชื่อฟงพอแม ขยันขันแข็งในการเรียน การงาน ทําดีไดโดย
ชวยเหลือเจือจานและใหความรักความอบอุนแกคนทีว่ าเหวในสังคม เด็กกําพรา คนยากจน คนเจ็บไข
ไดปวย หญิงหมายไรที่พึ่ง คนชรา นักโทษในเรือนจํา คนติดยาเสพติด โสเภณี คนอกหักรักเปนพิษ คน
ที่ผิดหวังในการเรียนหรือสอบตก วัยรุนทําความดีไดโดยชวยเหลือคนทีม่ ีปญหาทุกขใจ คนที่ขาดเพือ่ น
วัยรุนสามารถทําความดีไดโดยการประหยัดเงินทอง ไมฟุมเฟอย ใชของที่ผลิตในประเทศของเรา
แทนของที่มาจากตางประเทศ ทําดีไดโดยไมขายหรือซื้อของหนีภาษี ทําดีไดโดยไมเลนการพนัน ไมวา
จะเปนลอตเตอรี่หรือหวยใตดิน มา มวยและอื่น ๆ
วัยรุนทําดีไดโดยเชื่อฟงเคารพกฎจราจร และรักษาความสะอาดของบานเมือง เราทําความดีได
โดยเสียภาษีเงินไดใหแกรัฐบาลตามความเปนจริง

ผูเปนตัวอยางแหงการทําดี
พระเยซูคริสตเจาของเราเปนตัวอยางแหงการทําความดี ตลอดพระชนมชีพของพระองคไมเคยทํา
สิ่งที่เลวรายใด ๆ เลย “พระองคไมไดกระทําบาปเลย” (1 เปโตร 2:22)
พระองคทรงสอนเหลาสาวกวา “ทานทั้งหลายจงเปนคนดีรอบคอบ เหมือนอยางพระบิดาของ
ทาน ผูทรงสถิตในสวรรคเปนผูดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48)
วัยรุนที่รัก จงหาโอกาสที่จะกระทําดีในวันนี้!
เฮอราไคลตัส นักปราชญชาวกรีก (กคศ.500) ไดกลาววา “ทานจะกระโจนลงไปในแมน้ําเปนครั้ง
ที่สองไมได” นั่นหมายความวา กระแสน้ําเปลี่ยนไปในทุกวินาทีเชนเดียวกันกับเวลา ถาไมรีบฉวย
โอกาสควาเอามันไวและมันจะผานไป และไมหวนกลับมาอีกเลย
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พวกนักธุรกิจมักจะถือวา “เมื่อวานนี้คือเช็คที่เดงไปแลว พรุงนี้คือเช็คที่ยังไมถึงกําหนด แตวันนี้
คือเงินสดจงใชมัน”
ภาพยนตเรื่องหนึ่งมีสโลแกนที่นาสนใจมากวา “เปนคนดีที่ไหนก็ได ขอใหเปนคนดีที่แทจริงก็
แลวกัน”
วัยรุนคริสเตียน คือผูที่กระทําความดี
และวันนี้คือเวลาแหงการทําดี!
ทานเห็นดวยกับความจริงขอนี้ไหม?
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3

บทที่ 5 วัยรุนกับความหวัง

ความลับที่มดื มน
ภาษิตจีนบทหนึ่งบอกวา “มะมวงเมื่อสุกงอมนั้น ไมตองเอื้อมมือไปเด็ดหรอก แคหมาเหามันก็
รวงหลนแลว”
“ชีวิตหลังความตาย”
ดูเหมือนวาจะไมคอยเหมาะที่นําเรื่องความตายมาพูดกับวัยรุน แตก็เปนสิ่งที่จําเปน เพราะวา
วัยรุนก็มีสิทธิ์ตายไดเหมือนกับคนทั่วไป...จริงไหม?
ความตายเปนสิ่งที่ไมคอยจะมีใครเอยถึงมากนักเพราะเขาคิดวาเปนเรื่องนากลัว มืดมนและเรน
ลับเกินกวาจะสืบเสาะหาตนสายปลายเหตุได บางคนบอกวา ความตายคือการไปไมกลับ หลับไมตื่น
ฟนไมมีและหนีไมพนจะเห็นไดวา คํากลาวนี้เปนความจริงในบางดานเทานั้น
ในวาระสุดทายในชีวิตของขงจื้อนักปราขญเอกของจีน (เสียชีวิตเมื่อป พ.ศ.80 อายุได 72 ป) ทาน
ไดกลาววา “ขุนเขายังตองพังทลาย ไมใหญยังรูจักหักโคน คนก็ยอมรวงหลนไปตามธรรมชาติ”
มีผูถามขงจื้อวา “ความตายเปนอยางไร?”
ขงจื้อตอบวา “เพียงแตเรื่องเปนยังไงไมรู จะไปรูเรื่องตายไดอยางไร?”
วัยรุนที่รัก ถาเราอานดูในพระคัมภีรจะพบกับความสวางไสวทางดานจิตใจทันที พระธรรมฮีบรู
9:27-28 บันทึกไววา “มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไววา จะตายครั้งเดียว และหลังจากนัน้ จะมีการ
พิพากษาฉันใด พระคริสตก็เปนฉันนั้น คือพระองคทรงถวายพระองคเองเปนเครือ่ งบูชาครั้งเดียว เพื่อ
จะไดแบกบาปของคนเปนอันมากไว พระองคจะทรงปรากฏเปนครั้งที่สอง มิใชเพื่อกําจัดบาปแตชวย
บรรดาผูที่รอคอยพระองคดว ยใจจดใจจอ ใหไดรับความรอด”

พระเยซูคริสตเปนทางนั้น
ครั้งหนึ่ง โธมาไดถามพระเยซูคริสตวา “จะไปสวรรคไดอยางไร?”
พระองคตรัสตอบวา “เราไปทางนั้น (คือทางที่จะไปสูส วรรค) เปนความจริง และเปนชีวิต (อมตะ
หรือชีวิตนิรันดร) ไมมีผูใดไปถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา” (ยอหน 14:6) ขอใหสังเกตวา พระเยซู
คริสตมิไดบอกวา พระองคเปนผูชี้ทางหรือนําทาง แตพระองคเปนทางสวรรคหมายถึงพระองคเองนั่น
แหละเปนสวรรค และดํารงชีพอยูชั่วนิรันดร ไมมีทางอื่นอีก ดังที่พระคัมภีรกลาววา “ในผูอื่นความอยู
รอดไมมีเลย ดวยวานามอื่นไมทรงโปรดใหมีทามกลางมนุษยทวั่ ใตฟา” (กิจการ 4:12)
22

ความตายในทัศนะของหลายคนคือ การสูญเสีย สิ้นแลวทุกสิ่งทุกอยาง เปนการจากกันไปชัว่ นิ
รันดร แตสําหรับคริสเตียนแลว ความตายคือการอําลาจากกันเพียงชัว่ คราวเทานั้น แลวเราจะไดพบกัน
อีกบนเมืองสวรรค จําเพาะพระพักตรพระเจา
ดังเพลงที่วยั รุนชอบรองเวลากอนจากกันวา
“ลากอนสุดที่รัก ลากอน ๆ ๆ
เราจะพบกันอีก เราจะพบกันอีก
ลากอน ลากอน”

เมื่อคอมมิวนิสตตาย
อาจารยสมพงศ โพธิคม (ปจจุบันศึกษาอยูมหาวิทยาลัยฟูลเลอร คาลิฟอรเนีย) ไดเลาใหเขาฟงวา
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 1985 เวลาตีสองในลอสแองเจลิส ซึ่งตรงกับเวลาบายสามโมงมอสโคว ขาพเจานั่ง
ดูโทรทัศนซึ่งเปนการถายทอดพิธีศพของเชนรเนนโก ประธานาธิบดีของรัสเซีย ซึ่งถึงแกอนิจกรรมเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 1985
เมื่อดูพิธีศพของคอมมิวนิสตแลว ทําใหคิดถึงคารลมารกซ (Karl Heinric Marx) ผูกอตั้งลักธิ
คอมมิวนิสตมารกซเกิดในวันที่ 5 พฤษภาคม 1818 อาจจะเปนเพราะเหตุนี้เอง พวกคอมมิวนิสตจงึ ฉลอง
“วันแรงงาน” (May Day) ในตนเดือนพฤษภาคมของทุกป ปูของมารกซเปนนักบวชชาวยิว และพอของ
เขาเปนทนายความ และตอมาพอของมารกซก็ไดกลับใจเปนคริสเตียน ตัวมารกซเองไดเขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยบอนนและเบอรลินในป 1841 เขาไดรับปริญญาเอกทางดานปรัชญา
มารกซกลาวถึงศาสนาวา “คุณคาของศาสนาในอดีตจะอยางไรก็ตาม มันเปนการแสดงออกมาวา
มนุษยไมมีเสรีภาพ มันเปนผลพลอยไดจากคอรัปชั่นทางระบบเศรษฐกิจ เปนการพันธนาการมนุษยใน
ระดับตาง ๆ เปนยาเสพติดของประชาชน”
มารกซกลาวถึงศาสนาตอไปอีกวา “ศาสนาเปนความสุข ที่เปนมายาหลอกลวง ดังนั้น การทําลาย
ศาสนาเปนสิ่งจําเปน ในการที่เราจะไดมาซึ่งความสุขที่แทจริง” (เลนินกลาวในทํานองเดียวกันวา
“ศาสนาเปนสุราฝายจิตวิญญาณ ที่พวกทาสของลัทธินายทุนดื่มเสียจนเมามาย จนลืมความตองการที่จะ
มีชีวิตอยางมนุษยโดยแทจริง” ที่เปนเชนนี้เพราะคริสตจักรในสมัยของกษัตริยซารสั่งสอนเลนินและพ
วกสาวกเพียงแตเปลือกนอกของคริสเตียน ฉะนั้นสิ่งที่เลนินกลาวจึงเปนความจริงบางสวน)
จากการดูทวี ีคนื นั้น ขาพเจาเห็นภรรยาของเชนรเนนโกเขาไปกอดศพของสามี จูบศพแลวรองไห
คอมมิวนิสตไมเชื่อในเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย ไมเชื่อในเรื่องวิญญาณ ไมเชื่อเกี่ยวกับชีวติ หลัง
ความตาย มารกซกลาววา “มนุษยเปนเพียงสวนผสมของวัตถุ ตายแลวก็จบกัน”
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ดูทาทีจากภาพที่ปรากฏทางทีวี แสดงใหเราเห็นถึง “ความสิ้นหวัง” อยางชัดเจน เปนการสูญสิ้น
แลวทุกสิ่งทุกอยาง เปนภาพแหงความอเนจอนาถใจยิ่งนัก
ตรงกันขามกับคริสเตียนเรา ไมวาจะมีชีวิตอยูหรือตายไปก็ตาม เรามีความหวังอยางเต็มเปยมใน
องคพระผูเปนเจา พระเยซูคริสตทรงสัญญาวา “เราไปจัดเตรียมที่ไวสาํ หรับทานทั้งหลาย เราจะกลับมา
อีก รับทานไปอยูกับเราเพื่อวาเราอยูที่ไหน ทานทั้งหลายจะอยูที่นนั่ ดวย” (ยอหน 14:3)
วัยรุนบางคนคงจะเคยอานหนังสือ “ชั่วฟาดินสลายเรียมเองผูเขียนไดใหตวั ละครคนหนึ่งพูดวา
“ความตายคืออะไรเลา? หากมิใชเบื้องตนของชีวิตใหม”
แฮรี่ เอเมอรสัน ฟอสดิคกไดกลาววา “ความสุขไมเพียงแตเปนความรื่นรมยอันยิง่ ใหญเทานัน้
หากแตเปนชัยชนะอันยิ่งใหญดวย”
เปาโลกลาวถึงวันแหงความหวังและวันแหงความชื่นชมยินดี คือวันที่วัยรุนและคริสเตียนทุกคน
จะไดพบกันอยางพรอมหนาพรอมตาหลังความตายวา “ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค
ดวยพระดํารัสสั่ง ดวยสําเนียงเรียกของเทพบดี และดวยเสียงแตรของพระเจา และคนทั้งปวงในพระ
คริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมากอน...
หลังจากนัน้ เราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยูจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะไดพบ
กับองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้นแหละเราจะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย” (1 เธสะโลนิกา
4:16-17)
ดวยความหวังอันยิ่งใหญนี้แหละ
ที่ทําใหวัยรุนคริสเตียนมีความชื่นชมยินดี
และดําเนินชีวติ ในทางบริสุทธิ์ผุดผอง!
และมีความกระตือรือรนในการปรนนิบัตริ ับใชพระเจา
ดําเนินชีวิตเหมือนดังที่มารติน ลูเธอรกลาววา
“ขาพเจาดําเนินชีวิตประหนึง่ พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมเมื่อวานนี้
ทรงฟนคืนพระชนม
ขึ้นมาวันนี้ และจะเสด็จมาในวันพรุงนี”้
ดวยความหวังอันเจิดจาอยางนี้ วัยรุนคริสเตียนจึงกลากลาววา “พระเยซูเจา เชิญเสด็จมาเถิด”
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บทที่ 6 วัยรุนกับความปรารถนา

นาอับอายและทนไมได
ทางภาคเหนือมีคําพังเพยวา
“ตุกบมีกิ๋น บมีไผเอาไฟมาสองตอง
ตุกบมีนุงบมียอ ง ปนองดูถูกดูแควน”
ถาแปลเปนภาษาไทยกลางก็จะไดความวา “ความทุกขที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากไมมีอาหารจะกิน ไมมี
ใครคนไหนมามองเห็น (เอาไฟมาสองดูกระเพาะ) แตความทุกขยากที่เกิดขึน้ เนื่องจากไมมเี สื้อผา
อาภรณสวย ๆ งาม ๆ สวมใสนั้น มีคนเขามองเห็น และใคร ๆ ก็จะพากันเลาลือนินทาและดูถูกดูหมิ่น
ซึ่งเปนเรื่องที่นาอายและทนไมได”
วัยรุนที่รัก ดวยเหตุนี้เองผูคนจึงพากันขวนขวายกระเสือกกระสนเสาะหาวัตถุสิ่งของมา เพื่อ
ประดับหนาประดับตา เชน บานหลังใหญ ที่ดิน รถยนต เครื่องเสียง ทีวี วีดีโอ ทองหยอง เพชรพลอย
เสื้อผาแพรพรรณ การกินการดื่ม และเครื่องแตงกายที่มีราคาแพง (จากตางประเทศ)

ยุคแหงการแขงขัน
แมวาจะมีคํากลาวเตือนใจทีว่ า “อวดดีเปนสมบัติของคนขลาด อวดฉลาดเปนสมบัติของคนโง
อวดโกเปนสมบัติของคนจน” ถึงกระนั้นก็มีการประชันขันแขงกันวาใครจะมีบานหลังใหญกวากัน ใคร
จะมีรถเกงที่มรี าคาแพงกวากัน ใครจะมีเครื่องเพชรที่ล้ําคากวากัน โดยวัดจากฐานะที่มองเห็นภายนอก
ดวยตา (สวนทองจะหิวโหยอยางไรก็ชางมันเถอะ เพราะไมมีใครมองเห็น)
ถาวัยรุนผานไปทางถนนพหลโยธินแถวแยกลาดพราวจนถึงทางแยก ม.เกษตร จะเห็นวามีราน
ขายรถยนตมือสอง (รถใชแลว) ตลอดสองฟากทาง รถพวกนี้สว นมากจะเปนรถที่บริษัทยึดมาจากคนซื้อ
ซึ่งไมมีปญญาผอนสงพวกคนระดับกระจอกงอยงอยแตอยากอวดโก ก็ไปดาวนรถมาขี่ แตไมมีเงินสงก็
เลยหลุดมือ
ดวยคานิยมผิด ๆ อยางนีก้ ระมัง เราจึงเห็นขาวทางหนาหนังสือพิมพอยูบอย ๆ วา พอแมบาง
คนขายลูกสาว (หรือสนับสนุน) ใหประกอบอาชีพขายตัว เพื่อหาเงินมาปลูกบานใหใหญโตโออา ซึ่ง
ปจจุบันตามสถิติรายงานวาในประเทศไทยมีโสเภณีถึง 500,000 คน (หาแสนคน) เปนหญิงสาวที่มาจาก
ทางภาคเหนือ 60 เปอรเซ็นต มาจากภาคอีสาน 30 เปอรเซ็นต และมาจากทางภาคกลางกับภาคใต 10
เปอรเซ็นต
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หมายเหตุ สถิติซึ่งสํารวจใหมบอกวา เมืองไทยโสเภณีรวมทุกประเภทถึง 1,000,000 คน (หนึ่ง
ลานคนและสวนใหญมีอายุระหวาง 15-25 ป ก็เรียกวาอยูใ น “พวกวัยรุน” เชนเดียวกับเราทั้งหลาย
สวนผูชายก็กระวีกระวาดพากันบินไปขุดทองในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ดี
เพราะเปนการหาเงินเขาประเทศ ทําใหเศรษฐกิจกระเตือ้ งขึ้น แตหลายคนก็ถูกหลอกเสียเงินแลวไมได
ไปทํางาน หรือไปถึงแลวถูกลอยแพ ช้ําอกช้ําใจ บางคนไมเพียงแตเสียเงินแถมยังเสียนา เสียเวลาและ
เสียเมียอีกดวย

ความปรารถนาที่แทจริง
วัยรุนที่รัก พระเยซูคริสตทรงสอนในพระธรรมมัทธิว บทที่ 6 วา “ทานทั้งหลายอยากระวน
กระวายถึงชีวติ ของตนวา จะเอาอะไรนุงหม ชีวิตสําคัญยิ่งกวาอาหารมิใชหรือ และรางกายสําคัญยิ่งกวา
เครื่องนุงหมมิใชหรือ?”
พระองคตรัสตอไปวา “คนที่ไมเชื่อพระเจาลวนแลวเสาะแสวงหาสิ่งเหลานี้กันทั้งนัน้ แตพระเจา
ทรงรูวา วัยรุน คริสเตียนมีความมุงมาดปรารถนาอะไร
พระเยซูคริสตทรงวางหลักเกณฑแหงการดําเนินชีวิตไววา....
1.ทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน
2.เมื่อแสวงหาพระเจาเรียบรอยแลว พระองคจะทรงพระราชทานสิ่งทั้งปวงที่จําเปนแกการดํารง
ชีพใหแกเราทุกคน (อานมัทธิว 6:25-34)
เปาโลไดบอกใหวยั รุนคริสเตียนเรียนรูจัก “ความพอใจ” ในพระธรรม 1 ทิโมธี 6:4-8 วา “เรา
ไมไดเอาอะไรเขามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไมไดฉันนั้น” เปนความจริงไหมวัยรุน
ทั้งหลาย? มีใครบางที่คลอดออกมาจากทองแมและคาบชอนทองคําออกมาดวย? พระคัมภีรกลาวตอไป
วา “ถาเรามีอาหารและเสื้อผา ก็ใหเราพอใจดวยของเหลานั้นเถิด”
กษัตริยซาโลมอนไดตรัสถึงสัจธรรมขอหนึ่งวา “เขาไดคลอดออกมาจากครรภมารดาตัวลอนจอน
ฉันใด เขาก็จะกลับไปอีกเชนเดียวกันฉันนั้น และเขาจะเอาอะไรซึ่งเปนผลงานติดมือไปไมไดสกั อยาง
เดียว” (ปญญาจารย 5:15)

ชีวิตที่สมถะ
เซเนกาไดกลาวเตือนวัยรุนไววา “ถาสิ่งที่ทานมีอยูแลว ไมไดทําใหทานเกิดความชื่นชมยินดี ทาน
ก็ยังไมพอใจอยูนั่นเอง แมวา โลกทั้งโลกจะเปนของทาน”
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มีคนหนึ่งเขียนไวอยางนาคิดวา “แมวาเราจะไดเปนเจาของประเทศอเมริกาทั้งประเทศ พรอมกับ
กั้นรั้วลอมรอบอยางแนนหนา เรายังคงกินอาหารเพียงวันละ 3 มื้อ นอนเตียงครั้งหนึ่ง ๆ เพียงเตียงเดียว
และใชเสื้อผาครั้งหนึ่ง ๆ เพียงชุดเดียวเทานั้น”
แตเราตระหนักในความจริงที่วา วัยรุนคริสเตียนไมใชนักบวช วัยรุน คริสเตียนไมใชฤาษีชีไพร
วัยรุนคริสเตียนไมใชผูที่ลุโสดาบัน และวัยรุนคริสเตียนไมใชทูตสวรรค ที่ปราศจากความตองการ
สิ่งของฝายโลก
แตวยั รุนคริสเตียนคือมนุษยธรรมดาสามัญคนหนึ่ง
ที่มีเปาหมายชีวิต “อยูเพื่อพระเยซูคริสต”
เรามีชีวิตอยูมใิ ชเพื่อที่จะกินดื่ม แตรับประทานเพื่อจะดํารงชีวิตอยู เรารูดีวา บานอันแทจริงของ
เรานั้นอยูใ นสวรรค โลกนี้เปนเพียงทางผาน
วัยรุนทุกคนรูด ีวา ผูที่หลงใหลเพลิดเพลินอยูกับดอกไมขางทาง ยอมจะเดินไปถึงจุดหมาย
ปลายทางของเขา
วัยรุนที่รัก ถาไมมีสิ่งใดทําใหทานพอใจ ก็จงพอใจในสิ่งที่ทานมีอยู
อยากระวนกระวาย อยาวิตกทุกขรอน
จงแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจากอนสิ่งอื่นใด
แลวพระองคจะทรงจัดหาสิ่งจําเปนแกชีวติ วัยรุนใหแกเรา
ทานเชื่อเชนนีไ้ หม?
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บทที่ 7 วัยรุนกับทางลัด

ไมมีทางลัด
เจาหนาที่ของสนามบินลอสแองเจลิสถึงกับผงะ! เมื่อกระเปาเดินทางใบใหญซึ่งไมมีเจาของถูก
เปดออก เพราะในกระเปาใบนั้นแทนที่จะพบเสื้อผาหรือขาวของเครื่องใชเหมือนกระเปาทั่วไป แตสิ่งที่
ปรากฏตรงหนา เปนสิ่งที่พวกเขาไมเคยพบเห็นมากอน!
วัยรุนที่รัก ลองทายซิวา พวกเขาพบอะไร?
ในกระเปาใบนั้น มีรางของหญิงสาวผูหนึง่ นอนจดอยูตวั แข็งทื่อ ขาง ๆ กายของเธอมีกลวยหอม
อยูสามลูก และถูกกินไปแลวหนึ่งลูก เธอไดสิ้นใจตายกอนทีก่ ระเปาจะถูกเปดเปนเวลาหลายชัว่ โมง
มาแลว เจาหนาที่ตองวิ่งวุน เพื่อหาสาเหตุวา นี่เปนการลักพาตัวหรือฆาตรกรรมกันแน
กระเปาใบนี้ถูกสงมาจากประเทศเยอรมันตะวันตกเจาของเปนชายหนุม นักธุรกิจชาวอิหราน ที่
เขาไปตั้งรกรากทํามาหากินอยูในอเมริกา จากการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจพบวา กอนหนานีช้ าย
หนุมไดเดินทางกลับไปยังประเทศของตน เพื่อเขาพิธีสมรสกับหญิงสาวคนรักเชื้อชาติเดียวกัน
หลังจากเวลาแหงการดื่มน้ําผึง้ พระจันทรผานไปไดไมกวี่ นั
ชายหนุม ก็หอบหิว้ ภรรยาสุดที่รัก
เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
เมื่อคนทั้งสองเดินทางมาถึงเยอรมันตะวันตก จึงไดทําการขอวีซาเขาสหรัฐ แตสถานทูตอเมริกา
ในเยอรมันตะวันตกไดออกวีซาใหเฉพาะชายหนุมเทานัน้ สวนหญิงสาวใหรอตอไปอีกหกเดือน จึงจะ
ออกวีซาให
ชายหนุมคิดหนักและกลัดกลุมมาก เขาพยายามหาหนทางที่จะนําเอาภรรยาเขาไปสหรัฐดวยใหจง
ได ในที่สุดก็คิดออก จึงไปซื้อกระเปาเดินทางใบใหญมาและบรรจุภรรยาลงไป ปดอยางแนนหนาและ
สงรวมไปกับกระเปาใบอืน่ ๆ ทางใตทองเครื่องบิน
เจาหนาทีต่ ํารวจลงความเห็นวา “หญิงสาวผูนี้ตายเพราะถูกกระเปาใบอื่น ๆ ทับขณะอยูใตทอง
เครื่องบิน” อีกสามวันตอมาสามีของหญิงสาวผูนี้ซึ่งโศกเศรามากถึงกับคลุมคลั่งและใชปน ยิงตัวตาย
เพื่อชดใชหนีแ้ หงความเขลาของตน
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ทางเขาสูแผนดินสวรรค
วัยรุนที่รัก จากเรื่องที่ทําใหเราคิดถึงพระดํารัสของพระเยซูคริสตเกี่ยวกับการเขาสูแผนดินสวรรค
พระองคบอกกับสาวกวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิตไมมผี ูใดไปถึงพระบิดาได
นอกจากมาทางเรา” (ยอหน 14:6)
ขอใหวยั รุนสังเกตวา พระเยซูคริสตไมไดตรัสวา พระองคเปนผูชี้ทางไปสวรรค หรือเปนผู
แนะนําคนใหทําความดี แตพระองคตรัสวา “เราเปนทางนั้น” เปนทางที่จะนําวัยรุนทุกคนไปถึงเมือง
บรมสุขเกษม
มีบางคนอาจจะถามวา มีทางอื่นอีกไหมทีจ่ ะไปสวรรคได?
ไมมีทางอื่น จะตองไปตามทางที่พระเจาทรงกําหนดไวเทานั้น พระคัมภีรยืนยันโดยทางปากของ
อัครสาวกเปโตรวา “ในผูอื่นความรอดไมมีเลย เพราะวานามอื่นในหมูมนุษยทวั่ ใตฟา อันเปนที่รอดแก
เราทั้งหลาย พระเจาไมทรงโปรดใหม”ี (กิจการ 4:12)
การเขาประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเปนสิ่งทีย่ ากมากในปจจุบัน แตการเขาสวรรคยิ่งยากกวาหลาย
เทานัก
แตจะเขาอเมริกาไดอยางงายดายถามีพาสปอรต (หนังสือเดินทาง) และวีซา (หนังสืออนุญาตให
พํานักอยูใ นประเทศ)

กฎเกณฑของพระเจา
วัยรุนจะตองมาเรียนรูเกีย่ วกับกฎเกณฑของพระเจาในการเขาสูแผนดินสวรรค คือ....
1.ทานจะตองมาหาพระเยซูคริสต (1 เปโตร 2:4)
2.ถอมใจลงสารภาพความผิดบาปของเรา (1 ยอหน 1:9 “ถาเราสารภาพความผิดบาปของเรา
พระองคทรงสัตยซื่อและเทีย่ งธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการ
อธรรมทั้งสิ้น”)
3.ตอนรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัว (ยอหน 1:12 “แตสวนบรรดาผูที่
ตอนรับพระองคผูที่เชื่อในพระนามของพระองค พระองคทรงประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา”)
4.มีความเชื่อและไววางใจพระเยซูคริสตแตเพียงผูเดียว (ยอหน 3:16 “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก
จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่ไววางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมี
ชีวิตนิรันดร”)
5.รับการประทับตราดวยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ของพระเจา (เอเฟซัส 1:13-14)
6.ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18)
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ไมมีทางลัดที่จะเขาสูแผนดินสวรรคของพระเจา หญิงสาวที่เรากลาวมาแลว เธอพยายามทีจ่ ะ
ลักลอบเขาเมืองแตผลที่ไดรับคือความตาย ในทํานองเดียวกัน การลักลอบเขาแผนดินสวรรคก็ยอมเปน
สิ่งที่เปนไปไมได ยิ่งกวานัน้ ผลลัพธก็คือ จิตวิญญาณพินาศในบึงไฟนรก
วัยรุนที่รัก “ถาทานยอมรับอยางเปดเผยวา พระเยซูคริสตคือองคพระผูเปนเจา และเชื่อมั่นดวย
ความจริงใจวา พระเจาไดทรงบันดาลใหพระองคฟนขึน้ มาจากความตาย ทานก็จะรอด เพราะการเชื่อ
ดวยใจก็ทําใหไดรับการนิรโทษกรรมในความผิดบาป และการประกาศถึงความเชื่อของตนตอบุคคลอื่น
ๆ เปนการเสริมสรางความรอดใหมนั่ คง” (โรม 10:9-10 ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต)
ไมมีทางลัดเขาสูแผนดินสวรรค!
มีทางเดียวเทานั้น คือ เชื่อและไววางใจในพระเยซูคริสต
วัยรุนทุกทาน ถามตัวทานเองวา ขาพเจารอดพนบาปแลวหรือยัง? ขาพเจามีพาสปอรตและวีซา
แหงแผนดินสวรรคแลวหรือยัง?
ถายัง....ทําไมละ?
รีบจัดการเดีย๋ วนี้เลยซิ.
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6

บทที่ 8 วัยรุนกับชีวิตที่เรียบงาย

บทเรียนจากบอนไซ
ถาเพื่อนวัยรุนมีโอกาสไปเดินในงาน “ไมประดับ” จะพบกับตนไมชนิดหนึ่งที่เรียกวา “บอนไซ”
บอนไซเปนการยอสวนตนไมใหเล็กแคระ โดยบังคับปลูกในภาชนะเล็ก ๆ
บอนไซเปนศิลปการปลูกตนไมของชาวญี่ปุน ที่ไดดดั แปลงมาจากตนแบบของจีนครั้งโบราณ ใน
ภาษาญี่ปุน “บอน” แปลวาถาดตื้น “ไซ” แปลวาพรรณไม
บอนไซทําให เรามองเห็นแงมุมเล็ก ๆ ของธรรมชาติกอใหเกิดอารมณที่ลึกซึ้ง เกิดมโนภาพถึงรูป
โฉมของพันธุไมใหญในปาเขาลําเนาไพรหรือตามหินผาชายฝง ผูที่ชอบเลนบอนไซมีตั้งแตระดับพระ
มหาจักรพรรดิลงไปจนถึงประชาชนธรรมดา

บอนไซ “อัตรายอที่สมสวน”
บอนไซมี “อัตรายอที่สมสวน” มีลําตน กิ่งกานสาขา ดอกและผลที่ยอสวนเหมือนตนไมใหญที่โต
ตามธรรมชาติ บางตนมีอายุเกาแกมากหลายรอยป มีบอนไซตนหนึง่ ที่เลี้ยงมาตั้งแตปลายป พ.ศ.2043
จนถึงบัดนี้
บอนไซมีหลายขนาด ตามหลักมีอยู 4 ขนาดคือ
ขนาดใหญ บอนไซขนาดใหญจะมีความสูง 26-40 นิ้ว
ขนาดกลาง มีความสูง 12-26 นิ้ว
ขนาดเล็ก มีความสูง 7-12 นิ้ว
ขนาดจิ๋ว มีความสูง ไมเกิน 7 นิ้ว ชนิดจิว๋ นี้เลี้ยงยากมาก เหมาะสําหรับวางบนโตะรับแขกเล็ก ๆ
ไมที่ใชทําบอนไซมักจะเปนไมเล็กที่เลี้ยงงายเชน อาซาเรีย เชอรรี่ วิสตาเรีย หรือไมผลเชน
ทับทิม คนไทยเรานิยมเลนไมไทย เชน มะขาม มะขามเทศ มะสัง ตะโก ขอย โมก ชา ไทย มะนาวเทศ
เปนตน
การปลูกบอนไซสําคัญอยูที่ดิน อาหารและน้ํา ทางระบายน้ําที่ถูกตอง ดินมักจะใชดนิ เผาสีเหลือง
บางทีก็ใชดนิ ปนถานหิน ดินใบไมผุที่มีอาหารพืชและสัตว กับทรายหยาบผสมกรวดเม็ดเล็ก ๆ ซึ่งเคลา
กับดินชวยระบายน้ําและทําใหรากของมันมีความเย็น ควรใสปุยในดินดวย การปลูกจะวางดินเปนชั้น ๆ
ชั้นลางสุดควรจะเปนดินกอนใหญลดหลั่นสลับกันขึ้นมาจนถึงขนาดเล็กที่สุดคือชั้นบน
ภาชนะที่ใชปลูกจะตองเลือกใหเหมาะสมกับตนไมเพราะเปนเครื่องสงเสริมตนไมใหเดน!
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บอนไซจะเจริญเติบโตอยางจํากัดของรากและของกระถางเล็ก ๆ และจากการตัด ตกแตงของทุก
สวนไมวาเปนลําตน กิ่ง ซึ่งก็ใหเปนไปอยางเหมาะสมและสวยงามเปนหลัก อาจกลาวไดวา พันธุไม
เกือบทุกชนิดสามารถจะนํามาทําเปนบอนไซได

อุทาหรณสําหรับวัยรุน
ที่ไดนําเอาเรื่องบอนไซมาเลาสูกันฟงนี้ มิใชมีเจตนาจะชักชวนใหวยั รุนทั้งหลายมาปลูกบอนไซ
(แตถาทําไดกด็ ีนะ เพราะจะทําใหเราสามารถชื่นชมกับความงามของใบไม ดอกไม และไมผลไดตลอด
ทั้งป อีกทัง้ ยังชวยผอนคลายความตึงเครียดของอารมณเปนอยางดีอกี ดวย) แตอยากจะนํามาเปน
อุทาหรณสําหรับวัยรุนคริสเตียน
ประการแรก วัยรุนคริสเตียนเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงพระเจา
บอนไซทําใหผูคนจินตนาการถึงพันธุไมใหญในปากวาง
วัยรุนก็ควรจะทําใหผูพบเห็นได
จินตนาการถึงพระเจาผูทรงสรางเชนเดียวกัน
พระคัมภีรกลาววา “พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค” (ปฐมกาล 1:27)
เมื่อคนหนึ่งคนใดมองเขามายังชีวิตของวัยรุนคริสเตียน เขาจะมีความรูสึกประทับใจอยางลึกซึ้ง
และเกิดความศรัทธาในพระเจาของคริสเตียนขึ้นมาทันที มีความปลาบปลื้มใจและชืน่ ชมยินดี เขาจะพา
กันกลาวเปนเสียงเดียวกันวา “ดูพวกวัยรุนคริสเตียนซิชางนารักจริง ๆ”
ประการที่สอง การตัดและตกแตงชีวิตวัยรุน คริสเตียน
บอนไซจะไดขนาดรูปรางที่สวยงาม จะตองมีการตัดและตกแตงอยูเปนประจํา ในทํานองเดียวกัน
ชีวิตของวัยรุนคริสเตียนจะสวยงามจะตองมีการตกแตงดวยสถาปนิกเอกคือ พระเยซูคริสต พระองค
ตรัสวา “แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงทีอ่ อกผล
พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น” (ยอหน 15:2)
พระเยซูคริสตทรงอยูในฐานะเจาของสวนองุนที่รอบรู ชํานิชํานาญและมีความรับผิดชอบเอาใจ
ใสเปนอยางดี พระองคทรงดูแลรักษาชีวติ ของวัยรุนคริสเตียนทุกคนทรงตัดและลิดดวยจุดประสงคให
ออกผลสวยงามมากขึ้น
พระองคจะทรงตัดบางสิ่งบางอยางไปจากชีวิตของเราแนนอน ในการตัดและลิดนัน้ ยอมจะเกิด
ความเจ็บปวดรวดราว แตในความทรมานนั้นมันเปนเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น
วัยรุนที่รัก เราจะตองตระหนักวา ภาชนะที่ไมไดรบั การตกแตงนัน้ ไมมีใครเขาอยากจะเอา
ออกมาโชวหรอก เชื่อเหอะ.....!
ประการที่สาม วัยรุนคริสเตียนจะตองมี “อัตรายอที่สมสวน”
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จะเห็นไดวา บอนไซนั้นมีความสวยงามเพราะมีการใหอาหาร คือดิน น้ําอยางจํากัด ไมมีอยาง
เหลือเฟอ แตถงึ กระนั้นมันก็ยังดํารงชีพอยูไดโดยไมเดือดรอน แถมยังสวยงามและมีสงาอีกดวยนะ
โรครายหลายชนิดเขาเกาะกุมชีวิตของมนุษย เพราะเขาไมรูจักอัตรายอที่สมสวน หลายคนตายไป
กอนเวลาอันสมควร เพราะกินมากไป นอนมากไป ฟุมเฟอยมากไป และสุขสบายเกินไป
เชคสเปยรกลาวไววา “อรอยนักมักตาย” นั้นเปนความจริงรอยเปอรเซ็นต ปจจุบันมีโรคสําหรับ
คนรวยที่อยูดกี ินดี เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันสูง เสนเลือดอุดตัน เปนตน
ถาวัยรุนคริสเตียนดําเนินชีวติ แบบ “อัตรายอที่สมสวน” ก็จะไมเสียอะไรเลย มีแตทางไดเทานัน้
แตหลายคนคิดวา ถาดําเนินชีวิตแบบ “เทาที่จําเปน” แลวเปนความโงเขลา ตองเสียเปรียบอยางมากเกิด
มาทั้งที มีชีวิตเดียวไมฉวยโอกาสก็แยแลว
เศรษฐีในคําอุปมาของพระเยซูคริสตก็คิดในทํานองเดียวกัน เขากลาววา “เราจะรวบรวมขาวและ
สมบัติทั้งหมดของเราไวที่นนั่ แลวเราจะวาแกจิตใจของเราวา จิตใจเอยเจามีทรัพยสมบัติมากเก็บไวพอ
หลายป จงอยูก ิน ดื่มและรื่นเริงเถิด” แตพระเจาตรัสแกชายคนนีว้ า “เจาคนโง” (ดูลูกา 12:13-21)
นักจิตวิทยาคนหนึ่งไดกลาววา “อะไรที่คนมองเห็นเปนสิ่งที่เขาตองการ” และ “ความปรารถนา
ของมนุษยไมมีที่สิ้นสุด”
ผูเขียนหนังสือปญญาจารยกลาววา “มนุษยไมมีอะไรดีไปกวาสัตวเดรัจฉาน เพราะสารพัดก็
อนิจจัง....ทุกอยางมาจากผงคลีดิน และทุกอยางกลับเปนผงคลีดินอีก”
พระคัมภีรสอนใหวัยรุน คริสเตียนดํารงชีวิต “แบบเรียบงาย”

ชีวิตที่เรียบงายและสมถะ
พระเยซูคริสตไมเคยสอนใหสาวกอธิษฐานขอใหพระเจาประทานอาหารตลอดสัปดาห ตลอด
เดือน ตลอดป ตลอดชีวิต หรือขอเพื่อจะมีอยางเหลือเฟอ
แตพระองคทรงสอนวา
“ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคในกาลวันนี้”
(มัทธิว 6:11) นายแพทยชาวอังกฤษที่มีชอื่ เสียงคนหนึ่งคือ เซอรวิลเลี่ยม ออสเลอร มีคติประจําใจวา
“ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาวา ขอทรงโปรดประทานขนมปงสําหรับวันนีแ้ กขาพเจา และขาพเจาจะไม
กระวนกระวายถึงวันพรุงนี้
พระเจามิไดบอกใหชนชาติอิสราเอลเก็บกักตุนมานา (อาหารจากสวรรค) ไวคนละหลาย ๆ
กระบุงโกย แตใหเขาออกไปเก็บทุก ๆ เชา ใหเพียงพอสําหรับวันหนึง่ ๆ เทานั้น มีชาวยิวใจโลภบางคน
เก็บกักตุนไว แตมานานัน้ ก็บดเนาเปนหนอน
บอนไซดํารงชีวิตดวยน้ํา อาหารเทาที่จําเปน (ไมมากเกินความจําเปน) ทําใหชวี ิตของมันเตะตาผู
พบเห็นเพราะความสวยงามอยางลึกซึ้งแบบ “สมถะ”
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วัยรุนคริสเตียนก็ควรจะดํารงชีพดวยสิ่งของที่จําเปน (ไมมากเกินความจําเปน) เนนชีวิตแบบ
ประหยัด เรียบงายจะกอใหเกิดความสวยงามแหงชีวิต จะเปนแบบอยางและความชื่นชมยินดีแกผูพบ
เห็น
ในสภาวะที่ประเทศไทยของเรากําลังขาดดุลยการคากับตางประเทศ (ทุกคนทีเ่ กิดมาตองแบก
หนี้สินคนละหลายพันบาท) การใชบริการของรถประจําทาง ก็ประหยัดกวาการใชรถเกงสวนตัว
การรับประทานขาวแกงในรานเล็ก ๆ ก็ประหยัดกวานั่งในภัตตาคารหรือโรงแรม
การแตงกายแบบเรียบ ๆ ไมมีเครื่องสําอางราคาสูงลิ่วพอก ไมมีเครือ่ งเพชรพลอยสวมใส ก็มิได
ทําใหคาของความเปนคนดอยลงไปเลย...จริงไหม?
การใชของที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ถูกกวาของจากเมืองนอก อีกทั้งยังเปนการสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่องความประหยัดอีกดวย และเปนการลดดุลการคา เงินทองไมรั่วไหลไปตางแดน
พระเยซูคริสตตรัสวา “ศิษยไมใหญไปกวาครู”
พระองคทรงดํารงพระชนมชพี อยางไร วัยรุนคริสเตียนก็ควรจะลอกเลียนแบบจากพระองคดวย
“พระเยซูตรัสวา สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แตบุตรมนุษยไมมีทจี่ ะวางศีรษะ” (ลูกา
9:58) พระองคตรัสตอไปวา “ถาทาน (วัยรุนคริสเตียน) รักเรา ทานก็จะทําตามบัญญัติของเรา” (ยอหน
14:15)
เปาโลผูรับใชที่ซื่อสัตยของพระเจา กลาวถึงการดําเนินชีวิตของทานวา “ขาพเจามีฐานะอยางไรก็
ตามขาพเจาก็เรียนรูแลว ทีจ่ ะพอใจอยูอยางนั้น” (ฟลิปป 4:11)
พระเยซูคริสตทรงมีชีวิตอยาง “อัตรายอที่สมสวน” มีเทาที่จําเปน ชีวิตที่เรียบงายและสมถะ
วัยรุนที่รัก ชีวติ ของทานละเป็นอยางไร?
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If you had done the right thing,
You would be smiling.
ขอความนี้คัดมาจากพระคัมภีร ปฐมกาล 4:7 ฉบับ Good News แปลเปนไทยวา “ถาคุณทําในสิ่งที่
ถูกตอง คุณก็จะยิ้มแยมแจมใส”
ขอความดังกลาวนี้เปนคําถามของพระเจาตอคายินผูมีใบหนาบูดบึ้งเพราะความไมพอใจ ซึ่งใน
พระคัมภีรฉบับ 1971 วา “ถาเจาทําดี เราก็พอใจรับเจามิใชหรือ?”
คงไมมีใครหรอกที่ทําความดีแลว ยังจะหนาเงาหนางออยูไ ด
วัยรุนคริสเตียนคือผูที่ไดรับความดีจากพระเจาและสําแดงความดีนนั้ ใหปรากฏแกสายตาของ
ชาวโลกทั่วไปเพื่อคนเหลานัน้ จะไดยกยองสรรเสริญพระเจา (มัทธิว 5:16, 48)
แนนอน ความดีนั้นมีมากมายหลายอยาง ซึ่งไมสามารถที่จะบรรยายใหหมดในที่นไี้ ด แตความดี
อยางหนึ่งในหลาย ๆ อยางนัน้ ก็คือ “ใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส”
เราเคยรองเพลงสั้น ๆ วา “ยิม้ กันเถิด สําแดงความสุขในใจ เชิญยืนขึ้นหันไปทักทายปราศรัย โคง
คํานับผูยืนอยูใ กล ดวยใบหนาแจมใส”
“ดวงตาคือหนาตางของหัวใจ” นั่นเปนความจริงทีเดียว อะไรที่ปดปงซอนเรนอยูในสวนลึกของ
จิตใจจะปรากฏใหเห็นทางสีหนา กิริยาทาทางและคําพูด พระเยซูคริสตตรัสวา “ปากนั้นพูดสิ่งที่มาจาก
ใจ” (มัทธิว 12:34)
บางคนเขาใจผิดคิดไปวา คริสเตียนคือคนที่ยิ้มไมเปน หัวเราะไมได ถาหัวเราะแลวเปนบาป การ
เปนคริสเตียนจะตองเครงขรึมมีใบหนาโศกเศราและเจาน้ําตา ไมเลนไมหัว ปราศจากยิ้มและความราเริง
เบิกบาน เปนคนชนิดเก็บกดและแบกโลกไวทั้งโลก โดยมีตวั เองขึ้นไปนั่งอยูบนนัน้ โดยไมรูตวั
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาพวกเขาไดเห็นภาพพระเยซูคริสต ที่จิตรกรเนนพระพักตรของพระองค
ใหดนู าเกรงขามและโศกสลด เชน ภาพพิธีศีลมหาสนิท ณ หองชั้นบน ภาพพระองคทรงอธิษฐานใน
สวนเกทเสมนี ภาพถูกตรึงบนไมกางเขน และ ฯลฯ
แตตามความจริงแลวเปนอยางไร? ทานคิดวาพระเยซูคริสตทรงยิ้มแยมแจมใสไหม? พระองค
ทรงหัวเราะอยางราเริงเบิกบานไหม? ขณะที่พระองคทรงสนทนากับเหลาสาวก ขณะทรงอุมเด็กเล็ก ๆ
และขณะที่ทรงเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผูเขียนสุภาษิตกลาววา “ใจทีร่ าเริงเปนยาขนานวิเศษ” (สุภาษิต 17:22) นี่เปนคําพูดของเศรษฐีคน
หนึ่งในสมัยโบราณที่รักพระเจา เปาโลเองขณะที่ทานติดคุกอยู ก็ยังมีจิตใจราเริงยินดี ทานเปดประตูคุก
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ในตอนดึกดวยเสียงเพลง (กิจการ 16:25) มิใชเพียงชืน่ ชมยินดีคนเดียว แตทานยังไดเขียนจดหมายไป
กําชับคริสเตียนในเมืองฟลิปปดวยวา “จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอย้ําอีกครั้ง
วา จงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟลิปป 4:4)
มีขอแตกตางกันอยูระหวางการยิ้ม (ดวยความชื่นชมยินดี) ของคริสเตียนกับการยิ้มของชาวโลก
ทั่วโลก ความราเริงเบิกบานของชาวโลกเกิดขึ้นที่สมอง ที่ความคิด ทีส่ ายตา ที่การไดยนิ และขึ้นอยูกับ
วัตถุสิ่งของ
คืนวันหนึ่ง เพือ่ นของเรากําลังยืนคุยกับเพื่อนที่ไมไดเปนคริสเตียนอยู ทันใดนั้น เขาก็ยกมือขึน้ ดู
นาฬิกาแลวบอกดวยทาทีรอนรนวา “ผมตองไปกอนละ” เพื่อนของเราถามวา “ทําไม จะรีบไปไหน?”
เขาตอบวา “รีบไปดูทีวี เพราะมีรายการตลกที่สนุกมาก” ความสุขของคนนี้ขึ้นอยูก บั สิ่งที่เขาไดยนิ และ
มองเห็น
แตความสุขของคริสเตียนเกิดขึ้น เพราะไดรับสันติสุขจากพระเจา ความราเริงเบิกบานของเรา
เพราะรอดพนจากความผิดบาป
โดยพระองคประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคใหลงมา
สิ้นพระชนมทบี่ นไมกางเขน
ถึงกระนั้น แมชาวโลกเขาจะมิไดยิ้มออกมาจากสวนลึกของจิตใจ แตเขาก็ยังเนนที่จะแสดงออก
เพราะยิ้มไมเคยใหโทษแกผูหนึ่งผูใดเลย ตรงกันขามมีคุณอยางเอนกอนันต
คนจีนมีคําเตือน “คนที่ยิ้มไมเปน ไมควรเปดรานคา”
ในแวดวงธุรกิจมีการแขงขันอยางมากดานบริการ ผูที่ประสบความสําเร็จมักจะยึดสูตร 7 ประการ
คือ “ยิ้ม ไหว ไตถาม น้ํา บริการ งานเรียบรอยและคอยสงลูกคา”
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมานี้ มีคดีประหลาดเกิดขึ้นกลาวคือ ผูพิพากษาโรเบิรต เบลิว จูเนียร แหง
ศาลแขวงสหรัฐ ไดตัดสินเห็นดวยกับอเมริกันแอรไลน ในสิทธิที่จะไลพนักงานออก เนื่องจากยิ้มไม
มากพอ
ผูตกเปนเหยื่อของคําพิพากษาครั้งนี้คือ นายโรเบิรต ดับบลิว คอกซ บริกรวัย 38 ป ของสายการ
บินดังกลาว แมวาคอกซจะแกขอกลาวหาวา ตนเปนลูกจางที่ทําตามกฎเกณฑของบริษัทมาโดยตลอด
ยกเวนเพียงเรือ่ งยิ้มเรื่องเดียวเทานัน้
แตผูพิพากษาเบลิวถือนโยบายของบริษัทที่วา “ตองแสดงในหนาที่เต็มไปดวยความเปนมิตร” นั้น
สําคัญและจําเปนสําหรับบริษัทอยางมาก ในภาวะที่สายการบินตองแขงขันดานบริการกันอยางมากใน
ขณะนี”้
บทเรียนที่เราไดรับจากเรื่องนี้ก็คือ
“ในการทํามาหากินนั้นถายิ้มไมเปนมีสิทธิ์ตกงานได
เหมือนกัน”
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ประเทศไทยของเราเคยไดรบั การขนานนามจากนานาชาติมาตั้งแตครั้งโบราณวา “Land of smile”
หมายถึง “สยามเมืองยิม้ ” ไมวาจะไปทางไหนจะพบแตมิตรไมตรีและรอยยิ้มอันออนหวานนา
ประทับใจยิ่งนัก แตปจจุบันนี้เรายังรักษาเอกลักษณโดดเดนอันนี้ไวอยูห รือเปลา?
เมื่อไมนานมานี้ ประเทศสิงคโปรไดจัดสัปดาหแหงการยิ้มขึ้น ชาวเมืองลอดชองทุกคน นับตั้งแต
ผูนํารัฐบาลลงมา เมื่อเวลาพบหนาแขก จะตองสงยิม้ เปนอันดับแรกและติดตามดวยการทักทายดวย
อัธยาศัยไมตรีอันอบอุน เพื่อจุดมุงหวังดึงดูดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
เรากําลังจะถูกคนอื่นแยงเอาตําแหนงยิ้ม ไปครองหรือเปลา?
ยิ้ม ตามความหมายของพจนานุกรม คือ “แสดงใหปรากฏวาชอบใจดวยริมฝปากและใบหนา”
ฟุลตัน จอหน ซีน ไดกลาววา “การยิ้มเปนพรสวรรคอยางหนึ่ง ที่ทําใหคนเราแตกตางไปจากสัตว
อื่น ๆ”
กลุมผูคนควาวิจัยชาวอังกฤษ นําโดยคริสโตเฟอร บรานนิแกนกับเดวิด ฮัมเชียร ไดแยกแยะการ
ยิ้มออกเปน 3 ประเภท คือ (1).ยิ้มธรรมดาเปนการยิ้มไมเห็นฟน มักจะพบเห็นในคนที่ยิ้มใหแกตัวเอง
(2).ยิ้มมาก เห็นฟนหนาบน และตาสบตา เห็นไดเสมอในการทักทายระหวางกลุมเพือ่ นฝูง หรือเมื่อเด็ก
ๆ พบพอแมของเขา (3).ยิ้มกวาง เห็นไดประจําระหวางการเลนและมักสลับไปกับการหัวเราะ จะเห็น
ฟนหนาทั้งขางบนและขางลางแตจะไมมีการสบตากันเทาไหรนัก
เดล คารเนกี้ ไดกลาวถึงความจริง ที่ทําใหปวดใจเปนอยางยิ่งวา “เดินไปกับคนหนาบูดหนางอ 1
กม. มีความเหน็ดเหนื่อยกวาเดินไปกับคนหนายิ้มแยมแจมใส 10 กม.”
เมื่อปกลายคริสเตียนคนหนึง่ ไดเขียนจดหมายถึงเราคน ๆ นี้ประสบอุบัติเหตุขาเปนอัมพาตทัง้
สองขาง เดินไมได ไปไหนมาไหนตองใชรถเข็น พรอมกับจดหมายเธอแนบขอความหนุนใจใหยิ้มมา
ดวยคือ....
“การยิ้มสักทีหนึ่ง ไมตองเสียอะไรเลย แตใหหลาย ๆ อยาง
ยิ้มนั้นทําใหผยู ิ้มรูสึกดีขึ้น
ยิ้มนั้นใชเวลาเพียงนิดเดียว แตความทรงจําของมันเนิ่นนาน บางครั้งตราตรึงไปตลอดกาล
ไมมีผูใดที่ร่ํารวยขึ้นมา หรือมีอํานาจอยูไดจนไมตองยิ้ม
ไมมีใครยากจนลง แตร่ํารวยขึ้น ดวยการยิม้ เชนกัน
ยิ้มกอใหเกิดความสุขในบาน
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันในกิจการงานและเปนจุดเชื่อมระหวางมิตรภาพ
ยิ้มทําใหผูออนระโหยมีเรี่ยวแรงขึ้น
ยิ้มนําความชืน่ ชมยินดีมาสูผทู ี่ทอแทใจ
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ยิ้มจะปราศจากคุณคา ถาหากไมแจกจายออกไป
เมื่อคนอื่นเบื่อหนายเกินไป ที่จะยิ้มใหแกทาน ทานลองยิ้มใหเขาสักนิดหนึ่งดูสิ
ไมมีผูใดปรารถนารอยยิ้มมากเทากับ คนทีจ่ ะไมเคยยิ้มใหแกใครเลย”
ยิ้มของวัยรุน คริสเตียน จะตองเปนรอยยิ้ม ที่มาจากสวรรค เต็มตื้นไปดวยความรัก สันติสุข
มิตรภาพและความปรารถนาที่จะเห็นคนอืน่ มีความชื่นชมยินดี
คริสเตียนจะตองยิ้มใหแกทกุ คน
ยิ้มใหแมกระทั่งศัตรู
คริสเตียนจะตองไมเปนคนชนิด
“ปากหวานกนเปรี้ยว” หรือเปนคนแบบ “ลิ้นการทูต” หรือประเภท “ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ” ดัง
สํานวนจีนที่วา “โขวมี่ฟูเจี้ยน” แปลวา ปากเปนน้ําผึ้ง ใจเปนดาบ และ “เซียวจงอิว่ เตา” หมายถึงมีมีดอยู
ในยิ้ม หรือยิ้มซอนมีดนั่นแหละ
วัยรุนคริสเตียนที่รัก “ยิ้มกันเถิด” ยิ้มออกมาจากสวนลึกในกนบึ้งแหงจิตใจและจิตวิญญาณ ยิ้ม
เมื่อมีความสุขและทุกข ยิ้มเมื่อมีดอกไมและกอนหิน ยิม้ ไดทุกเวลาและสถานที่ ยิ้มไมตองเรียน ไมตอง
เสียเงิน
ลองหัดยิ้มเสียเดี๋ยวนี้ เพื่อบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งกลับใจเปนคริสเตียน เพราะรอยยิ้มอันนา
ประทับใจของทาน
ความบาปทําใบหนาของคายินบึ้งตึง แตสําหรับทานละ?
“ถาคุณทําสิ่งที่ถูกตอง คุณจะมีใบหนาที่ยมิ้ แยมแจมใสมิใชหรือ?”
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แหงนหนาเพงดูความรัก
“ความรัก”
ใชแลว...ความรักทําใหวัยรุนมีจิตใจเบิกบาน ความรักสรางความรูสึกใหสูงสง และกอใหเกิด
ความอิ่มใจ ความรักสรางความงดงามใหแกดวงจิต สรางความเชื่อ ความหวัง ความรักกอใหเกิดความ
กลาหาญและเสียสละ
ความรักทําใหความใฝฝนกลับกลายเปนจริง ความรักมีคุณอนันตและมีอานุภาพที่สุดจะประมาณ
ได ความรักแทมิใชเกิดจากความรูสึก หรือความใคร หรือเหตุผล
“แตความรักทีแ่ ทจริงไมตองการคําตอบ”
ความรักที่แทจริงมีอยูในพระเยซูคริสต เปาโลดํารงชีวิตอยูในศตวรรษที่ 1 ไดสัมผัสกับ
ประสบการณอันไมรูลืม ทานไดเขียนไววา “เพื่อวาทานทั้งหลายจะไดเกิดความหยั่งรู สามารถเขาใจถึง
ความกวางไกล ความล้ําลึกและความสูงสงแหงความรักของพระคริสต.....และรับเอาความรักที่พระองค
มีตอทาน เพื่อตัวทานเอง” (เอเฟซัส 3:18-19)
ขณะที่มนุษยขาดกําลัง พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมเพื่อคนบาปในเวลาที่เหมาะสม ขณะที่
มนุษยเปนปฏิปกษกับพระเจา พระบุตร (พระเยซูคริสต) ไดทรงนําเรากลับคืนดีมีสันติสุขในพระองค
“ความรักของพระเจานั้น กวาง ยาว สูงและลึกเพียงใด?” (ฉบับประชานิยม)
ผูคงแกเรียนในสมัยโบราณ ไดแหงนหนาเพงสายตาไปที่ไมกางเขนของพระเยซูคริสต และได
เห็น “สัญลักษณแหงความรัก” คือแขนของไมกางเขนจะกางออกไปเปน 4 ทิศ แขนหนึ่งชี้ขึ้นขางบน
แขนหนึ่งชี้ลงเบื้องลาง อีกสองแขนกางออกไปดานขาง นั่นหมายความวา ความรักของพระเยซูคริสตได
แผไปทั่วทุกสารทิศ

ความรักเอื้อมไปถึงนรก
เจอโรม ซึ่งเปนคริสเตียนที่รกั พระเจา ครั้งหนึ่งทานไดกลาววา “ความรักของพระเยซูคริสตนั้น
เอื้อมออกไปอยางกวางใหญไพศาลถึงทูตสวรรคผูบริสุทธิ์
ความรักของพระเยซูคริสตเอื้อมไปจนกระทั่งถึงเหลาวิญญาณชั่วในบึงไฟนรก
และความรักของพระเยซูคริสตไดปกคลุมมวลมนุษยที่ตอ สูพระองคทั้งหมดไว ในความกวาง
แหงความรักนัน้ ไดแผปกคลุมวัยรุนทีห่ ลงหายไปจากทางของพระเจาไวดว ย!
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“ดวยเหตุนี้ พระองคจึงทรงสามารถเปนนิตย ที่จะชวยคนทั้งปวงทีเ่ ขามาหาพระเจา โดยทาง
พระองคนั้นใหรอด” (ฮีบรู 7:25)
วิลเลี่ยม บารคเลย นักเขียนและนักศาสนศาสตรคนสําคัญของคริสเตียนไดกลาววา “ไมมีมนุษย
คนใดอยูน อกเหนือความรักของพระเจา และไมมีสถานที่แหงใดที่พระองคเสด็จไปไมถึง”

ความรักแทกบั ความรักเทียม
วัยรุนหลายคนมักจะเกิดความสงสัยและถามวา “ความรักแทกับความรักเทียมมีลักษณะแตกตาง
กันอยางไร?”
ตอปญหานี้ ดร.อาเธอร พี ปาเรรา ไดแยกแยะความรักออกเปน 2 ชนิด คือ “ความรักแท” (แท
หมายความวา ลวน ๆ ไมมีอะไรเจือปน, ไมปลอม, จริงทีเดียว) และ “ความรักเทียม” (เทียมหมายความ
วาทําเอาอยางใหเหมือนคลายของจริง)
ทฤษฏีตอไปนี้วัยรุนสามารถที่จะนําเอาไปวัดผลของความรักที่ทานมีตอ เพื่อน ตอญาติพี่นอง ตอ
ผูบังเกิดเกลาตอครูบาอาจารย หรือตอแฟนที่จะมาเปนคูครองของทานในอนาคตขางหนาก็ได ใน
ทํานองกลับกัน ทานสามารถใชหลักนี้ทดสอบความรักของคนอื่นที่มีตอทานไดโดยไมผิดเพี้ยน
ความรักแท จะมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.มีความไววางใจ
2.เปนทั้งฝายใหและฝายรับ
3.สงเสริมใหอีกฝายหนึ่งขยันทํางานขึ้น ขยันเรียนมีความกระตือรือรนในชีวิตมากขึ้น
4.มีความสุขใจ (ที่วยั รุนคริสเตียนเรียกวา “สันติสุข” นัน่ แหละ)
5.ความรักทําใหวยั รุนเปนคนราเริง มีประโยชนและชวยกันทํางาน
6.ไมกลบเกลือ่ นขอบกพรอง แตรักทั้ง ๆ ที่มีจุดบกพรองและขอผิดพลาด
7.พรอมที่จะใหอภัยอยูเสมอ
8.รีบขอโทษ พรอมที่จะชี้แจงขอเท็จจริง
9. ใชเวลาในการสรางสรรคและเปนประโยชน
10.เมื่อหนุมสาวมีความรักตอกันอยางแทจริง จะทําใหอยากพบกับครอบครัวของอีกฝายหนึ่ง ทํา
ตนเปนคนคบงายและมีสัมมาคารวะตอผูใหญ
11.เคารพกฎเกณฑของสังคม วัยรุนคริสเตียนจะตองเคารพกฎเกณฑของพระเจา
12.อุทิศตนใหเปนประโยชนตอสังคม (ตอคริสตจักรและตอคนของพระเจา)
13.ภูมิใจในความรักและที่ไดรัก
14.สุภาพ ออนนอมถอมตนอยูเสมอ
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15.พระเจาทรงเปนที่มาของความรัก ความรักที่ไมไดมาจากพระองค ยอมไมใชความรักที่แทจริง
ความรักเทียม มีลักษณะดังตอไปนี้
1.มีความหวงแหน
2.ขี้หึง
3.ขี้สงสัย
4.พบกันเพื่อความสนุกสนานตื่นเตน หรือเพื่อความสุขทางเพศเทานั้น
5.มีแตออกปากรองขอ มีฝายใหอยูเพียงฝายเดียวเทานั้น
6.มีอารมณบูดอยูร่ําไป ไมสบายใจ เครียดและไมคอยเอาใจใสตอกัน
7.ขี้โมโห
8.ใจนอย อยากจะอยูคนเดียว
9.งี่เงา จูจี้ ร่ําไรแตเรื่องเกา ๆ
10.มองไมเห็นความผิดพลาดของคนที่ตนรัก ไมอยากจะนําเอาความผิดพลาดนั้นมาพูดถึง
11.ลบลางความผิดดวยการขอโทษอยูร่ําไป แทนที่จะยอมกลับใจอยางแทจริง
12.ใชเวลาไปเพื่อความสนุกสนาน ราเริง เที่ยว ปคนิค ดูหนัง เตนรํา งานปารตี้ ลานสเก็ต ดิสโก
13.ไมอยากจะพบหนากับครอบครัวของอีกฝายหนึ่ง ชอบพูดถึงในทางลอเลียน หรือขาดความ
เคารพ
14.มีความประพฤติแบบคนบาระห่ํา
15.แสวงหาแตผลประโยชนของตนเอง ถือตัวเองเปนใหญ
16.ฉวยโอกาสแตะอั๋ง ตอดหากําไรนิด ๆ หนอย ๆ จากรางกายของคนรัก
17.ทําตัวเปนคนลึกลับและเต็มไปดวยการเสแสรง
18.ลอเลนสนุกและเอาเปรียบ หรือหาผลประโยชนจากคนรัก
19.ความรักที่จอมปลอม ทําใหวยั รุนหางเหินจากศีลธรรมอันดีงาม สรางรอยราวใหเกิดขึ้นภายใน
บาน ทําใหกระเทือนสายสัมพันธที่เคยมีตอ มิตรภาพ อาจจะสรางอันตรายใหแกอารมณและจิตใจ
20.ความรักเทียมทําใหวยั รุน “ชิงสุกกอนหาม”

สํารวจความรักของทาน?
วัยรุนที่รัก ลองพิจารณาไตรตรองดู “ความรักของทาน” วาเปนอยางไรบาง?
เปนความรักแทหรือวารักเทียม?
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ถาทานไมแนใจสักเทาไหรในคําตอบที่ปรากฏออกมา เพราะกลัววาทานจะไมซอื่ ตอตัวเองแลว
ละกอ ขอใหเปดพระคัมภีรโ รม 5:6-11 และ 1 โครินธ 13:1-7 เพื่ออานดูวา มาตรฐานและลัญญลักษณ
แหงความรักทีแ่ ทจริงสูงสง ยิ่งใหญและมีอานุภาพปานใด
อาจกลาวไดวา “ความรักเปนภาคทฤษฏีประมาณ 10 เปอรเซ็นต สวนอีก 90 เปอรเซ็นตเปน
ภาคปฏิบัติ”
วัยรุนที่รัก!
ความรักของทานเปนอยางไรบาง?
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9

บทที่ 11 วัยรุนกับความตาย

เลือกเกิดไมได
“มนุษยเราเลือกเกิดไมได แตเลือกตายได”
เชื่อวาวัยรุนทุกคนคงจะเห็นดวยกับความจริงขอนี้
ดาวิดกษัตริยปกครองประเทศอิสราเอลในสมัยโบราณไดตรัสวา “ระหวางขาพเจากับความตาย
เหลือเพียงกาวเดียวเทานัน้ ” (1 ซามูเอล 20:3)
วัยรุนที่รัก ลองคิดดูซิวา กาวเดียวนั้นมีความยาวเทาไหร?
บางคนบอกวา “ระหวางเปลกับหลุมฝงศพ เปนเพียงชัว่ ลัดนิว้ มือเดียว” ปญญาจารยผูรอบรูใน
ประสบการณอยางจะแจง ไดบอกใหเราซึ่งเปนคนรุนหลังทราบวา สิ่งสารพัดในโลกนานาลวนอนิจจัง
....อนิจจัง ไมมีความเที่ยงแทแนนอนเลย
ยากอบ ซึ่งเปนผูนําคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มในศตวรรษแรก ไดกลาวถึงชีวิตของมนุษยวา “ชีวิต
ของทานเปรียบเหมือนหมอกที่ปรากฏอยูช ั่วขณะหนึ่ง แลวก็จางไป” (ยากอบ 4:14)
คุณทินวัฒน มฤคพิทักษ ซึ่งเปนนักพูดและนักเขียนทีม่ ีชื่อเสียงของไทย ไดแนะนําวิธีที่จะตาย
ทางหนาหนังสือพิมพฉบับหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งผูอานทุกคนสามารถที่จะเลือกเอาไดวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ....
“ตายรอน ตายเย็น ตายสูง ตายต่ํา ตาอิ่ม ตายหิว ตายแข็ง ตายนิ่ม ตายหอม ตายเหม็น ตายประมาท
ตายหมู ตายแยก ตายเดี่ยว ตายเอง และตายปากหมา”
รายงานขาวจาก เอพี. แจงวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยบราวน ในโรดไอซแลนด จะมีการ
เลือกตั้งสภานักศึกษา มีญตั ติหนึ่งที่นาสนใจการเลือกตั้งคราวนี้คือ “สมควรที่มหาวิทยาลัยจะมียาพิษ
สํารองไวหรือไม เพื่อใหนกั ศึกษากินฆาตัวตายในยามที่เกิดสงครามนิวเคลียร จะไดไมตองทนทุกข
เจ็บปวด และพิษรายของสงครามนี้”
ญัตตินี้โหวตกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ดร.ซัมเมอร ฮอฟแมน ผูอํานวยการบริการสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยบราวน ได
ใหความเห็นวา “หนาที่ของเราคือ รักษาชีวติ คนไข ไมใชการทําลายชีวติ ”

ชีวิตหลังความตาย
แทจริงแลว การตายเปนสิ่งที่ไมยากเย็นอะไร มีวิธีตายนับรอยนับพันวิธี ที่จะตายไดอยางสมใจ
แตทวาหลังจากความตายแลวนี่สิ เปนเรื่องสําคัญ
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วัยรุนที่รัก เราจะพบอะไรเมือ่ ลมหายใจเฮือกสุดทายสิ้นสุดลง?
เรารูดีวา ความตายมิใชเปนจุดจบของชีวิต แตมันเปนเพียงการเริ่มตนเทานั้น!
พระคัมภีรกลาววา “มนุษยถกู กําหนดไวแลววาจะตองตายเพียงหนเดียว และหลังจากนั้นจะมีการ
พิพากษา” (ฮีบรู 9:27)
นั่นหมายความวา เราซึ่งเปนวัยรุน (ทุกคน) จะตองปรากฏตัวอยูจาํ เพาะพระพักตรของพระเจา
ผูเขียนพระธรรม 2 โครินธ 5:10 บอกวา “เพราะวาจําเปนที่เราทุกคนจะตองปรากฏตัวที่หนาบัลลังกของ
พระคริสต เพือ่ ทุกคนจะไดรับสมกับการที่ไดประพฤติในรางกายนี้ แลวแตจะดีหรือชั่ว”
ผลที่มนุษยจะไดรับจากการพิพากษาหลังความตายคือทีอ่ ยูอันถาวรสองแหง
1.แผนดินสวรรค
2.บึงไฟนรก
ชีวิตหลังความตาย เราซึ่งเปนวัยรุน มีความแนใจมากนอยแคไหน? ในการที่เราจะไปยังสถานที่
เราพึงพอใจโปรดฟงพระวจนะของพระเจาที่ตรัสวา “เพราะวาพระเจาทรงรักมนุษยเปนอันมาก จนได
พระราชทานพระบุตร (พระเยซูคริสต) องคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่ไววางใจในพระบุตรนั้น จะ
ไดพนจากความพินาศ (ในบึงไฟนรก) และมีชีวิตนิรันดร” (ในเมืองสวรรค) ยอหน 3:16 ฉบับอมตธรรม
เพื่อชีวิต
พระเยซูคริสตไดตรัสถึงเรื่องของ “เศรษฐีกับขอทาน” ในพระธรรมลูกา 16:19-31 ทําใหเรา
มองเห็นภาพหลังความตายอยางชัดเจน เศรษฐีอยูในโลกนี้นุงหมเสื้อผาราคาแพง (คงจะสงมาจาก
ตางประเทศ) และกินอาหารอยางหรูหราฟุม เฟอยทุก ๆ วัน (จากภัตตาคารชั้นหนึ่งของเมืองนั้น)
อีกภาพหนึ่ง ขอทานมีแผลพุพองไปหมดทั้งตัว นอนรอคอยความหวังที่จะไดกินเศษอาหารที่
กระเด็นตกจากโตะของเศรษฐี หมาตัวโปรดของเศรษฐีก็มาเลียหนาเลียตาขอทาน อันที่จริงขอทานมี
ฐานะต่ํากวาหมาของเศรษฐีเสียอีก
ตอมาทั้งเศรษฐีและขอทานก็ไดตายไป!
ตรงนี้ขอใหสังเกตใหดี จะเห็นความแตกตางกันลิบลับ ขอทานไดขนึ้ ไปอยูใ นออมอกของอับรา
ฮามในสวรรค สวนเศรษฐีตอ งดิ่งลงสูบึงไฟนรก สถานที่แหงหนึ่งมีความสุข อีกแหงหนึ่งมีความทุกข
อยางแสนสาหัส แหงหนึ่งมีความรมเย็น อีกแหงหนึ่งรอนดวยไฟเผาพลาญ แหงหนึง่ มีความหวัง แตอีก
แหงหนึ่งปราศจากความหวัง แหงหนึ่งมีพระเจาผูเต็มไปดวยความรักและเมตตา แตอีกแหงหนึ่งมีมาร
ซาตานที่เหี้ยมโหด
นี่คือสภาพชีวติ หลังความตาย ที่เราทุกคนจะตองเผชิญอยางไมมีทางเลี่ยง
“ความตายมิใชเปนสิ่งสําคัญ แตชีวิตหลังความตายสําคัญกวา”
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วัยรุนที่รัก ทานไดตัดสินเลือกแลวหรือยังวา จะไปอยู ณ ที่แหงใดหลังความตาย?
วันนี้โอกาสดียังเปนของทาน
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ชีวิตนี้ไรคาจริงหรือ?
“ยิงพี่เสียใหพรุน เอาซิแมคุณพี่แอนอกให ปลอยเอาไวทาํ ไม เพราะหัวใจแหลกแลวทุกหอง
พี่ไมใชรองเทา ที่เห็นวาเกาจะคิดถอดกอง เหนี่ยวไกปนแลวสอง
ตายเสียไมตองอยูรกลูกตา....”
เพลงลูกทุงทํานองสนุก ๆ นี้ดังระเบิดอยูในสมัยหนึ่งและลึกลงไปไดแสดงความรูส ึกใหเราเห็น
ถึง “ความผิดหวัง” ในชีวิตความรักอกหักอกเดาะ และเลยไมอยากจะมีชีวิตอยูด ูโลกอีกตอไป
ทุกเชาเมื่อเปดหนังสือพิมพรายวัน ก็จะพบเห็นขาวทีน่ าเศราในทํานองนีเ้ สมอ ๆ
“รัฐมนตรีใชปน คูชีพระเบิดสมองตนเองหนาทําเนียบรัฐบาล”
“พอคาลมละลาย ใชปนยิงลูกชายลูกสาว ภรรยา และยิงตัวเองตายตาม”
“ชายหนุมสอบเอนทรานซไมติด กรอกยาพิษใสปากลาโลก”
“ลูกแชรถูกโกง เสียใจจนหัวใจวาย”
“หญิงสาวผิดหวัง ถูกชายคนรักหลอกกินไขแดงแลวตีจาก ดิ่งสะพานหวังจบชีวิตเศรา”
“เลสเบี้ยนปากคอคูขา เพราะความหึง”
.....................................ฯลฯ

ชีวิตไมไรคา
หยุดกอน วัยรุน ที่รัก โปรดฟงทางนี้
ชีวิตของเรามีคา อยาคิดทําลาย ไมวาจะเปนการทําลายดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ทั้งทางตรงและทางออม
(ฆาตัวตายทางออมไดแก เผารางกายดวยควันพิษของบุหรี่ เผาตับไตไสพุงดวยฤทธิ์ของแอลกอฮอล
หรือกินอาหารที่ไมมีประโยชน ใหแตโทษเชน ผงชูรส สีใสอาหาร ของดอง)
วัยรุนบางคนคิดวา ชีวิตของตนเองไรคา เลยประพฤติตวั เกกมะเหรกเกเร หันเขาหาสิ่งเสพติดเชน
กัญชา เฮโรอีน ผงขาว มอรฟน ทินเนอร เหลาแหง และยากลอมประสาท
วัยรุนบางคนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต เลยปลอยชีวิตใหลอยไปกับสายลมและแสงแดด เปน
พั้งคเปนดี้เปนทอม เดินฉุยฉายและไมไดคดิ จะทําอะไรใหเปนประโยชนแกสังคมและแกตนเอง
แทจริงแลว ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ “เปนคนมีคา” มีความหมายและมีประโยชนอยางยิ่งยวด
ทีเดียว
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คิดดูซิ...วัยรุน ทั้งหลาย กวาเราจะเติบโตขึน้ มาแตละวัน ๆ จนกระทั่งถึงปจจุบัน ตองใชเวลาและ
ใชเงินทองหมดไปมากมายกายกองเพียงไร

พระเจาทรงเห็นวามนุษยมีคา
ในพระคัมภีรไ ดกลาววา “พระเจาตรัสวา ใหเราสรางมนุษยตามฉายาของเรา... ทรงสรางใหเปน
ชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:26-27)
นี่แสดงใหเราเห็นวา มนุษยเปนผูที่มีคาควรแกการที่พระเจาจะสรางขึ้นมา เพราะพระเจาจะไมทํา
สิ่งที่ไรประโยชนโดยเด็ดขาด
“มนุษยเปนแบบจําลองของพระเจา”
เห็นไหมวัยรุนทั้งหลาย? มนุษยเปนแบบจําลองจากพระเจาทางดานจิตใจและจิตวิญญาณ พระ
คัมภีรกลาวตอไปวา “พระเจาทรงระบายลมปรานเขาทางจมูก มนุษยจงึ เปนผูมีชีวิต” พระองคทรงมอบ
สิทธิพิเศษใหแกมนุษยทจี่ ะปกครองทุกสิ่งที่อยูบนพื้นโลกนี้ (ดูปฐมกาล 1:26-28, 2:7)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ไดรายงานชิ้นหนึ่งทีน่ าสนใจมาก เกี่ยวกับชีวิตของมนุษยแต
ละคนตั้งแตเกิดจนกระทั่งตายวา แตละคนตองเสียคาใชจา ยไปเทาไหร แตในทีน่ ี้ขอตัดเอาเฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับวัยรุนมาลงเทานั้น
อนึ่ง รายงานตอไปนี้ อาจจะทําใหเราทั้งหลายซึ่งเปนลูกที่กําลังอยูในวัยรุน ไดมองเห็นถึงภาระ
อันหนักอึ้งของพอแม และทําใหเราคิดถึงบุญคุณของทาน และมีจิตใจทีจ่ ะคิดตอบแทนในวันหนึ่ง
ขางหนา
(1) ขาวสาร ตัง้ แตเกิดจนถึงอายุ 20 ป คนหนึ่งกิน 150 กิโลกรัมตอป รวมเวลา 20 ป ก็เปนเงิน
21,000 บาท
(2) เนื้อสัตว คนหนึ่งกินสัปดาหละครึ่งกิโลกรัมปหนึ่งก็กิน 480 กิโลกรม รวมเปนเงิน 28,800
บาท (ตอ 20 ป)
(3) ผักและผลไม เรากินตลอด 20 ปคิดเปนเงิน 5,000 บาท
(4) เสื้อผาและเครื่องแตงตัว ปละ 3 ชุด คิดชุดละ 300 บาท รวมรองเทาปละ 1 คู คิดเปนเงินทั้งสิ้น
24,000 บาท
(5) ตัดผม เดือนละ 1 ครั้ง รวมตลอด 20 ป ก็คิดเปนเงิน 2,400 บาท
(6) จิปาถะ คาสบู ยาสีฟน ยาสระผมตลอด 20 ป เปนเงิน 3,000 บาท
(7) คาศึกษาเลาเรียน ตั้งแตชั้น ป.1 จนกระทั่งถึง ป.7 ในโรงเรียนของรัฐบาล (ถาเปนโรงเรียน
ของเอกชนจะเพิ่มขึ้นอีกสามเทาตัว) คาหนังสือและอุปกรณการเรียน และคาบํารุงรวม 7 ป เปนเงิน
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3,500 บาท คาอาหารกลางวันรวม 7 ป เปนเงิน 7,000 บาท คารถเมลไปโรงเรียน (ถานั่งรถเกงสวนตัว
หรือแท็กซี่จะแพงกวานี้โขทีเดียว) รวมทัง้ หมด 7 ป เปนเงิน 5,544 บาท
คารักษาพยาบาลและคายารักษาโรค 10,000 บาท คาใชจายอื่น ๆ รวมคาขนมดวย 30,900 บาท
ขอใหเรามารวมยอดดูซวิ า นับตั้งแตเราคลอดออกมา (ไมนับคาทําคลอด คาโรงพยาบาล คานม)
จนเรียนป.7 หมดเงินไปเทาไหร? รวมแลว 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท) ถาพอแมที่มีลูก 3-4
คนก็ลองเอาคูณดูกแ็ ลวกัน
วัยรุนที่รัก เมื่อเห็นตัวเลขแลว ทําใหทานรักพอแมมากขึ้นหรือเปลา?
เอาละ ทีนี้ถาเราจะเรียนใหสูงขึ้นไปอีก ในระดับมัธยมในโรงเรียนของรัฐบาลทั้งหมด 6 ป ก็ตอง
จายคาอุปกรณการเรียน คาตํารา คาเดินทาง คาอาหาร คาบํารุง คาเครื่องแบบ เฉพาะคนเดียวก็ปาเขาไป
24,921 บาท ถาเรียนในระดับวิชาชีพตอนตน 3 ป ก็จะหมดเงินไป 16,218 บาท ถาเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรืออนุปริญญา 3 ป ก็จะหมดไปอีก 20,667 บาท
ถาเราเขาเรียนในมหาวิทยาลัย อยางนอยก็ตองใชเวลาอีก 4 ป เปนเงิน 33,540 บาท
สรุปแลว กวาที่วัยรุนแตละคนจะเรียนจบออกมาหางานทําได พอแมจะตองหาเงินมาสงเสียใหไม
ต่ํากวา 300,000 บาท (สามแสนบาท)
วัยรุน.... ทานมองเห็นคุณคาของความเปนคนแลวหรือยัง?
พระเยซูคริสตตรัสวา ชีวิตของมนุษยก็ประเสริฐกวาสิ่งทั้งหลาย (มัทธิว 6:25-34)
พระเจาทรงมองเห็นคุณคาของมนุษย แมวาเขาจะหลงไปในความผิดบาป แตพระองคก็
พระราชทานพระบุตรองคเดียวของพระองคคือพระเยซูคริสต
ใหเสด็จลงมาสิ้นพระชนมทบี่ นไม
กางเขนเพื่อไถบาปของมนุษย
เมื่อพระเจาทรงยอมเพื่อมนุษยถึงขนาดนีแ้ ลว
วัยรุนที่รัก เราควรจะตระหนักถึงชีวิตของตนเองและใชชวี ิตอยางมีคณ
ุ คา และคุมคาที่สุด สมกับ
ที่ไดมีโอกาสเกิดมาในโลกเพียงครั้งเดียว!
ทานมองเห็นคุณคาของตนเองแลวใชไหม?
จงขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจาเถิด
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บริการเพื่อความแคน
“เชิญรับบริการของขวัญเพื่อความแคนอยางแสนสาหัส”
นี่เปนปายที่แขวนไวหนารานขายดอกไมแหงหนึ่งในคาลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งนับวาเปน
ธุรกิจที่แปลกแหวกแนวมาก และทําทาวาจะเปนทีน่ ิยมอยางแพรหลายของผูคนใน คศ.นี้!
รานดังกลาวนีร้ ับจัดดอกไม ประเภทเหี่ยวเฉาเศราโทรม ชอดอกไมจากรานนี้ถาใครเห็นก็
อยากจะจับโยนทิ้งนาทีละ 60 หน รานนี้บริการจัดดอกไมสําหรับคูร ักที่เลิกรางกันไปและกลายเปนคู
แคน หรือพวกนักธุรกิจที่แขงขันชิงดีชิงเดนกันในเชิงการคา
ชายหนุมทีแ่ ยงสาวคนเดียวกัน ก็สามารถที่จะใชบริการนี้ได โดยสงของขวัญความแคนอยางแสน
สาหัสนี้ไปใหแกชายหนุมอีกฝายหนึ่ง
ดอกกุหลาบเหีย่ วเฉาจะถูกจัดอยางดี ลงในกลองสีขาวสะอาดตา พรอมกับติดการดระบาย
ความแคน คําประนามหยามเหยียดใสลงไปดวย
เจาของรานชื่อ “ฟว ดันอะเวย” อยูในยานแคมป เบลในรัฐคาลิฟอรเนีย เขากลาววา “มีคนมาสั่ง
ผมใหจัดดอกไมแหงความแคนกันเปนจํานวนมาก”
โดยเฉพาะคนที่รับดอกไมนี้ จะตองมาสั่งใหฟวจัดดอกไมเพื่อสงไปใหคูอริเปนการตอบแทน นับ
ไดวาเปนผลดีแกเขาเปนอยางมาก เพราะไดเงินทั้งขึ้นและลอง

วัยรุนกับความแคน
มีหลายคนสอนวา “ตาแทนตา ฟนแทนฟน” ซึ่งเปนทัศนะการตอบแทนเพื่อความแคน
แตพระเยซูคริสตทรงสอนวัยรุนคริสเตียนวา “จงอยาใชวิธีรุนแรงแกแคนตอกันเลย ถาผูใดตบ
แกมซายของทาน ก็จงหันแกมซายใหเขาตบดวย” (มัทธิว 5:39)
คนทั่วไปมักจะสอนวา “จงรักมิตร และจงเกลียดชังศัตรู)
แตพระเยซูคริสตตรัสสอนวัยรุนคริสเตียนวา “จงรักศัตรูของทาน และอธิษฐานเผื่อผูที่ขมเหง
เบียดเบียนทาน (มัทธิว 5:44)
เปาโลซึ่งเปนผูรับใชที่มีชื่อเสียงของพระเจาในศตวรรษแรกไดกลาววา “จงอยาสาปแชงผูที่ขม
เหงคะเนงรายทานแตจงอธิษฐานขอพระเจาทรงอวยพระพรแกเขา.... อยาทําความชั่วตอบแทนการชั่ว
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แตจงมุงกระทําความดี ถาศัตรูของทานหิวก็จงใหอาหารแกเขา ถาเขากระหายน้ําก็จงใหเขาดื่ม....จง
เอาชนะความชั่วดวยความดี” (มัทธิว 5:38-48, โรม 12:14-21)

ทาทีของวัยรุนคริสเตียน
ขงจื้อนักปราชญของจีนไดกลาววา “ผูที่โกรธมักจะเต็มไปดวยยาพิษ”
คนที่โกรธปากของเขาจะอา แตตาจะปด
วัยรุนที่รัก เมื่อเขามีใบหนาบูดบึ้ง คริสเตียนจะยิ้ม
เมื่อคนอื่นแชงดา วัยรุนคริสเตียนจะกลาวคําอวยพร
เมื่อคนอื่นอารมณหงุดหงิด ไมสุนทรีย คริสเตียนจะรองเพลงสรรเสริญพระเจา
เมื่อคนอื่นมองเห็นแตสวนเสีย วัยรุนคริสเตียนจะมองเห็นสวนดี
เมื่อคนอื่นมองเห็นนรก คริสเตียนมองเห็นสวรรค
เมื่อคนอื่นบน วัยรุนคริสเตียนมองเห็นสวรรค
เมื่อคนอื่นบน วัยรุนคริสเตียนขอบพระคุณพระเจา
สตีเฟน ลีคอกค นักประพันธที่มีชื่อเสียงชาวคานาดา (1869-1944) ไดกลาวไวอยางนาคิด “คนเรา
กวาจะตระหนักวา การใชชวี ิตใหสดชื่นแจมใสอยูทุกวันและทุกชัว่ โมง เปนความสุขอันหาคามิได ก็
พอดีมันสายไปเสียแลว”
วัยรุนที่รัก อยาใหเราเปนอยางนี้เลย
จงละลายความแคนของทานในอางแหงการยกโทษของพระเยซูคริสต แลวทานจะมีสันติสุขทุก
ๆ วินาที
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โรคเอดสความตายที่มืดมน
วงการแพทยไดกลาวถึงโรคเอดสวา “โรคเอดส.....ความตายที่วงการแพทยมืดมน”
โรคนี้มีพิษสงรายกาจกวาโรคมะเร็งเสียอีก เมื่อป พ.ศ.2524 ศูนยควบคุมโรคในแอตแลนตา
สหรัฐอเมริกาไดรายงานวา มีการคนพบโรคประหลาดชนิดใหมจากผูปวยรายแรก มันเปนโรคที่ลึกลับ
ติดตอแพรกระจายไปอยางรวดเร็วมากกวาโรคอยางอื่น เพียงเวลาผานไปสองปกวา ปรากฏวามีผูปวย
เสียชีวิตมากกวา 75 เปอรเซ็นต
หนังสือพิมพในสหรัฐอเมริกาพาดหัวขาวตัวเทาหมอแกงเมื่อเร็ว ๆ นีว้ า “รอค ฮัดสัน ดารา
ภาพยนตรชื่อดังปวยดวยโรคเอดส” เขาไดเหมาเชาเครื่องบินโบอิ้ง 747 บินไปรักษาตัวที่ปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แตขาวกลาววาเปอรเซ็นตหายโรคไมมีเลย และเขาไดเสียชีวิตในเวลาตอมาไมนานนัก
บทความฉบับหนึ่งไดกลาววา “ในที่สุดมนุษยก็ไดเพาะพันธุซาตานใหมใหแกโลก มันเปน
มหันตภัยตัวลาสุดของศตวรรษที่ 20 ซึ่งมาพรอมกับความลึกลับนากลัว ทั้งแพรระบาดไปไดอยางเงียบ
กริบ เหยื่อของมันจะไมรูสึกตัวแมแตนอย บางรายเสียชีวติ ไป โดยทีห่ มอเขาใจวาเปนโรคอยางอื่น”

โรคเอดสมาจากไหน?
สําหรับผูปวยรายที่ตรวจพบและรูตัววาเปนโรคเอดส (AIDS) มีทางเดียวเทานั้น คือ ตระเตรียม
จิตใจไวรอพบกับความตาย ซึ่งจะมาถึงในเวลาอันรวดเร็ว โรคเอดสจะทําลายภูมิตานทานในรางกาย
ของมนุษย
ขาวลาสุดแจงวา พบคนไทยเปนโรคเอดสแลวทั้งหมด 7 คน และสวนใหญเปนพวก “รักรวม
เพศ”
วงการแพทยของสหรัฐอเมิกาพบวา พวกกะเทยชาย โฮโมเซกชวล (Homosexual) และพวกรัก
รวมสองเพศ (Bisexual) ประมาณ 3 ใน 4 มีเชื้อของโรคเอดส ผูที่ติดยาเสพติด เชนมอรฟน จะไดรบั เชื้อ
โรคเอดสจากความสกปรกของเข็มฉีดยาไดถึง 17 เปอรเซ็นต และคนเผาไฮเตียนที่มาจากบริเวณเกาะไฮ
ติมีเชื้อโรคเอดส 5 เปอรเซ็นต และจํานวน 1 เปอรเซ็นตมาจากพวกที่เปนโรคโลหิตไมแข็งตัว
วงการแพทยเชื่อมั่นวา โรคเอดสเปนโรคติดตอที่รายแรงทางเพศ การสําสอน รักรวมเพศของ
กะเทย ซึ่งจะติดตอกันทางน้าํ มูก น้ําลายและอสุจิ
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ในป พ.ศ.2526 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สาธารณสุขของอเมริกาประกาศวา “เอดสเปน
โรคติดตออันดับหนึ่ง” มีชาวอเมริกันเปนโรคนี้ถึง 2,008 คน และเสียชีวิตไป 774 ราย จํานวนของผูติด
เชื้อโรคนี้เปนสองเทาทุก 6 เดือน
สิ่งที่นาวิตกอยางยิ่งคือ โรคเอดสสามารถติดตอทางเลือด จากคนที่เปนโรคเอดสบริจาคมา หรือ
เกิดจากการนอนหลับรวมกับผูที่เปนโรคเอดส ลูกในครรภของเธอจะไดรับอันตรายดวย

รักรวมเพศตนเหตุของโรคเอดส
มีรายงานวา ขณะนี้ประเทศไทยของเรา มีคนที่เรียกตนเองวา “เกย” หรือกะเทยอยูประมาณ 5
แสนคนรักรวมเพศเรียกไดหลายอยาง เชน กะเทย อีแอบ ตุด เกยคิง เกยควีน ทอม (ทอมบอย) ดี้ (เลดี้)
บุทซ เปนตน คนเหลานี้แหละที่แพทยบอกวา เปนตัวนําพาเชื้อโรคเอดสใหแพรขยายไปในชุมชน
เมื่อปที่แลว ชางเทคนิคของสถานีโทรทัศนในเมืองแมนฮัดตัน ปฏิเสธไมยอมเขาไปถายภาพในที่
รักษาพยาบาลของพวกเกย
ที่โรงพยาบาลซานโจส ในคาลิฟอรเนีย พยาบาลสามคนไมยอมปฏิบตั ิตอผูที่ปวยดวยโรคเอดส
ในโรเชสเตอร แมสซาจูเสตต สตรีผูหนึ่งขับไลลูกชายที่เปนกะเทยออกไปจากบาน เพราะสงสัยวาเขา
จะเปนโรคเอดส
มีนักหนังสือพิมพบางคนเสนอใหแยกพวกกะเทยออกจากการปรุงอาหารดวยมือทุกชนิด
ในหลายเมืองผูคนไมยอมเขาไปรับประทานอาหารที่มีกะเทยเปนบริกร
และสัปเหรอบางคนไมยอมแตะตองศพของผูตายดวยโรคเอดส!

จะยุติอยางไร?
วัยรุนอาจจะมีคําถามวา โรคเอดสนี้จะมีทางยุติไหม? เพราะขณะนี้ไมมียาชนิดใดสามารถรักษา
ได
คริสเตียนเรายังมีความเชื่ออยางแนนอนวา โรคเอดสยังพอมีทางยับยั้งได สิ่งที่ตองกระทําอยาง
รีบดวนเวลานีก้ ็คือ “หยุดกระทําความผิดบาป”
พระคัมภีรไดสอนอยางชัดเจนวา พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง โดยใหทั้งสองเปน
คูกัน มิใชสรางใหชายแตงงานกับชาย หรือหญิงแตงงานกับหญิง (ปฐมกาล 2:18-25)
แตมนุษยไดแปรเจตนาของพระเจาเสีย โดยกระทําการชั่วชาลามกทางเพศ ไมเคารพนับถือคําสั่ง
สอนของพระองค พระธรรมโรมบอกวา “พวกเขาส่ําสมความผิดบาปอันนาอัปยศอดสูแกกนั และกัน
ตามใจปรารถนา อันพอกพูนดวยราคะ สตรีก็บิดผันไปจากธรรมชาติที่พระเจาสรางมากลับไปเสพ
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สัมพันธกับเพศเดียวกัน ฝายชายก็เชนเดียวกันแทนทีจ่ ะมีความสัมพันธทางเพศกับสตรี ก็กลับมีความ
กําหนัดเรารอน กระทําในสิง่ ที่นาบัดสีตอกันและกัน” (โรม 1:21-29)
ตอนสุดทายพระคัมภีรไดกลาววา “พวกเขาจึงรับผลกรรมตามที่เขาประพฤติอยางสาสมที่สุด”
วัยรุนที่รัก ผลกรรมที่สาสมที่สุดก็คือ “โรคเอดส” นั่นไง!
เมื่อเราศึกษาดูความพินาศยอยยับของเมืองโสดมและโกโมราห ก็มีสาเหตุมาจาก “รักรวมเพศ”
(ปฐมกาล 19) กรุงโรมซึ่งเปนอาณาจักรยิ่งใหญไพศาลถึงกาลลมจมก็เพราะความผิดบาปทางดานเพศ
ในรัฐตาง ๆ ของกรีก (นอกจากกรุงเอเธนส) “เห็นวาความสัมพันธระหวางเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ถูกตอง”
ในซิมโพเซี่ยมของกรีกความรักระหวางผูชายดวยกันไดรบั การยกยองวามีคุณคาเหนือกวาความระหวาง
เพศ ไมวาจะเปนโสเครติสหรือพลาโตก็ไดหลงใหลคลัง่ ไคลอยูกับความบาปนี้เชนกัน

กลับใจเสียใหม
วัยรุนที่รัก คนที่เปนกะเทย เกย เลสเบี้ยน ทอม และดี้จะตองเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา “คาจาง
ของความบาปคือความตาย” (ดวยโรคเอดส) เขาจะตองกลับใจเสียใหม สารภาพความผิดบาป เลิก
ประพฤติผิดทางเพศ และตอนรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ ซึ่งสามารถรักษาโรครายทุกชนิดใหหายไดอยางเด็ดขาด
เรามีความเชื่อวา โรคเอดสเปนเพียงสัญญาณเตือนภัยเทานั้น ถามนุษยยังไมยอมยุตบิ าป ภัยอัน
มหันตจะมาถึงอยางแนนอนในอนาคตอันใกลนี้
วัยรุนคริสเตียน...ถาทานมีเพื่อนที่เปนคนรักรวมเพศ จงรีบหาทางนําเขามาถึงความรอดกอนที่จะ
พินาศ ทานทําไดไหม?
หมายเหตุ ตัวเลขลาสุดเมื่อสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ที่เพิง่ ผานมานี้ ของศูนยควบคุมเชื้อโรคสหรัฐ
แจงวา จํานวนผูปวยเปนโรคเอดส เฉพาะในสหรัฐขณะนี้มีทั้งสิ้นถึง 12,062 ราย และสิ้นชีพไปแลว
เกือบ 8,000 ราย
โดยแยกเปนมนุษยเพศชายเสีย 11,132 คน เพศหญิง 787 คน และเด็กอายุต่ํากวา 13 ขวบ 148 คน
ซึ่งจํานวน 78 เปอรเซ็นตของผูปวยชายทัง้ หมด เปนผูท ี่มีความสัมพันธทางเพศแบบโฮโมเซกชวลหรือ
เกย และพวกไบโอเซกชวลที่ยุงทั้งหญิงและชาย
สําหรับผูปวยหญิงและเด็กไมปรากฏวาพบมีสาเหตุดังกลาวขางตน แตสาเหตุอื่นของโรครายนี้ก็
เนื่องมาจากการใชยาโดยฉีดเขาเสนเลือด ไดรับการถายเลือด ผูที่ปวยดวยโลหิตไหลไมหยุด และเด็กที่
พอแมเปนเอดส
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วันโลกแตก
นักวิทยาศาสตรเชื่อวา โลกของเราจะแตกเนื่องดวยสาเหตุ 13 ประการดวยกัน เรื่องนีบ้ ันทึกไวใน
ขอเขียนของ Bob Allison เรื่อง Doomday ซึ่งตีพิมพในวารสาร Science Digest
วัยรุนที่รัก ลองมาดูทัศนะของ Bob Allison ดูซิวาเปนอยางไรบาง?
1.โลกจะถึงกาลแตกดับดวยตะวันเพลิง ตามคําทํานายของเปโตรในพระคัมภีร 2 เปโตร 3:10 “ใน
วันนัน้ ทองฟาจะลวงเสียไปดวยเสียงที่ดังกึกกอง และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ และแผนดินโลกกับ
สิ่งสารพัดที่มีอยูในโลกนัน้ จะตองไหมเสียสิ้น” (เปโตรไดกลาวทํานายไวเมื่อสองพันปลวงมาแลว)
2.น้ําทวมโลก แรงดึงดูดของดวงจันทรจะทําใหน้ําทวมโลก ดวงจันทรจะลอยเขามาใกลโลก แรง
ดึงดูดทําใหเกิดคลื่นยักษสูงเปนรอย ๆ ฟุต
3.อันตรายจากดาวพฤหัส
4.ดาวเคราะหนอยบุกโลก ดาวดวงนี้ชื่อ “อิคารัส” (Icarus) มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 1 ไมล วิ่ง
เขาหาโลกดวยความเร็วชัว่ โมงละ 66,000 ไมล
5.อิทธิพลของดาวหาง ดร.มุลฮุลแลนดไดบอกวา ทุก ๆ 100,000 ป จะมีดาวหางตกลงมาชนโลก
ดวงหนึ่งเสมอ
6.ดาวเคราะหตก เมื่อกอน ค.ศ.686 ดาวหางวีนัส (ดาวศุกร) ไดชนเขากับดาวอังคารอยางจัง ครั้งนี้
ทําใหเกิดโรคระบาดบนโลกอยางรุนแรง เกิดแมลงวันชุกชุมอยางเหลือคณานับ
7.ดาวฤกษชน ดาวฤกษที่อยูใ กลสุริยะจักรวาลมากที่สุดหางเพียง 40 ไมล ดร.ชารทแรนดกลาววา
สักวันหนึ่งมันอาจจะโคจรมาชนโลกเราก็เปนได
8.รูดําหรือหลุมมฤตยู
9.ดาวฤกษระเบิด ซึ่งจะเปลงแสงสวางวาบที่รอนแรงไปทั่ว พรอมกับแผรังสีคอสมิคอันรุนแรง
ออกมาดวย
10.สสารและตัวตอตาน
11.ละอองพิษ เปนศัตรูตัวรายบนโลกที่มนุษยกอขึน้ เอง ซึ่งทําลายชั้นโอโซนที่อยูเหนือโลก
12.เชื้อโรค ในสงครามอินโดจีนมีการทําลายชีวิตผูคนดวย “สงครามเชื้อโรค”
13.สงคราม ที่ทําลายลางกันดวยอาวุธนิวเคลียร
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สงครามนิวเคลียร
วัยรุนคงทราบดีเกีย่ วกับอาวุธมหาประลัยชนิดนี้ เมื่อปลายเหตุการณสงครามโลกครั้งที่สอง วันที่
6 สิงหาคม 2488 นักบินสหรัฐไดขับ บี 29 นําเอาระเบิดปรมาณูลูกแรกชื่อ “ลิตเติ้ลบอย” ไปทิ้งทีเ่ มืองฮิ
โรชิมาของญี่ปุนในเสีย้ ววินาทีมีผูคนลมตายถึง 66,000 คน ตอมาอีกสามวัน ก็นาํ ไปทิ้งอีกลูกหนึ่งที่
เมืองนางาซากิ ผูคนลมตายเปนใบไมรว งและบาดเจ็บทุกขทรมานนับแสนคน
รายงานทางวิทยาศาสตรฉบับหนึ่งกลาววา “ถาใหระเบิดนิวเคลียรขนาด 20 เมกะตัน (ซึ่งมีอํานาจ
ทําลายมากกวาระเบิดปรมาณูที่ทิ้งเมืองฮิโรชิมาถึง 1 พันเทา) ระเบิดขึ้นที่สนามหลวง จะทําใหเกิดหลุม
ขนาดใหญกวาสนามหลวง 10 เทา และสิง่ กอสรางที่อยูในรัศมี 6.5 กิโลเมตรจะถูกทําลายอยางสิ้นเชิง
และรอบนอกออกไปในรัศมี 25 กิโลเมตรจะเหลือซากที่พอจะซอมแซมได ประชาชนในกรุงเทพฯ มี 5
ลานคน จะตายทันที 3 ลานคน สวนที่เหลือ 2 ลานคนจะหูหนวก ตาบอด บาดเจ็บจากไฟลวกและรังสี
อยางทั่วถึง และฝุนกัมมันตภาพรังสีจะกอใหเกิดอันตรายเปนเวลาแรมปทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบ ๆ
รังสีของระเบิดนิวเคลียรจะกอผลราย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแตอาการคลื่นไส อาเจียน
ขาดภูมิคุมกันเพราะเม็ดเลือดถูกทําลาย ผมรวงและผอมลงในสามอาทิตยแรก และผลระยะยาวก็คือ ทํา
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางดานพันธุกรรมแกเด็กที่เกิดใหม และกอใหเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ซึ่งเปนโรคที่รักษายากมาก ผลของรังสีนี้จะอยูถึง 100 ปทีเดียว
สถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาดานยุทธศาสตรไดประเมินวา
ถาสหรัฐอเมริกาโจมตีโซเวีย
ตรัสเซียดวยอาวุธนิวเคลียรที่มีอยูทั้งหมด คนรัสเซียจะตายถึง 25-34 ลานคน แตถารัสเซียวางแผน
ปองกันไมสําเร็จ ผูคนอาจจะตายถึง 50-100 ลานคน
ปจจุบัน สหรัฐอเมริกาไดตงั้ เปาหมายของจรวดขีปนาวุธไว 4,000 เปาหมาย และมีนิวเคลียรที่
สะสมเก็บไวทวั่ โลกไมต่ํากวา 20,000 เมกะดัน ซึ่งถาหากระเบิดจํานวนนี้ไมถึงครึ่งระเบิดขึ้นมา จะทํา
ใหเกิดเขมาควันดําปกคลุมโลก ปดกั้นแสงจากอาทิตย เฉพาะซีกโลกทางดานเหนือจะถูกบดบังจากดวง
อาทิตยกวา 90 เปอรเซ็นตเปนเวลานานนับเดือน ภายในสองอาทิตยหลังจากเกิดระเบิด ผิวโลกจะเย็นลง
ถึงลบ 13 องศาฟาเรนไฮท และยังคงความหนาวอยูห ลายเดือน จากนั้นเมฆหมอกกอนดําทะมึนจะ
เคลื่อนลงทางใต ทําใหเกิดฤดูหนาวประหลาดที่เรียกวา “ฤดูหนาวนิวเคลียร” ขึ้นทั่วโลก กวาโลกจะ
กลับเขาสูสภาวะปกติก็ตองใชเวลาหลายปทีเดียว
ผลกระทบจากฤดูหนาวนิวเคลียรนี้ทําใหเกิดความเสียหายตอพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บอน้ําตาง ๆ
จะแข็งตัวสัตวจะเกิดความกระหายและคอย ๆ ลมตายไป ความมืดจะทําใหการสังเคราะหแสงของพืช
หยุดชะงักลง ผลก็คือ คนและสัตวหลายชนิดตองลมตาย และมนุษยอาจจะสูญพันธุไปเลยก็ได
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มะเร็งนิวเคลียร
นอกจากนี้แลว การระเบิดของนิวเคลียรจํานวนมากจะทําลายโอโซนที่ปกคลุมโลก ซึ่งทําหนาที่
กั้นแสงรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ไมใหทําอันตรายตอชีวิตของมนุษย เมื่อรังสีเหนือมวงทะลุ
ลงสูโลกไดถึง 70 เปอรเซ็นตเมื่อไหร เมื่อนั้นแหละผิวหนังของมนุษยจะไหมเกรียมอยางรุนแรงในเวลา
เพียง 10 นาที และทุกคนจะเปนโรคมะเร็งผิวหนังกันอยางถวนหนา
วัยรุนที่รัก ลองหลับตาจินตนาการเอาเองเถิดวาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสงครามนิวเคลียรระเบิด?
ไอสไตน นักวิทยาศาสตรผูคนพบนิวเคลียรเปนคนแรก ไดกลาววา
“ขาพเจาไมรูวา สงครามโลกครั้งที่สามจะเปนอยางไร แตในสงครามโลกครั้งที่สี่ มนุษยจะรบกัน
ดวยไมและกอนอิฐ”

บทเรียนสําหรับวัยรุนคริสเตียน
จากเรื่องทั้งหมดที่เราไดอานมานี้ มีบทเรียนหลายสิ่งหลายอยางสําหรับชีวิตของวัยรุนคริสเตียน
1.ความบาปชัว่ ทวีขึ้น
เราไดเห็นความบาปชั่วของมนุษยทวีมากยิ่งขึ้น มนุษยชอบทําลายมากกวาการสรางสรรค เปา
โลกลาววา “แตวาจงเขาใจในขอนี้กอน คือวา ในสมัยทีจ่ ะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณกลียุค...” (2 ทิโมธี
3:1)
ถาวัยรุนอานตอไปอีกจะพบวา เปาโลไดกลาวถึงความบาปของสมัยจะสิ้นยุคมีถึง 20 อยาง ที่เปน
สาเหตุนําไปสูก ารรบราฆาฟนกัน ยากอบไดกลาวถึงสาเหตุแหงสงครามวา “การทะเลาะวิวาทกัน กิเลส
ตัณหาทีห่ มักหมมอยูในจิตใจของผูคน ความโลภอยากจะได การเสาะแสวงหาแตผลประโยชนของ
ตนเองเปนที่ตงั้ เมื่อไมไดดังใจก็ทะเลาะและทําสงครามกัน” (ยากอบ 4:1-2)
2.คําพยากรณของพระเยซูคริสตสําเร็จ
วัยรุนที่รัก แมวาจะเปนการเจรจาลดอาวุธครั้งแลวครั้งเลา มีการกําหนดปแหงสันติภาพ แตแมวา
จะขบวนการ “สันติภาพ” เพื่อตอตานสงคราม แตเราอยาคิดหรือคาดหวังวา สันติภาพจะเกิดขึ้นในโลก
นี้ เพราะพระเยซูคริสตไดตรัสสอนไวอยางชัดเจนในพระธรรมมัทธิว 24:6-7
“ทานจะไดยนิ เสียงสงคราม ขาวเลาลือเรื่องสงครามอยาตื่นตระหนกเลย ดวยวาบรรดาสิ่งเหลานี้
จําตองบังเกิดขึ้นกอน และที่สุดปลายยังไมมาถึง เพราะประชาชาติตอประชาชาติ ราชอาณาจักรจะตอสู
กัน”
3.ขาวประเสริฐแพรไปทัว่ โลก
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ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตกําลังแผขยายไปทั่วโลก พระเยซูคริสต
ตรัสแกวยั รุนคริสเตียนวา เมื่อไหรก็ตามที่ขาวแหงความรอดของพระองคกระจายออกไปทั่วโลก เมื่อ
นั้นแหละวาระสุดทายของโลกก็จะมาถึงอยางแนนอน” (มัทธิว 24:14)

สงครามลางโลกจะมาถึงในไมชา
วัยรุนที่รัก พระเยซูคริสตเจาของเราจวนจะเสด็จกลับมาแลว เพื่อจะพิพากษามวลมนุษยโลก และ
รับผูที่เชื่อในพระองคใหขึ้นไปอยูกับพระองคบนเมืองบรมสุขเกษมดังนั้น เหตุการณเลวรายตาง ๆ ที่
อุบัติขึ้นในโลกปจจุบันมิใชเปนสิ่งที่จะบั่นทอนจิตใจของเรา หรือทําใหวยั รุนคริสเตียนเกิดความกลัว
ทอถอย หมดหวัง แตตรงกันขามกลับทําใหเรารีบเรงในการนําขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตออกไป
บอกแกบานสุดทายของโลกนี้ และเมื่อนั้นเราจะมีความสุขความชื่นชมยินดีดว ยกันจําเพาะพระพักตร
พระเจา
การไดอยูก ับพระเจาบนสวรรค ก็ยอมดีกวามีชีวิตอยูใ นโลกนี้!
จริงไหม?
ถาจะเปรียบไปแลว โลกของเราทุกวันนี้เปนเหมือนคนไขหนัก เขาขั้นโคมา มีแตทรงกับทรุด
เทานั้น การเจรจาลดอาวุธ การเรียกรองหาสันติภาพ การชุมนุมประทวงใหยตุ ิการทดลองอาวุธนิวเคลียร
เปนเพียงออกซิเจนประทังลมหายใจไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น
“เขาไดกลาววา สันติภาพ สันติภาพ เมื่อไมมีสันติภาพเลย” (เยเรมีห 8:11)
สงครามลางโลกจะมาถึงในเวลาไมชานี!้
เปโตรกลาวถึงเหตุการณนี้อยางชัดเจนในขอเขียนของทาน (2 เปโตร 3:7,10) เปโตรไดมองเห็น
ภาพของนิวเคลียรลางโลกกอนพวกเรานับเปนเวลารวมสองพันป
วัยรุนที่รัก เหตุการณตาง ๆ เหลานี้ เปนเครื่องเตือนใจเราสองประการคือ
1.ถาทานยังไมไดรับความรอด
ทานจะเปนอยางยิ่งที่จะตัดสินใจเชื่อและไววางใจในพระเยซู
คริสต สารภาพความผิดบาปและกลับใจเสียใหม เขามาอยูในฐานะบุตรของพระเจา เพื่อจิตวิญญาณของ
ทานจะไมพินาศในบึงไฟนรก
2.แตถาหากทานไดกลับใจเปนคริสเตียนแลว ขอบพระคุณพระเจา ทานยังเหลือเวลาไมมากนัก
ฉะนั้นจงดําเนินชีวิตวัยรุนคริสเตียนของทานใหเปนประโยชนตอครอบครัว ตอเพื่อน ตอโรงเรียน ตอ
กลุมอนุชน ตอคริสตจักรและตอสังคมประเทศชาติ
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บทที่ 16 วัยรุนกับสมอง

14

ความมหัศจรรยของสมอง
“พระเจาทรงปน มนุษยดว ยผงคลีดิน ระบายลมปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมชี ีวิต” (ปฐม
กาล 2:7)
วัยรุนที่รัก ขอความในพระคัมภีรที่วา “ระบายลมปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต” นั่น
หมายความวา พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความคิด มีสติปญญา ความรูสึก การตัดสินใจลักษณะของ
บุคคล พระเจามิไดสรางมนุษยแบบหุนยนต ที่ตองคอยกดสวิทชอยูตลอดเวลา
พระเจาทรงสรางมนุษยใหมสี มอง ซึ่งเปนอวัยวะที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในกระโหลกศีรษะ สมองมี
น้ําหนักราว 3 ปอนด สมองมีสองชั้น ชั้นนอกสีเทาเรียกวา “เกรยแมทเตอร” สวนชั้นในเรียกวา “ไวท
แมทเตอร”
สมองแบงออกเปนสามสวน คือ
1.สมองใหญ ที่เรียกวา “ซิริบรัม” (Cerebrum)
2.สมองนอย เรียกวา “ซิริเบลลัม” (Ceebellum)
3.กานสมอง (Brainstem)
พระเจาทรงสรางมนุษยใหมคี วามวิจติ รพิศดารยิ่งนัก ถาจะสรางสมองเทียมขึ้นมา จะตองใชเนื้อที่
เทากับตึกเอ็มไพรสเตท และใชความเย็นของน้ําในน้ําตกไนแองการามาหลอเลี้ยง
แตพระเจาทรงสรางในเนื้อที่เพียงนิดเดียวในศีรษะของเรา และใหมีนา้ํ หนักเพียง 3 ปอนดเทานัน้
สรรเสริญในความยิ่งใหญและมหัศจรรยของพระองค ขอบพระคุณในพระปรีชาสามารถของพระองค
ฤทธานุภาพปรากฏชัดเจน
พระคัมภีรบอกถึงพระลักษณะของพระเจาวา “ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีพ่ ระเจาทรงกระทําไมได” (ลู
กา 1:37) หรือจะแปลขอความนี้อยางงาย ๆ ก็คือ “พระเจาทรงทําไดทุกสิ่ง”
ในป คศ.1946 เครื่องคอมพิวเตอรบวกเลขดวยความเร็ว 1/5,000 วินาที แตเดี๋ยวนี้เครื่อง
คอมพิวเตอรบวกเลขไดในเวลา 1/1,000,000 วินาที และเจาเครื่องดังกลาวนีย้ ังสามารถที่จะแกปญ
 หา
ตาง ๆ ไดมากมายหลายประการแลวแตจะปอนขอมูลเขาไป
นี่เปนผลงานจากสมองของมนุษย
ที่พระเจาทรงสรางขึ้นมา!
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โธมัส เอดิสัน นักประดิษฐที่เรืองนาม มีสมุดสําหรับบันทึกขอความตาง ๆ ที่เขาคิดคนขึ้นถึง
2,500 เลม เขาไดกลาววา “ไมมีหนทางใดเลย ที่จะมาบังคับใหมนุษยเลิดคิดเสียได”
ใชแลว เพราะพระเจาทรงสรางสมองมาใหเราใชสําหรับคิด

ความจําของสมอง
สมองประกอบดวยเสนประสาทถึง 12,000 เซล สมองประกอบดวยน้ํา 70 เปอรเซ็นต และตองใช
ออกซิเจนประมาณ 25 เปอรเซ็นตของออกซิเจนทั้งหมดที่รางกายตองการ แรงกระตุนจากสวนตาง ๆ
ของรางกายจะไปถึงสมองในเวลา 1 เมตร/วินาที ไปจนถึง 100 เมตร/วินาที
สมองมีหนาทีค่ วบคุมการเตนของหัวใจ การสูดอากาศของปอด การเผาผลาญทางเคมีของรางกาย
ควบคุมอุณหภูมิ การทํางานของกลามเนื้อ มือ เทา แขน ขา และลําตัว
สมองมี “ธนาคารแหงความทรงจํา” เมื่อไดรับขาวสารไวประมาณ 30-60 นาที สมองจะบันทึก
ความจําอยางถาวร แตตองไปผานปฏิกิริยาทางเคมีเสียกอน และบันทึกไวอยางแนนหนา เพื่อสําหรับใช
เปนประโยชนตอไปในอนาคต

ใชสมองมากทําใหเสื่อมจริงหรือไม?
วัยรุนบางทานอาจจะเกิดความสงสัยถามวา “สมองมีการออนเพลียหรือไม?”
คําตอบก็คือ สมองไมเหมือนดังกลามเนื้อ สมองมีประจุไฟฟาสามารถที่จะทํางานไปไดเรื่อย ๆ
ไมมีวันหยุดแตบางครั้งเกิดอาการสมองตื้อ คิดอะไรไมคอยออก นั่นมีสาเหตุมาจากอยางอืน่ ไมใช
เพราะสมองออนเพลีย
และวัยรุนบางคนก็ถามวา “ถาเราใชสมองคิดมาก ๆ แลว ทําใหสมองเสื่อมลง จริงหรือไม?”
ไมเปนความจริง เพราะโดยทั่วไปแลว มนุษยเราใชสมองเพียงแค 10 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนอีก
90 เปอรเซ็นตเราปลอยทิ้งไวเฉย ๆ
ความจริงมีอยูว า สมองก็เปนเหมือนดังมีด ยิ่งลับมีดก็ยงิ่ คม ในทํานองเดียวกัน ยิ่งใชสมองคิดมาก
สมองก็ยิ่งจะเกิดความเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลม
ฉะนั้น วัยรุนที่รัก ตลอดชีวิตของเราสามารถที่จะเรียนและใชความคิดไดไมมวี ันหยุดยั้ง การคิด
เปนวิธีการออกกําลังสมองที่ดีที่สุด คิดแกปญหา ทองจํา ชื่อบุคคล หมายเลขโทรศัพท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการทองขอความในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร สิ่งนี้จะชวยในการดําเนินชีวิตของวัยรุนใหมคี วาม
บริสุทธิ์ผุดผอง ถูกตองดีงามเปนประโยชนสําหรับตนเองและคนอื่น ๆ ดวย คริสเตียนชาวจีนทีต่ กอยู
ภายใตการปกครองของพวกคอมมิวนิสต เขาไมมีพระคัมภีรอานสวนตัว แตจะใชวธิ ีทองจําขอความตอ
ๆ กัน บางคนสามารถที่จะทองพระคัมภีรไดเปนเลม ๆ
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สะสมพระดํารัสของพระเจา
ในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 ไดกลาววา “พระคัมภีรทกุ ตอน ลวนแตเปนขอความที่พระเจาทรง
ดลใจใหเขียนขึ้น เพื่อประโยชนในการสั่งสอนอบรม วากลาวตักเตือน แกไขขอบกพรอง เพื่อเปน
แนวทางเกื้อหนุนใหกระทําแตสิ่งที่ดีงามตามครรลองของพระเจา เพื่อตระเตรียมคนรับใชของพระองค
ใหมีคุณสมบัตทิ ี่ดีพรอมทุก ๆ ดานเหมาะแกการทําคุณงามความดี ตามพระประสงคของพระองคทุก
อยาง”
กษัตริยด าวิดแหงอิสราเอล ไดตรัสเมื่อหลายพันปกอนวา “ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของ
พระเจาไวในใจ เพื่อจะไมทําบาปตอพระองค”
วัยรุนที่รัก สมองเปนอวัยวะที่สําคัญอยางหนึ่งในรางกายของเรา ซึ่งจะขาดเสียมิได และเมื่อเสีย
ไปแลวก็จะไมมีอะไหลมาทดแทนเปลีย่ นได
ดังนัน้
เราจะตองระมัดระวังรักษาสิ่งที่พระเจา
พระราชทานใหมานี้ ใหอยูใ นสภาพที่ดีที่สดุ และใชงานอยูเสมออยางมีประสิทธิภาพ
1.ไมใหสมองกระทบกระเทือนจากของแข็ง
2.ใชสมองคิดในแตสิ่งที่เปนประโยชน สิ่งที่สรางสรรค บริสุทธิ์และดีงาม
3.ไมใฝใจในเรื่องไรสาระ และความผิดบาปทั้งหลาย เชนคิดแตเรื่องเพศ คดโกง โกหก เปนตน
4.ไมทําลายสมองดวยการดืม่ สุรา สูบบุหรี่ กัญชา เฮโรอีน ยามา ผงขาว ทินเนอร และเหลาแหง
5.รับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายใหครบหมวดหมู
6.ออกกําลังสมองอยางสม่ําเสมอ ดวยการคิดทองจําขอพระคัมภีร ซึ่งเปนพระดํารัสของพระเจา
7.ออกกําลังกายและรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
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บทที่ 17 วัยรุนกับการออกกําลังกาย

15

ทําไมคนโบราณจึงอายุยืน?
มีวัยรุนหลายคนสงสัยและถามวา “คนสมัยโบราณทําไมจึงมีอายุคอนขางยืน?”
คําตอบประการหนึ่งก็คือ เพราะบรรพบุรุษของเรามีโอกาสออกกําลังกาย มากกวาพวกเรา...ใช
หรือไม?
ปจจุบันโลกของเราเจริญรุดหนาดวยสิ่งประดิษฐทางเทคโนโลยี เชน รถยนต รถไฟ เครื่องบิน
ลิฟท ฯลฯ สิ่งเหลานี้อํานวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว แตขณะเดียวกันทําใหเราไมมีโอกาสที่จะใช
กลามเนื้อ
ในดานกีฬาก็เชนกัน วัยรุนบางคนพอใจที่จะนั่งขางสนามดูเขาเลนกีฬาสองสามชั่วโมง แทนที่เขา
จะลงไปเลนเองสักครึ่งชั่วโมง วัยรุนบางคนชอบฟุตบอลเปนชีวิตจิตใจ แตไมคอยไดลงดวลแขงกับคน
อื่น เพราะเอาแตจองดูฟตุ บอลระดับโลกทางจอทีวี
วัยรุนบางคนพอใจที่ไมใหเทาแตะพืน้ ดินเวลาไปไหนมาไหน โดยการซุกตัวอยูบนรถสวนตัว
หรือรถประจําทางมากกวาทีจ่ ะออกกําลังขาเดินไปเอง ดังนั้น เราจะเห็นวา คนสมัยนี้อายุไมคอยจะยืน
เทาไหร ถาดูสมัยโบราณคนไปไหนมาไหนจะตองเดินเปนสวนใหญ หรือไมก็ถีบรถจักรยาน

ออกกําลังทําใหหนุม สาวอยูเสมอ
การออกกําลังกายจะทําใหหวั ใจมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีจิตใจผองแผว ทําใหอาหารยอย
งาย ปอดทํางานดีขึ้น กลามเนื้อและกระดูกมีพลัง ประสาทจะคลายความตึงเครียด รางกายมีความ
ตานทานตอเชือ้ โรค ทําใหผิวสวยและมีบคุ ลิกดี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกกําลังกายจะชวยใหเปนหนุมสาวอยูนาน
วัยรุน ทานทราบไหมวา ขณะที่ทานเดิน เลือดที่ไหลเวียนอยูในรางกาย 30 เปอรเซ็นตจะถูก
นําไปใชทกี่ ลามเนื้อ และอีก 70 เปอรเซ็นตจะอยูทหี่ ัวใจ ปกติหวั ใจเตน 1 แสนครั้งตอวัน หรือ 40 ลาน
ครั้งตอป โดยจะขับดันเลือด 8,000 ลิตรผานหลอดเลือดเปนระยะทางถึง 1 แสนกิโลเมตร
แตถาวัยรุน นั่งอยูเฉย ๆ ประสิทธิภาพในการทํางานของหัวใจจะลดลง แตถามีการออกกําลังกาย
อยางเหมาะสมจะทําใหกลามเนื้อของหัวใจแข็งแรงขึ้น
ทานทราบไหมวา คนที่ตายดวย “โรคหัวใจ” กําลังไลมาเปนอันดับสาม
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บางประเทศคนตายดวยโรคนี้มากกวาโรคอื่น ๆ โรคหัวใจวายหรือที่เรียกกันไพเราะหนอยวา
“ระบบการทํางานของหัวใจลมเหลว” เกิดจากเสนเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน ทําใหกลามเนื้อหัวใจขาด
ออกซิเจน โดยวิธีเดียวกันนีถ้ าเกิดกับสมองหรือบางสวนของสมอง มักจะทําใหเกิดเปนอัมพาตครึ่งซีก
ของรางกาย

วิธีการออกกําลังกาย
วัยรุนบางคนถามวา จะออกกําลังกายดวยวิธีไหนดีที่สุด?
คําตอบก็งาย ๆ คือ “เดิน” เดินอยางกระฉับกระเฉง กาวใหยาว ๆ เดินเร็ว ๆ (มิใชเออระเหย
ลอยชาย) หรือจะเลนกีฬาที่โปรดปรานเชน ฟุตบอล เทนนิส ปงปอง แบดมินตัน ตะกรอ วายน้ํา ทําสวน
และวิ่งแขงกัน
การออกกําลังกายจะตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ อยางนอย 4-5 ครั้งในเวลา 1 อาทิตย และควร
พยายามใสความสนุกสนานลงในกีฬาที่เลน มิฉะนัน้ จะเซ็ง...จืดชืดไมไดสับปะรด
การออกกําลังกายในแตละครั้ง จะตองกินเวลานานพอสมควร ที่จะทําใหเหงื่อออก และเหน็ด
เหนื่อย แตจะตองระมัดระวังเมื่อเริ่มตนออกกําลังกายใหม ๆ จะคอยเปนคอยไป อยาโหมหนักทีเดียว
เพราะรางกายของเราก็เหมือนกับเครื่องยนตนั่นแหละ พระเจาทรงสรางขึ้นมาใหมขี ีดความสามารถใน
การทํางาน ถารถยนตเอาแตเรงเครื่องลูกเดียวมีหวังพัง ควรจะมีการอุนเครื่องกอนที่จะลงมือเลนกีฬา
จริง ๆ โดยการเดินหรือวิง่ เหยาะ ๆ ไปรอบ ๆ สนามเสียกอน
ไมควรที่จะออกกําลังกายทันทีที่เสร็จจากการรับประทานอาหารใหม ๆ ควรทิ้งระยะใหหางกัน
ประมาณสักสองชั่วโมงเหมาะที่สุด
วัยรุนที่รัก ตามที่ไดกลาวมาแลววา การออกกําลังกายมิไดจํากัดอยูแตเพียงการเลนกีฬาเทานัน้ แต
การเดินทางการขับรถก็เปนการออกกําลังกายที่ดวี ิธีหนึ่ง การเดินขึน้ ลงสะพานลอยขามถนน การใช
บันไดแทนลิฟททําใหรูสึกกระชุมกระชวยขึ้นอักโขทีเดียว

รางกายและจิตใจ
การใชเวลาอยางถูกตองเปนสิ่งสําคัญมากในชีวิตของวัยรุน คริสเตียน ปญญาจารยไดเขียนไวเมื่อ
หลายพันปกอนวา “ทุกอยางยอมมีวาระของมัน มีเวลาที่จะกิน นอนเทีย่ ว เลน มีเวลาที่จะแสดงความรัก
โศกเศราและรืน่ เริง”
เปาโลผูเปนอัครสาวกของพระเยซูคริสตไดเขียนไววา “ฉะนั้น จงระมัดระวังความประพฤติใหดี
อยาอยูอยางคนโฉดเขลา แตจงเปนเฉลียวฉลาด จงรูจักใชเวลาที่มีอยูบ ําเพ็ญแตสิ่งที่ดีงาม ใหมากที่สุด
เทาที่จะมากไดเพราะเวลานีเ้ ปนเวลาที่ชวั่ ชายิ่งนัก” (เอเฟซัส 5:15-16)
62

รางกายของเราจะแข็งแรง ไมไดขึ้นอยูก ับการออกกําลังกายแตเพียงอยางเดียว แตประกอบดวย
1.การรับประทานอาหารที่ดมี ีประโยชน (จะกลาวอยางละเอียดในบทตอไป) อยาเขาใจวา อาหาร
ดีมีประโยชนจะตองมีราคาแพงเสมอไป... ไมจําเปน อาหารดีแตราคาพอสมควรก็มีอยูมากมาย ซึ่ง
ขึ้นอยูกับการเลือกซื้อดวยวิจารณญาณของวัยรุนเอง
2.มีการนอนหลับอยางเพียงพอ ถาวัยรุน รับประทานอาหารดีมีประโยชน และออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอแตนอนหลับนอย ไมชาจะเกิดปญหาในชีวิตแนนอน เรามีเพื่อนคนหนึง่ ที่รางกายแข็งแรงดี
แตนอนไมหลับ จึงเกิดประสาทหลอน เดีย๋ วนีต้ องเขารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคจิต
3.จิตใจผองใส ขอนี้สําคัญมากสําหรับวัยรุนคริสเตียนทุกคน ถาเราทําทั้งสามประการคือ ออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีการพักผอนเพียงพอ และรับประทานอาหารดี แตจิตใจไมผองแผว ชีวิตวัยรุน
ยอมจะไมครบวงจร
พระคัมภีรกลาววา “จิตใจที่รา เริงเปนยาอยางดี” (สุภาษิต 17:22)
การที่จะมีจิตใจราเริงเบิกบานเหมือนดอกไมบานยามเชาไดนั้น จะตองละทิ้งความทุกข ไมวิตก
กังวล ไมกลัดกลุมใจ และตองมีจิตสํานึกไมฟองในความผิดบาปที่อยูในใจ ไมมีความหวาดกลัวตอโทษ
ทัณฑที่จะไดรบั ในบึงไฟนรกที่จะมาถึงในอนาคต
ถาหากวาวัยรุน ทานหนึ่งทานใดมีความวิตกกังวลกลัดกลุม กลัวความบาปฟองในใจ มีทางเดียว
เทานั้นคือ “ทานจะตองสารภาพความผิดบาปตอพระเยซูคริสต” กลับใจบังเกิดใหม ตอนรับเอาพระเยซู
คริสตเขาสูจิตใจ ทานจะไดรับชีวิตนิรันดรแทนการตกนรก พระเยซูคริสตตรัสวา “เรามอบสันติสุข
ใหแกทานทั้งหลาย... อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” (ยอหน 14:27)
วัยรุนที่รัก ชีวิตที่มีความสุขที่แทจริงคือ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน
พักผอนใหเพียงพอ และมีพระเยซูคริสตประทับอยูดว ยในใจ
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บทที่ 18 วัยรุนกับการกิน
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อาหารแพงคุณภาพต่ํา
วัยรุนที่รัก ทานเคยคิดบางไหมวา “อาหารจานละ 50 บาทบางชนิด อาจจะมีคณ
ุ ภาพต่ํากวาอาหาร
จานละ 10 บาท ก็เปนได” ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูก ับความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรของผูรับประทานเอง!
พระคัมภีรบอกวา พระเจาทรงเปนผูพระราชทานอาหารใหแกมนุษยโลก และพระเยซูคริสตทรง
สอนใหวยั รุนคริสเตียนอธิษฐานวา “ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานอาหารแกเหลาขาพระองคใน
วันนี้ ดังที่พระองคทรงโปรดแกพวกขาพระองคเสมอมา” (มัทธิว 6:11)
สิ่งที่นําความพึงพอใจมาสูม นุษยอยางหนึ่ง (ในหลาย ๆ อยาง) ก็คือ การไดรับประทานอาหารที่
อรอยถูกปาก ดังนั้น จึงไมตองสงสัยวา ทําไมรานอาหารจึงไดผุดขึ้นเกลื่อนกลาดทุกที่ทกุ แหง
นักหนังสือพิมพทานหนึ่งกลาววา “ถนนบางสายมีรานอาหารมากกวาคนกินเสียอีก”
มีหนังสือตําราอาหารนับไมถวนเลมที่วางขายในรานและตามแผงหนังสือ
เพื่อชวยใหคน
ทําอาหารไดถกู หลักวิธีและถูกปากมากขึน้ มีนักชิมที่มชี ื่อเสียงบางคนตะลอน ๆ ไปลองลิ้มชิมรส ถา
เห็นวารานไหนเขาขั้นก็จะมอบประกาศนียบัตร “รับประกันความอรอย” ใหเปนขวัญตา
อาหารไมเพียงเปนสิ่งที่รางกายตองการเทานั้น แตยังมีผลตอสมอง จิตใจและบุคลิกอีกดวย การ
รับประทานอาหารไมไดสัดสวน จะกอใหเกิดอารมณหงุดหงิด อารมณเสีย ซึมเศรา บางคนโลหิตจางถา
รับประทานธาตุเหล็กไมเพียงพอ
ความหิวมีอันตรายมาก สามารถทําใหคนเกิดอารมณชวั่ วูบ เชนนิทานของไทยเรื่อง “กลองขาว
นอยฆาแม” เปนตน นัน่ ไง

อาหารเชา
วัยรุนโปรดทราบ สิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งคือ อาหารเชา มันมีผลตอการทํางานและความ
ประพฤตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบรอย มักจะเปนนักเรียนที่ไดรับประทานอาหารเชาอยาง
ถูกตอง มีวยั รุน ที่เปนนักเรียนจํานวนไมนอ ย ที่ไปโรงเรียนโดยไมไดทานอาหารเชา พอสายหนอยก็หิว
โหย จึงซื้อขนมและน้ําอัดลมกิน ซึ่งเปนสิง่ ที่ไมมีประโยชนตอรางกายและสมองเลย
วัยรุนที่ทํางานแลวก็เชนเดียวกัน บางคนละเลยอาหารเชาโดยรับประทานเพียงแตกาแฟรอนกับ
ปาทองโกเทานั้น มีการวิจัยพบวา คนงานที่เลินเลอ มีอารมณหงุดหงิดและกอใหเกิดอุบัตเิ หตุใน
ชวงเวลา 11.00 น. มากที่สุด ซึ่งคนเหลานี้เปนพวกที่ไมไดรับประทานอาหารเชาอยางถูกตอง!
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ทําไมอาหารมือ้ เชาจึงสําคัญนัก?
ก็เพราะตลอดทั้งคืนทองของเราวาง ปริมาณน้ําตาลในเลือดจะมีระดับต่ํา อาหารมื้อเชาควรจะมี
คุณคา 1 ใน 3 ของความตองการของรางกายในหนึ่งวัน

รับประทานชา ๆ
กระเพาะอาหารของคนเรามีรูปรางคลายตัวเจ. ยาวประมาณ 10 นิ้ว มีลักษณะเปนกลามเนื้อ ซึ่งไม
สามารถที่จะบดอาหารที่เคี้ยวไมละเอียดได ดังนั้น ในการรับประทานอาหารควรจะรับประทานชา ๆ
คอย ๆ เคี้ยวใหละเอียด
อาหารเผ็ด บางคนไมมีพริกในอาหารมื้อใด เขาจะกลืนไมลง อยาลืมวา อาหารที่รอ นจัด เย็นจัด
เผ็ดจัด จะไปเผาปลายประสาทบริเวณผนังกระเพาะ และสงความรอนหรือเย็นไปที่ลิ้น ปากและลําคอ
อาหารเผ็ดเชนพริกขี้หนู พริกไทยจะถูกสงไปสูไตอยางรวดเร็ว และถูกขจัดออกไปอยางรีบเรง ฉะนั้น
เราควรจะใหความเมตตาสงสารแกไตของเราสักหนอย...จะดีไหมเอย?
รับประทานเปนเวลา โดยปกติแลว อาหารที่รับประทานเขาไป จะอยูในกระเพาะอาหารประมาณ
5 ชั่วโมง นี่วากันถึงคนที่รับประทานอาหารเปนเวลานะ สวนคนที่ชอบกินจุบกินจิบตลอดทั้งวัน อาหาร
จะคางอยูใ นกระเพาะถึง 8-18 ชั่วโมง อาจจะทําใหเกิดการปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ และอาหารไมยอย
ดังนั้น รับประทานอาหารวันละสามเวลาดีที่สุด และไมควรจะรับประทานอาหารมื้อกลางคืน
อาหารดี ตามไดกลาวมาแลว อาหารดีมไิ ดหมายถึงอาหารแพง แตหมายถึงอาหารที่มีคุณคาตอ
รางกายตามสวนสัดของแตละวัน มีอาหารจําพวกคารโบไฮเดรท เชน ขาว แปง มันและน้ําตาลในผลไม
อาหารจําพวกไขมัน เชน น้ํามันหมู เนย ถั่วลิสงและน้ํามันพืช
อาหารจําพวกโปรตีน ซึ่งจะซอมแซมสวนตาง ๆ ของรางกายที่สึกหรอ เชน ไข นม ถั่วตาง ๆ
อาหารจําพวกวิตามิน ซึ่งเปนสารเคมีที่ชวยในการทํางาน จะมีวิตามินไดจะตองรับประทานผักและ
ผลไมตาง ๆ อาหารจําพวกเกลือแร เปนธาตุอาหารที่ควบคุมการทํางานของรางกายธาตุเหล็กทําใหเลือด
ดี ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสทําใหกระดูกแข็งแรง
น้ํา ก็ถือวาเปนธาตุอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกัน เพราะน้าํ เปนตัวกลางทําใหเกิดปฏิกริ ิยาทางเคมีใน
รางกาย เราควรที่จะดื่มน้ําทุก ๆ วัน อยางนอยวันละ 6-8 แกว

รางกายคือพระวิหารของพระเจา
วัยรุนที่รัก ถาเรารับประทานอาหารอยางถูกตองครบหมวดหมู รางกายจะเจริญเติบโตแข็งแรง มี
ความตานทานโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ จิตใจจะบริสุทธิ์ผองใส มีชีวิตยืนยาวนานอยูในโลกนี้
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พระคัมภีรสอนวา รางกายของเราเปนพระวิหารของพระเจา เปนที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1 โครินธ 3:16)
ดังนั้น การทีว่ ยั รุนรักษาสุขภาพดวยการกินอยางถูกตอง มิใชเพื่อตัววัยรุนเองเทานัน้ แตเปนการ
ถวายเกียรติยศแดองคพระผูเปนเจาอีกดวย
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บทที่ 19 วัยรุนกับการดื่มเหลา

17

เหลาคือน้ําเมา
“เชาฮา เย็นเฮ ค่ําเซ ดึกสราง สวางซ้ํา”
วัยรุนคงจะเคยไดยนิ เพลงที่กลุมขี้เมามักจะรองเสมอ ๆ วา “แกวหนึ่งนงนุช แกวสองพุทธวาจา
แกวสามพวกเราเหวยมาสนุกกันเถิด เกรียวกราวฉาวชา เฮฮากันสนัน่ ประกวดประชันชวนกันมากิน
เหลา กินแลวตองเมาเหลา ไมเมาไมตองกิน ใหมนั ตายลงไปกับดิน ไมกินไมใชชาย”
วัยรุนที่รัก เนือ้ รองตอนสุดทาย “ไมกินไมใชชาย” นั่นแหละทําใหหนุม ๆ เสียคนมานักตอนัก
แลว เขากลายเปนขี้เมาหัวราน้ํา เชาแบนเย็นแบน พวกหญิงสาวมีคําเตือนใจวา “เปนเมียทหารตองนอน
นับขวด เปนเมียตํารวจตองนอนนับแบงค”
เหลาคือ น้ําเมาที่กลั่นหรือหมักแลว!
พระคัมภีรไดเตือนวัยรุนคริสเตียนทุกคนวา “อยาดื่มเหลาใหเมามาย ซึ่งจะทําใหทานเปนคนขี้
เมา” (เอเฟซัส 5:18) อีกฉบับหนึ่งแปลวา “อยาเมาเหลาองุน ซึ่งจะทําใหเสียคน”

สาเหตุแหงปญหาและความยากจน
พระคัมภีรไดเตือนเราทั้งหลายมิใหเปนคนขี้เมาเพราะการดื่มเหลาเปนงานฝายเนื้อหนัง (มิใช
วิญญาณ) ดูกาลาเทีย 5:21 “การงานของเนื้อหนังที่เห็นไดชัดคือการเมาเหลา”
การดื่มเหลาทําใหหวั ใจทํางานหนัก และเปนตัวนําไปสูความชั่วชาเลวทรามนานาชนิด และทําให
เสียสติขาดการยับยั้งชั่งใจ ความมึนเมาทําใหคะนองและขับรถดวยความประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ ความ
มึนเมาทําใหจติ ใจฮึกเหิมไมกลัวตาย
เหลาทําใหคนฉลาดกลายเปนคนโง พระคัมภีรกลาววา “เหลาองุนและเหลาองุนใหม ชิงเอาความ
เขาใจไปเสีย” (โฮเชยา 4:11)
บอยครั้งเหลาทําใหเกิดการวิวาทและประทุษรายชีวิตซึ่งกันและกัน “ใครที่รองโอดโอย ใครที่มี
การวิวาท ใครที่มีบาดแผล ใครที่มีตาแดง คือบรรดาผูที่นั่งแชอยูก ับเหลาองุน... อยามองดูเหลาองุน เมื่อ
มันมีสีแดงประกายอยูในถวยและลงไปคลองคอ แตในทีส่ ุดมันก็จะฉกกัดเหมือนงู” (สุภาษิต 23:29-30)
บางคนยากจนคนแคนมิใชเพราะวาไมขยันขันแข็งในการทํามาหากิน แตพอเขาหาเงินมาไดก็ใส
ลงไปในขวดเสียหมด แทนที่จะนํามาซื้ออาหารดี ๆ สําหรับตนเองและภรรยาลูก พระคัมภีรกลาวอีกวา
“บุคคลที่รักเหลาจะไมมั่งคั่ง...คนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน” (สุภาษิต 21:17, 23:21)
67

มีเรื่องเลาวา ชายหนุมคนหนึ่งติดเหลางอมแงม มีอะไรก็ขายเอาเงินไปซื้อเหลากินหมด วันหนึ่ง
เขาก็เอาขวดเหลามาตั้งไวทกี่ ลางสนามหนาบาน แลวไปจูงควายทีเ่ หลืออยูเพียงตัวเดียวมา และเขา
พยายามทีจ่ ะใชไมตีไลควายใหเขาไปอยูในขวด แตควายมันไมยอมเขา ดึงกันไปก็ดงึ กันมา
ตอนบายพอของเขากลับมากจากธุระพบเขา จึงตะโกนขึ้นวา “เอ็งทําอะไรนะ?”
ลูกชายตอบวา “ไลควายเขาขวดซิพอ”
“เอ็งมันจะบาหรือไง ควายตัวเบอเรอจะไลใหมันเขาไปอยูในขวดไดยังไง?”
ลูกชายตอบวา “ทําไมจะไมไดละพอ บานสองหลังกับที่นาอีกแปลงหนึ่ง มันเขาไปอยูในขวด
เรียบรอยแลว ควายตัวเล็กนิดเดียว มันจะตองเขาไปอยูในขวดไดซินา”
พระคัมภีรสอนวา คนขี้เมาจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา (1 โครินธ 6:10)

โทษของการดื่มเหลา
นายแพทยพัลลภ โพธิ์พฤกษ ไดรายงาน “โทษของสุรา” ไวในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา ผลของ
การดื่มสุราเปนประจําจนติดเปนนิสยั คือ....
1.ความจําเสื่อม โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นไมนานมานี้จะจําไมได
2.ความสามารถในการเรียนรูใหม ๆ ลดลง
3.ทางเดินอาหารอักเสบ หรือมีแผล
4.กลามเนื้อทั่วไปออนแอ และเสื่อมสมรรถภาพ
5.กลามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ และโรคหลอดเลือดโคโรนาซีอาจเกิดขึ้น
6.อาการเบื่ออาหาร และเจ็บบริเวณชายโครงขวาแสดงวาตับทรุดโทรม
7.พุงยื่น ทองมาน เปนเครื่องบงชี้วา ตับพิการ
8.มีอาการทองเสีย อาเจียนเกิดขึ้นบอย ๆ
9.มีอาการเจ็บแปลบ ๆ ที่ปลายมือปลายเทา แสดงวาปลายประสาทอักเสบ
10.มีอาการประสาทหลอน เมื่อขาดแอลกอฮอล
11.ความสุขทางเพศเสื่อมถอย เพราะอัณฑะเหีย่ วและในที่สุดก็เกิดการตายดานทางเพศ
วัยรุนจะถามบางคนวา “ทําไมจึงกินเหลา?” เขาจะตอบวา “เพื่อสนุก” บางคนบอกวา “เพื่อสังคม”
แตบางคนถือคติที่วา “ไมกินเหลาไมใชชาตรี”
แตเฮนรี่ เดวิด โธโร ซึ่งเปนนักคิด นักเขียนและนักปราชญไดกลาววา “คนฉลาดเขาดื่มแต
น้ําเปลาเทานัน้ ”
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คริสเตียนคนหนึ่งไปงานเลี้ยงฉลองชัยชนะของนายทหารผูเปนแมทัพ ทุกคนมีแกวเหลาอยูในมือ
แตคริสเตียนมีแกวน้ําเปลา ชายคนหนึ่งมากระซิบวา “คุณฉลองชัยชนะทานแมทพั ดวยน้าํ เปลา ถือวา
เปนการดูถูกทานแมทัพรูไหม?”
คริสเตียนยิ้มและตอบวา “ถาทานแมทัพชนะขาศึกดวยเหลา ผมก็จะดืม่ เหลาฉลองชัยชนะนั้น แต
ที่ทานชนะดวยสติปญญาความสามารถและกําลังของทาน ผมคิดวาสมควรแลวที่จะฉลองดวยน้ําเปลา”
นาคิดใชไหมวัยรุนทั้งหลาย?
ถามีใครคนใดคนหนึ่งที่อานหนังสือเลมนีอ้ ยู และเปนคนติดเหลา แตอยากจะเลิก....เลิกไมได ไม
สําเร็จวันนี้ของใหเขาคนนั้นรองเรียกของพระเยซูคริสตทรงชวยเหลือ พระองคมีฤทธิ์อํานาจเหนือสิ่ง
เสพติดทั้งปวง พระองคจะชวยปลดปลอยทานใหเปนอิสระเดี๋ยวนี้
ลองดูซิ
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บทที่ 20 วัยรุนกับการสูบบุหรี่

18

การทําลายพระวิหารของพระเจา
วัยรุนที่รัก การสูบบุหรี่เปนการทําลายรางกาย ซึ่งเปนพระวิหารของพระเจา
พระวจนะของพระเจาตรัสวา “พระเจาทรงสรางมนุษยขนึ้ ตามพระฉายาของพระองค มนุษยจึง
เปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง ทั้งทางดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ”
พระคัมภีรกลาวตอไปอีกวา “รางกายของทานคือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจา
ทรงโปรดพระราชทานแกทานและสถิตอยูภ ายในทาน ฉะนั้น จงใชอวัยวะทุกสวนในรางกายของทาน
ใหเปนทีเ่ ชิดชูพระเกียรติพระเจาเถิด” (ปฐมกาล 1:27, 1 โครินธ 6:19)
วงการแพทยเชื่อวา คนที่สบู บุหรี่มีโอกาสตายดวยโรคมะเร็งมากกวาผูที่ไมสูบถึง 10 เทา ถาสูบ
วันละซองจะมีโอกาสตายมากกวา 20 เทา ชายอายุ 25 ปไมเคยสูบบุหรีเ่ ลย เมื่อเทียบกับคนที่สูบวันละ 1
ซองหรือมากกวานัน้ ฝายแรกจะมีอายุยนื กวาฝายหลังราว 6 ปครึ่ง
คนที่สูบวันละ 2 ซอง เสียชีวติ ระหวางอายุ 25-65 ป เปนจํานวน 2 เทาของผูที่ไมสูบบุหรี่ คนที่สูบ
บุหรี่อายุ 45-64 ปมีประสิทธิภาพการทํางานลดลงถึง 40 เปอรเซ็นต

เกิดอะไรขึ้นเมื่อสูบบุหรี่
ขอใหวยั รุนทั้งหลายสังเกตอาการตอไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่สูบบุหรี่
1.จะมีอาการไอแคก ๆ ในตอนเชา
2.จะขากเสลดกอนโต ๆ นารําคาญ
3.เปลืองคาใชจายโดยใชเหตุ
4.มีรอยไหมของบุหรี่ตามเสื้อผา เครื่องเฟอรนิเจอร ผาปูที่นอน ผาหม ผาปูโตะและทีพ่ รมปูพื้น
5.ลิ้นชา รับประทานอาหารไมมีรสชาติเลย
6.กอความรําคาญใหแกคนทีอ่ ยูรอบขาง (ซึ่งไมสูบบุหรี่) โดยเฉพาะเวลาโดยสารบนรถยนตที่
ปรับอากาศ
7.คนที่สูบบุหรี่จัด ๆ มักจะไมแกตาย
ตรงกันขาม ถาหากวาวัยรุนไมสูบบุหรี่ อาการที่กลาวมาแลวจะไมมีโอกาสเกิดขึ้น ไมมีอาการไอ
ไมขากเสลดกอนโต ไมปวดหัว ปวดทองหรือไมมีกลิ่นปาก ประหยัดเงินทองไดมาก รับประทาน
อาหารอรอย ไมมีรอยไหมตามเสื้อผาและเครื่องใช จมูกสัมผัสกลิ่นไดดขี ึ้น ไมกอความรําคาญใหแกคน
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ที่อยูขางเคียง ทําใหมีสุขภาพดีอายุยืนยาวนาน เปนโอกาสที่จะหลบหลีกจากโรคมะเร็งในปอด
โรคหัวใจ โรคปอดบวม และความเจ็บไขไดปวยอยางอื่น ๆ
และเหตุผลทีส่ ําคัญที่สุดก็คือ
“ไมทําลายพระวิหารของพระเจา”
พระคัมภีรกลาววา รางกายของคริสเตียนทุกคนเปนพระวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของ
พระองคประทับอยูภายใน ถาผูใดทําลายพระวิหารของพระเจา (ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง) พระเจาจะทรง
ทําลายผูนั้น” (1 โครินธ 3:16-17)

จะหยุดสูบบุหรี่ไดอยางไร?
เมื่อคนหนึ่งคนใดกลับใจเสียใหม เลิกความผิดบาปเขามามีฐานะเปนบุตรของพระเจา พระองค
ทรงพระราชทานอํานาจใหแกเขา ในการทีจ่ ะเอาชนะตออิทธิพลชั่วของผีมารซาตาน และสิ่งตาง ๆ ใน
โลก เชน พืช (ใบยาสูบ) สุรา (ทําจากขาวหมัก) และการพนันในทุกรูปแบบ
กอนเปนคริสเตียน เราตกอยูภายใตอิทธิพลของความผิดบาป และพืชผักตาง ๆ ไมสามารถที่จะ
เอาชนะมันได แตบัดนี้เราไดรับการชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์ดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสตแลว เรา
จึงมีฤทธิ์อํานาจที่จะชนะบุหรี่ไดอยางงายดาย
วัยรุนที่รัก พระวจนะของพระเจาตรัสวา
“ผูใดที่ยังเกลือกกลั้วอยูก ับความผิดบาป ยอมแสดงวาผูนั้นเปนพรรคพวกของมาร เพราะมารทํา
บาปมาตั้งแตเริ่มแรก สวนพระบุตรของพระเจาเสด็จมา ก็เพื่อทําลายกิจการของมาร ผูที่บังเกิดใหมเปน
บุตรของพระเจาแลว ยอมไมผูกพันอยูก บั ความผิดบาปเปนอันขาด เพราะเขารับชีวิตใหมจากพระเจา
แลว” (1 ยอหน 3:8-9)
ถามตัวทานเองวา “ขาพเจาไดรับชีวิตใหมจากพระเจาแลวหรือยัง?”
บุหรี่มิใชเปนปญหาของมนุษย แตความผิดบาปตางหากที่เปนปญหา!
ถาชีวิตพนความผิดบาปแลว ยอมจะพนจากทาสของบุหรี่ดวย
วัยรุนที่รัก ทานเห็นดวยกับความจริงขอนีไ้ หม?
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บทที่ 21 วัยรุนกับความเชื่อที่ผิด

19

ภาพที่เห็นในคอลัมนนี้ เกิดขึ้นในฟลิปปซึ่งเปนประเทศที่มักจะมีอะไรแปลก ๆ เกิดขึ้นเสมอ ๆ
เชน ในเทศกาลอีสเตอรก็จะมีคนยอมอุทิศตัวใหจับตอกตรึงบนไมกางเขน รองครวญครางดวยความ
เจ็บปวด หรือมีการใชแสและลูกตุมทีม่ ีหนามแหลมคมเหวีย่ งใสรางกายของตนเอง จนเปนแผล
เหวอะหวะเลือดไหลโทรมกาย คนเหลานี้คิดวาเมื่อทรมานกายอยางนี้แลวจะไดรับความดีความชอบ
(ไดบุญกุศล) จากพระเปนเจา และเปนบุคคลที่พระองคพอพระทัยเปนพิเศษ
ในภาพนี้ตัดมาจากหนังสือมติชนรายวัน (12 สิงหาคม 2528) เปนเรื่องของหนุมใหญชาว
ฟลิปปนสวัย 38 ป ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจา “อีโลฮิม” ถึงขนาดเลิกจากอาชีพธุรกิจมาเปนนักเทศน
และไดพิสูจนความศักดิ์สิทธิ์โดยการเผาตัวเอง ผลคือ “พระเจาไมชว ย” ไฟลุกทวมตัวลงไปนอนแผหรา
แตขาวไมไดบอกวานายโรดิริโก มานีฮา บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกความตาย
เมื่อดูภาพแลวอาจจะเกิดคําถามขึ้นในใจของบางคนวา “ทําไมเขาตองทรมานรางกาย เพื่อจะให
พระเจาพอพระทัย?”
กอนอื่นเราตองเขาใจวา การทรมานรางกายมิใชเปนแนวทางที่พระคัมภีรสอน แรกเริ่มเดิมทีการ
ทํารายตนเองมาจากความคิดของศาสนาตางชาติ ซึ่งเปนการกระทําของพวกที่นับถือลัทธิบาอัล ดัง
ปรากฏใน 1 พงศกษัตริย 18:28 “เขาทั้งหลาย (พวกนับถือพระบาอัล) ก็รองเสียงดัง (เพื่อวิงวอนพระ)
และเชือดเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขาดวยดาบ จนโลหิตไหลพุง ออกมาตามตัว”
ผูคนในยุคตอมาก็รับอิทธิพลจากลัทธินี้ โดยคิดวารางกายเปนสิ่งที่ชั่วชา สวนจิตวิญญาณเปนสิ่งที่
ดี ฉะนั้นจะตองทรมานรางกายเสียโดยการอดอาหารจนผายผอม กลั้นลมหายใจ นอนหรือเดินบนตาปู
แหลมคม นั่งจําศีลภาวนาอยูบ นตอไมสูง ๆ หรือบางคนศรัทธาแกกลาถึงขนาดเผาตัวเอง
พระคัมภีรสอนวา “ทุกคนเปนคนบาป และจิตวิญญาณจะตองพินาศในบึงไฟนรก” (โรม 3:23,
6:23) ไมมีทางที่จะทําดีหรือรอดไปสวรรคได แตพระเจาทรงเปนความรัก ไดพระราชทานพระบุตรคือ
พระเยซูคริสตใหเสด็จลงมาชวยเหลือมนุษย โดยการสิ้นพระชนมที่บนไมกางเขนเพื่อไถบาปของเรา
(ยอหน 3:16, โรม 5:6-10) ดังนั้นเพียงแตเรามีความเชื่อและไววางใจในพระเยซูคริสต เราก็รอดพนจาก
บึงไฟนรกและเขาสูแผนดินสวรรคทันที
พระคัมภีรสอนอีกวา “รางกายของคริสเตียนเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูใดทําลาย
รางกายตนเองพระเจาจะทรงลงโทษผูนั้น” (1 โครินธ 3:16-17)
คําถามประการตอมาคือ “ทําไมพระเจาไมชวยเหลือนายโรดิริโก มานีฮาใหรอดปลอดภัยจากไฟ
ไหม เพื่อจะสําแดงใหคนทั้งหลายเห็นถึงความศักดิ์สิทธิข์ องพระเจา?”
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มีบางคนเขาใจวา เมื่อเชื่อในพระเจาแลว เขาจะขออะไร พระองคจะทรงทําใหทุกอยาง พระเจาใน
ความคิดของเขาเหมือนคุณปูใจดีทนี่ ั่งอยูบ นเกาอี้โยก พวกหลานขออะไรก็จะรีบทูนหัวใหทนั ที เหมือน
ความเชื่อของบางศาสนาที่พระเจาของเขาสามารถใบหวย เขาสามารถใชพระเจาใหทําสิ่งตาง ๆ ตามที่
เขาตองการ โดยมีคาตอบแทนนิด ๆ หนอย ๆ ใหแกพระองค (ตามทีไ่ ดบนบานเอาไว) หรือบางทีขอให
พระเจาสําแดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารก็ได
ถาพระเจาของคริสเตียน ทําตามคําขอรองหรือทําตามคําสั่งของมนุษยทุกอยาง พระองคก็ไมตาง
ไปจากคนรับใชนั่นเอง!
แตพระเจาของคริสเตียนนั้น ทรงเปนผูยิ่งใหญสูงสุด มีฤทธานุภาพไมจํากัด ทรงเปนองค
สัพพัญู เปนอยูนิรันดร พระองคทรงมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชอบธรรมและมีความรัก พระเจาทรง
รูจักมนุษยทุกคน
พระองคทรงรูจักทาน ดีกวาทานรูจักตัวเองเสียอีก พระองคทรงรูวานายโรดิริโก มานีฮาตองการ
ใหพระองคสําแดงอภินิหารเพื่ออะไร
แตมนุษยตางหากที่
พระเจาทรงยิ่งใหญเกินกวาทีใ่ ครจะมาบังคับกะเกณฑใหทําโนนทํานี่ได
สมควรจะยอมเปนทาสรับใชพระองค
ครั้งหนึ่ง พญามารซาตานไดพยายามที่จะใหพระเยซูคริสตสําแดงอภินิหารใหมันเห็นเปนขวัญตา
โดยใหพระองคกระโดดลงจากยอดหลังคาพระวิหารที่สูงลิบ มันบอกวา “กระโจนลงไปเถอะ ไมมี
อันตรายหรอกเพราะพระเจาจะสั่งใหทูตสวรรคคอยรับทานไว มิใหเทากระทบหิน”
แตพระเยซูคริสตมิไดสนองความปรารถนาของมารแตตรัสวา “อยาทดลององคพระผูเปนเจาของ
ทาน” (มัทธิว 4:6-7) ถาพระองคยอมทําตามคําสั่งของมาร นั่นก็แสดงวามารมีอํานาจเหนือพระองค
พระเจามิใชเปนผูที่เราจะทดลอง แตเราสมควรที่จะกราบไหวนมัสการยกยองเทิดทูนพระองค
ตางหาก เราจะตองยอมเชื่อฟงจํานนดวยความถอมใจ และปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองคที่บันทึกไว
ในพระคัมภีร มนุษยจะตองเปนผูรับใชของพระเจา เราไมมีสิทธิอะไรที่จะไปบีบบังคับพระองคใหทํา
ตามความตองการของเรา
คริสเตียนที่แทจริงเขาจะมีทาทีที่ถูกตอง และกลาววา “แลวแตพระประสงคของพระเจา”
พระเยซูคริสตทรงชวยดานิเอลใหพนจากเขี้ยวเล็บของสิงโต ทรงชวยคนปวยใหหาย ทรงชวยให
ลาซะโรฟนขึ้นมาจากความตาย และทรงชวยเปโตรใหสามารถเดินบนน้ําทะเลได แตสําหรับกรณีของ
นายโรดิริโก มานีฮา ไมใชเปนกรณีฉกุ เฉิน แตเปนการทดลององคพระผูเปนเจา เพื่อจะสําแดงความ
ยิ่งใหญของมานีฮาเอง ผลลัพธจึงออกมาในลักษณะดังกลาว
จงเชื่อและไววางใจในพระเจา และกระทําในสิ่งที่ถูกตอง!
73

พระองคชวยไดและชวยทันเสมอ.
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บทที่ 22 วัยรุนกับความจํา

20

ปญหาขี้หลงขี้ลืม
ชายคนหนึ่งนอนกระสับกระสายพลิกไปพลิกมาอยูบนเตียง เขาพยายามที่จะขมตาหลับ แตหลับ
ไมลง เพราะตอนเชาเขามีความตั้งใจไวอยางหนึ่งแตลืมไป นึกเทาไหรนึกไมออก จนกระทั่งนาฬิกาตี
บอกเวลาสองยามครึ่ง เขาจึงนึกออกวา “เขาไดตั้งใจวาจะเขานอนแตหัวค่ํา”
วัยรุนที่รัก ทานเคยมีปญหาเกี่ยวกับความจําบางไหม?
การขี้หลงขี้ลืมเปนสิ่งที่หลายคนประสบอยู บางคนคนไดหนาลืมหลัง ไดหลังลืมหนา จําอะไรไม
คอยได ไมวาจะเกีย่ วกับชื่อคน สถานที่ เบอรโทรศัพท สูตรตาง ๆ ขอสอบและสิ่งที่ไดเรียนมาแลว
ตอไปนี้เปนคําแนะนําแบบสัน้ ๆ งาย ๆ ที่อาจจะชวยวัยรุนที่ขี้ลืมใหมีความจําดีขนึ้ บาง

มีใจจดจอ
ประการแรก “มีใจจดจอกับสิ่งที่จะจํา” เชนชื่อคนเราจะตองเพงความสนใจไปยังชื่อนั้นและเตือน
ตนเองวาจําชื่อนี้ใหดีเพื่อจะไมลืมภายหลัง พยายามสะกดตัวอักษรและความหมาย ตัวอยางเชน “คุณ
มานะ” เราจะทองคําวา มานะ....มานะแปลวา “อดทน” หรือพยายาม ตอมาเมื่อเรานึกชื่อคุณมานะไม
ออก ความคิดจิตใจของเราจะแวบไปหาคําวา “อดทนหรือพยายาม” แลวทันใดนัน้ เองก็จะนึกชือ่ คุณ
มานะออกทันที
พระเยซูคริสตทรงสั่งสอนถึงเรื่องความคิดวา “ถาความคิดของเราอยูที่ไหน ใจของเราก็อยูที่นนั่ ”
พระองคตรัสวา “เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่น” (มัทธิว 6:21)
สมองของเราที่พระเจาทรงสรางใหนั้น มีประสิทธิภาพในการจําอยางยอดเยี่ยมทีเดียว ถาเพียงแต
เราจะใหความสนใจตอสิ่งที่เราตองการจะจําอยางจริงจัง

การสอบถาม
วัยรุนที่รัก ถาเราตองการที่จะจําไดอยางแมนยํา เราจะตองเราใจของเราตอสิ่งที่ตองการจํา เรา
จะตองฟงอยางเอาใจจดจอและใกลชิด ยากอบบอกวา “ใหไวในการฟงชาในการพูดและชาในการ
โกรธ” (ยากอบ 1:19) เมื่อไมเขาใจจะรีบถามทันที พรอมกับทาทายความคิดของตนเอง ขบคิดในสิง่ นั้น
และผูกเรื่องราวที่เราตองการจําใหโยงเขากับสิ่งที่จะทําใหเราระลึกไดงา ย
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การทบทวน
ความจําจะเกิดขึ้นถาวัยรุนมีการทบทวนอยูเสมอ ๆ ขณะที่เรามีเวลาวาง เชน ขณะนั่งรถประจํา
ทาง ขณะเดินรอรถ รอเพื่อน รอเบิกเงินจากธนาคาร ขณะซักผารีดผาหรือทํากับขาว เราสามารถที่คิด
ทบทวนในสิ่งที่เราไดยนิ ไดฟงมาเพื่อจะจดจําไวอยางแนนหนาในจิตใจ

แบงปนแกคนอื่น
หลายปมาแลวเรารูสึกทึ่งในตัวของนักเทศนคนหนึ่งทีเ่ ขามีความรอบรูสารพัดอยาง มีเรื่องตลก
มากมายที่ใหขอ คิดเปนบทเรียนสอนใจ เราจึงถามทานวา “ทําไมทานจึงจําเรื่องตาง ๆ ไดมากมายอยาง
นี้?”
นักเทศนตอบสั้น ๆ วา “เลาใหคนอื่นฟงบอย ๆ”
การเลาใหคนอื่นฟงในเรื่องราวที่เราไดเรียนรูมาเปนการตอกย้ําความทรงจําของเราใหฝงแนน
ยิ่งขึ้น
ในประเทศอิสราเอลมีทะเลสาบอยูแหงหนึง่ ทางตอนใตชอื่ วา “ทะเลตาย” ที่ชื่อวาทะเลตายก็
เพราะมันรับน้าํ ที่ไหลมาจากทะเลสาบกะลีลาย แตน้ําไมยอมไหลไปทางไหน ซึ่งขังอยูที่นั้นเองนับรอย
นับพันป จึงเกิดเนาและกลายเปนเกลือ มีความเค็มมากที่สุด จนคนสามารถที่จะลงไปนอนลอยคออาน
หนังสือพิมพไดโดยไมจม
ในทํานองเดียวกัน มีวัยรุนหลายคนที่ไดรบั ความรูแลว แตไมมีการปลอยออก ความรูก็เลยติดแหง็
กอยูตรงนั้น ไมไปไหน เปน “ความรูที่ตาย”
พระคัมภีรสอนวัยรุน คริสเตียนวา ใหหมั่นทองจําพระคัมภีรซึ่งเปนพระวจนะของพระเจาอยูเสมอ
ทั้งกลางวันและกลางคืน เมือ่ ทองจําไดแลวก็จะนําเอาไปแบงปนแกคนอื่น โดยการพูดเปนพยานกับคน
ที่ไมเชื่อพระเจา นําคนมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต

จดลงในสมุด
วัยรุนที่รัก เมื่อเราอานพบขอความที่นาสนใจจากหนังสือ และเราตองการที่จะจําเอาสิ่งนั้นเพื่อ
นําเอาไปใชใหเปนประโยชนในอนาคต อยาประมาทโดยคิดวา สมองของเราจะบันทึกไวไดทั้งหมด ถา
เราจะมีสมุดเล็ก ๆ สักเลมหนึ่ง จดขอความเหลานั้นลงไป (จดแบบยอ ๆ โดยที่เราเขาใจเอง)
นักเขียนที่มีชอื่ เสียงทุกคน จะมีสมุดโนตประจําตังเสมอ เขาจะวางมันไวที่โตะทํางาน ที่โตะกิน
ขาว ที่หองสมุด และพกติดตัวตลอดเวลา แมแตในเวลากลางคืนก็จะวางมันไวที่ขางเตียง เพราะในชวง
กลางคืนนั้น มักจะมีความคิดดี ๆ ผุดขึ้นมาเสมอ ๆ บางคนสามารถที่จะนึกพลอตเรื่องสั้นหรือนวนิยาย
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ได ถาเขาคิดวา ไมเปนไร พรุงนี้คงจะจําไดแลวคอยเขียน แตเมื่อตื่นขึ้นมากลับลืมมันเสียสนิททีเดียว
พลาดโอกาสทองไปอยางนาเสียดาย
นักเขียนบางคน แมแตเวลาเขาหองน้ําก็ยังเสียบสมุดบันทึกไวที่ขางฝา เขาบอกวา เวลาที่นั่งอยูใน
หองน้ํานั้นเปนชวงเวลาที่มคี วามสุข และมักจะเกิดความคิดที่ดีเยีย่ มเสมอ นักเขียนทานหนึ่งกลาววา
“หนังสือของผมหลายเลมมาจากขณะนั่งสวม”

ขีดเสนใต
ขณะทีว่ ัยรุนอานหนังสือ ควรจะมีดนิ สอหรือปากกาติดกระเปาเสื้ออยูเสมอ เมื่อรูวาตนเอง
ความจําไมคอยดีเทาไหร อานพบขอความตรงไหนทีป่ ระทับใจ หรือที่เห็นวาสําคัญมาก ก็ลากเสน
ดินสอลงไปเลย (ถาเปนดินสอสีแดงก็ยิ่งดี) วิธีนจี้ ะชวยใหระลึกขึ้นได เมื่อคิดถึงเรื่องที่เราตองการ (แต
หนังสือเลมนัน้ จะตองเปนสมบัติสวนตัวของเรานะ ถาเปนหนังสือที่ยมื เขามาหรือของหองสมุด อยาขีด
เชียว เพราะเปนการเสียมารยาท)

ฉีกใสแฟม
ยังมีอีกวิธีหนึง่ ที่ชวยใหความจําแมยําคือ เมื่อเราอานหนังสือพิมพหรือวารสาร พบขอความที่
ตองการก็ฉีกหรือตัดออกมาใสแฟมที่จัดไวตามหัวเรื่อง แตถาเปนหนังสือที่ฉีกไมได เนื่องจากเปน
หนังสือยืมเขามา ก็ใหเอาไปถายเอกสารเก็บไว
เดล คารเนกี้ ไดเลาถึงนักเทศนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง คือ “ดี.แอล.มูด”ี้ โดยกลาววา “มูดี้เตรียมคํา
เทศนาอยางไร?”
“ขาพเจาไมมีความลับ” มูดกี้ ลาว “เมื่อขาพเจาเลือกหัวขอเรื่องใด ขาพเจาจะเขียนชื่อของมันลง
บนดานนอกของซองขนาดใหญ ขาพเจามีซองชนิดนีอ้ ยูหลายชิ้นในระหวางที่อานหนังสือตาง ๆ
ขาพเจาพบขอความดี ๆ เกีย่ วกับหัวขอที่ขาพเจาตั้งใจจะเอามาเทศน ขาพเจาจะตัดหรือคัดลอกสอดลง
ในซองหนึ่งใหตรงกับหัวเรือ่ งนั้น ๆ แลวปลอยใหมันนอนนิ่งอยูขางในโดยมิไดแตะตอง....
ขาพเจามีสมุดโนตเลมหนึ่งติดตัวเปนประจํา ถาในการเทศนครั้งหนึ่ง ๆ ขาพเจาไดยนิ ไดฟงเรื่อง
ใดก็ตามทีใ่ หความสวางแกหวั ขอที่ไดเตรียมไว ขาพเจาจะจดมันลงในสมุดโนตแลวฉีกใสลงในซอง
บางครั้งขาพเจาปลอยใหขอความเหลานีน้ อนสงบนิ่งอยูในซองถึงหนึ่งปหรือมากกวานั้น ครั้น
เมื่อถึงเวลาที่ขาพเจาตองการเรื่องราวใหม ๆ มาเทศน ขาพเจาจะหยิบเอาซองมาเปดเอาสิ่งสะสม
หนาแนนทุกอยางภายในออกมาอาศัยขอความในซองนัน้
และอาศัยผลจากจากการศึกษาคนควาของ
ขาพเจาอยูก อนแลว ขาพเจาจึงมีวัตถุดบิ อยางเพียงพอแลว ตลอดเวลาที่ขาพเจาไปเทศนในทีต่ าง ๆ
ขาพเจาจะตัดหรือเพิ่มเติมบางตอนเสียบางเล็กนอย ดวยการทําเชนนี้คาํ เทศนของขาพเจาจึงไมมีวนั เกา
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สรุป
วัยรุนที่รัก เมื่อเราอานหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรบางครั้งรูสึกวาไมคอยเขาใจ และยากที่จะ
จดจําได ใหทา นเอาปากกาหรือดินสอขีดเสนใตขอความนั้นไว วิธีนพี้ ระคัมภีรอาจจะเลอะเทอะหนอย
แตไมเปนไรหรอกเหมือนดังที่ชารล สเปอรเจี้ยนนักเทศนที่โดงดังของอังกฤษกลาวไววา
“พระคัมภีรสะอาด
จิตใจสกปรก
พระคัมภีรสกปรก
จิตใจสะอาด”
ที่พระคัมภีรสะอาดเพราะวาไมคอยไดเปดอาน จิตใจจึงเต็มไปดวยความผิดบาปนานาประการ
ตรงกันขามถาอานพระคัมภีรบอย ๆ พระคัมภีรก็จะเกาและสกปรก แตจิตใจของทานจะไดรับการชําระ
ดวยพระวจนะของพระเจา จึงสะอาดหมดจด
ขอเตือนใจวัยรุนประการสุดทายก็คือ “อยาทําหลายสิ่งหลายอยางพรอมกับการจํา” ควรทําเปน
อยาง ๆ ไป บางคนอานหนังสือไปดวย ฟงเพลงไปดวย บางคนทองจําพรอมกับดูทีวี หรืออานหนังสือ
พรอมกับคุยกับเพื่อน ๆ อยางนี้จําไดยาก
บางคนแนะนําวา การที่เราจะทองจําพระคัมภีรหรือสิ่งสําคัญอื่น ๆ นั้น ทองจํากอนนอนดีที่สดุ
เพราะทองกอนนอน จําดีตอนตื่น
เขาวางั้น!
ไมเชื่อวัยรุนลองดูสิ.
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“ถาวิ่งหนีเหตุการณครั้งหนึง่ ครั้งตอไปก็จะวิ่งหนีอกี
จงกลาหาญที่จะเผลิญกับเหตุการณ และยอมรับความจริง”
ในคืนวันหนึ่งซึ่งฝนตกหนัก ประธานบริษัทคาไมแหงหนึ่งกําลังขับรถกลับบานไปตามถนนสาย
หนึ่งที่ตัดผานปา และมีลมพัดแรงมาก ขณะเขากําลังเลี้ยวโคง ก็ตองตกใจสุดขีดทีเ่ ห็นเด็กชายคนหนึ่งขี่
จักรยานตัดผานเสนทางที่รถของเขาพุงไปพอดี
เบรคถูกเหยียบอยางแรงเพือ่ จะไมชนถูกเด็ก แตพนื้ ถนนลื่นเกินกวาที่เขาจะบังคับรถใหหยุดได
ทันที และทันใดนัน้ เขาก็ไดยินเสียงกระทบอยางแรงทีห่ นารถ ในเสี้ยววินาทีนนั้ เปนการตัดสินใจซึ่งมี
อิทธิพลตอชีวิตของเขาอยางยิ่งเขาเหงื่อแตกพลั่ก ๆ ทั้ง ๆ ที่อากาศเย็นยะเยือก เขาจอดรถและเปดประตู
ลงไปมองดู เห็นเด็กชายกําลังนอนเหยียดยาวที่พนื้ ถนน มีเลือดไหลออกมาและหายใจรวยริน เขา
ตัดสินใจกลับขึ้นรถปดประตูสตารทเครื่องเขาเกียรแลวบึ่งทะยานออกไปอยางรวดเร็ว
เชาวันรุงขึ้น ขณะที่ประธานบริษัทคาไมกําลังรับประทานอาหารเชาอยู ภรรยาของเขาก็ไดเปด
วิทยุ พอดีขณะนั้นมีรายงานขาววา “ชนแลวหนี” ซึ่งเปนอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ รายงานขาวบอก
วา หลังจากรถคันแรกชนแลวหนี มีรถอีกคันหนึ่งแลนตามมา และไมสามารถหักหลบได เลยชนเด็กที่
นอนหมดสติบนพื้นถนนนัน้ ซ้ําอีกตอนนีเ้ ด็กอยูที่โรงพยาบาลอาการสาหัสมาก
“ชางโหดรายเหลือเกินคนสมัยนี”้ ภรรยาของเขาเอยขึ้น “ชนแลวยังไมยอมที่จะลงไปชวยพาสง
โรงพยาบาล ถาลูกเมียของเขาถูกชนอยางนัน้ บาง เขาจะรูส ึกอยางไร....คนใจไมไสระกํา”
คําวิจารณของภรรยาทําใหเขารูสึกหงุดหงิดมาก!
สองสามนาทีตอมา ลูกชายของเขาเขามาในครัวแลวพูดขึ้นวา “คุณพอครับ ไฟหนารถของคุณพอ
แตกครับ”
“ออ...ใชใชแลว” เขาอึกอักพยายามรีบแกตวั เปนพัลวัน “พอทํามันแตกเอง เมื่อตอนเขาไปเก็บใน
โรงรถพอกําลังคิดจะเอาไปซอม”
ในวันนั้น ขณะที่ประธานกําลังนั่งทํางานอยู เขาไมสามารถที่จะควบคุมความคิดไดเลย ในที่สุด
เมื่อถึงตอนเที่ยงเขาก็ไดตัดสินใจขับรถไปที่สถานีตํารวจ พรอมกับอธิบายแกเจาหนาที่ตํารวจวา “เขา
เปนคนแรกทีข่ ับรถชนเด็กคนนั้นแลวหนี
ผลลัพธก็คือ เขาถูกศาลตัดสินจําคุกในขอหาประมาท
คนทั้งเมืองรูสึกโกรธแคนมากตออุบัติเหตุครั้งนี้ ผูพิพากษารูวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตัดสินคดี
เพื่อใหเปนแบบอยางตอสาธารณชน ผลคือ “พิพากษาจําคุก 20 ป”
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หลังจากการพิจารณาคดีแลว จําเลยไดถามผูพิพากษาวา “ถาผมพาเด็กไปสงยังโรงพยาบาล ผมจะ
รับโทษอยางไรบาง?”
ผูพิพากษาตอบชัดถอยชัดคําวา “ผมไมคิดวา คุณจะตองไดรับโทษอะไร เพราะมันเปนเพียง
อุบัติเหตุ คุณควรจะรีบทําในสิ่งที่คุณทําได แตคุณกลับละเลยไมยอมทํา”
นักขาวผูหนึ่งใหความสนใจตอคดีนี้อยางมาก เขาเกิดความสงสัยวา ทําไมนักธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบสูงในหนาที่การงาน และเปนสามีที่ดีของภรรยาและเปนพอที่ดีของลูก กลับตัดสินใจผิดใน
เรื่องอุบัติเหตุครั้งนี้ ในที่สุดเรื่องราวในอดีตของประธานบริษัทก็ถูกเปดเผยออกมา...
“สมัยที่ผมยังเปนเด็ก มีอยูวันหนึ่งพอของผมกลับบานพรอมกับนาฬิกาพกที่สวยมากเรือนหนึ่ง
ผมเห็นคุณพอเก็บเอาไวที่ลิ้นชักชั้นลางสุดของตูเสื้อผา ผมอยากจะเอานาฬิกาเรือนนัน้ ไปอวดเพื่อน ๆ ที่
โรงเรียน เพราะคิดวานาฬิกาเรือนนี้คงจะทําใหเพื่อน ๆ เห็นวาผมเปนบุคคลสําคัญขึ้นมาได”
เขาเลาตอไปวา “ผมคิดวาคุณพอคงจะไมชอบวิธีนี้และความคิดของผม ผมจึงไมไดบอกใหทาน
ทราบ ผมคอย ๆ แกะหอผาเช็ดหนาทีห่ อนาฬิกาออก แลวหยอนนาฬิกาเรือนนั้นลงกระเปา ผมตั้งใจจะ
นํามาคืนไวที่เดิมในคืนวันนัน้ และพอก็คงจะไมรวู า ผมไดหยิบนาฬิกาเรือนนั้นออกไป”
“ที่โรงเรียนในวันนัน้ ผมไดอวดนาฬิกากับพวกเพื่อน ๆ มีเพื่อนคนหนึ่งขอจับดู ผมจึงสงให แต
ขณะที่เขาสงคืนมานั้น เกิดพลาดหลุดมือตกลงไปบนพื้น แตกกระจายเปนชิ้น หัวใจของผมแทบจะหยุด
เตน คืนนัน้ ผมเอาชิ้นสวนทั้งหมดหอรวมกันในผาเช็ดหนา แลวเก็บมันไวในลิ้นชักตามเดิม”
หนึ่งสัปดาหตอ มา คุณพอจึงรูวานาฬิกาเรือนนั้นแตก คุณพอถามอยางโมโหวา “ใครเปนคนทํา
แตก?”
ตอนนั้นผมรูสึกกลัวจริง ๆ ผมเลยบอกคุณพอวา “ผมไมรูไมเห็นอะไรเลยครับคุณพอ”
ทานไมไดปริปากวาอะไรอีก เมื่อมองยอนกลับไปในอดีต ผมรูวาตั้งแตนั้นมา ผมจะวิ่งหนี
เหตุการณที่เปนอุบัติเหตุมากกวาทีจ่ ะยอมรับ และไมยอมเผชิญกับการลงโทษตามความผิดที่ไดกระทํา”
วัยรุนที่รัก จากเรื่องนี้มีบทเรียนอันมีคาสําหรับชีวิตของเราทุกคน
พระคัมภีรสอนวา “ความบาปที่เรากระทําลงไปนั้น สักวันหนึ่งมันจะตองตามมาทันอยาง
แนนอน”
เปาโลกลาววา “อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมได เพราะผูใดหวานอะไรลงไป ก็จะเก็บ
เกี่ยวสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)
คนที่กระทําผิด และยอมรับผิด ยอมเปนคนกลาหาญที่แทจริง
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ขงจื้อนักปราชญของจีนไดกลาววา “คํานินทาเปนเหมือนดังนกพิราบ สักวันหนึ่งมันจะตอง
กลับมายังรังของมัน”
สาวทึนทึกนางหนึ่งปากไมคอยอยูสุข ชอบขึ้นบานนีล้ งบานโนน เก็บเรื่องของผูคนไปเลาให
ชาวบานฟงใคร ๆ พากันยกใหเปน “เจากรมขาวลือ” เธอเปนตัวกอใหเกิดความแตกแยกอยางใหญหลวง
ในหมูบาน และในคริสตจักรของพระเจา
วันหนึ่ง ศิษยาภิบาลก็ไดชกั ชวนเธอนั่งรถออกไปกินลมนอกเมือง ขณะที่รถแลนอยูศ ิษยาภิบาลก็
บอกใหเธอหยิบถุงขาวสารที่ไดเตรียมไว และบอกเธอวา “คุณชวยหยิบเอาขาวสารเหลานี้โปรยลงขาง
หนอยนะ”
เธอก็ทําตามดวยความสงสัย แตไมไดถามอะไร จนกระทั่งขาวหมดถุง ศิษยาภิบาลจึงจอดรถแลว
บอกวา “คุณถือถุงนี่แลวลงจากรถ ไปตามเก็บขาวสารที่โปรยไปเมื่อกีน้ คี้ ืนใสถุงใหหมด”
“อาจารย” เธออุทานเสียงดัง “ใครจะทําได เพราะขาวสารนั้นโปรยไปทั่วหมดแลว เก็บคืนมาไม
หมดหรอก”
ศิษยาภิบาลจึงบอกกับเธอวา “ขาวสารนี้เปนเหมือนกับคําพูดที่ออกมาจากปากของคุณนั่นแหละ
คํานินทาคนอืน่ ที่ออกไปจากปากของคุณแลว มันไมสามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได และกอใหเกิด
ความแตกแยกในหมูบานและในคริสตจักร เกือบทุกคนเดือดรอนเพราะเธอเพียงคนเดียวเปนตนเหตุ...”
ผูหญิงคนนี้ไดสํานึกตัวในวินาทีนั้นเอง และไดกลับใจเสียใหม

เสียงนินทา
“นินทา” แปลตามความหมายของพจนานุกรมคือ “คําติเตียน, คํากลาวราย”
วัยรุนที่รัก คํานินทาจะเกิดขึน้ ได จะตองมีคนนับตั้งแตสองคนขึ้นไปอยูดวยกัน ผูทถี่ ูกนินทาคือ
บุคคลที่สามซึ่งคํานินทานั้นอาจจะเปนความจริง
หรือเปนความเท็จก็ไดหรือครึ่งจริงครึ่งเท็จก็ได
แลวแตการระบายสีของผูพูด ที่พยายาม “ปนน้ําเปนตัว”
ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู เรายอมจะหนีคํานินทาไปไมพน อยูที่ไหน ๆ ก็จะเจอเจอะลิ้นมนุษย ซึ่ง
จะกระแทกกระทั้นเขามาทั้งแงลบและแงบวก
เรามักจะมีใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส เมื่อมีคําชมเชยมาถึง แตถามีคําตําหนิละ เราจะมีความรูสึก
อยางไร?
วัยรุนคริสเตียนควรจะตระเตรียมจิตใจใหพรอมที่จะรับไดทั้ง “กอนอิฐและดอกไม”
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เสียงนินทามันมีอยูในทุกวงการนะแหละวัยรุนเอย ในสํานักงาน ที่โรงเรียน ในหมูบา น ในราน
กาแฟ ในสโมสร ในกลุมเซล ในโบสถ ฯลฯ
เราจะเผชิญกับเสียงนินทาไดอยางไร?
ตอไปนี้เปนขอแนะนําแบบงาย ๆ แตปฏิบัติตามยากอยูเ หมือนกัน กอนอื่นเราตองรูวา เสียงนินทา
เกิดจาก....
1.ความบกพรองบางดานของเราเอง
2.ความอิจฉาริษยา ที่ไมอยากจะเห็นคนอืน่ ไดดกี วาตน บางคนเขาอางวา “ฉันไมอิจฉาคนอื่น
หรอก แตไมอยากจะเห็นใครไดด”ี
3.เกิดจากความดี

คําแนะนํา
ประการแรก เมื่อวัยรุนไดยินคํานินทาเกี่ยวกับตัวเรา อยาเพิ่งลุกขึ้นมาอาละวาด ตีโพยตีพาย
กาวราว ฟาดงวงฟาดงา หรือตั้งตนเปนศัตรูกับคนอื่นไปเสียหมด อยาเพิ่งวูว าม...ชา...ชา อยาโกรธงาย
แตจงมีจิตใจสงบเยือกเย็นสุขุมคัมภีรภาพ
จงนั่งลงและพิจารณาดูตนเองอยางรอบคอบ ใครครวญอยางละเอียด และอธิษฐานตอพระเจา
ไตรตรองสํารวจดูตนเองวา คํานินทาของเขานั้นเปนอยางไร?
ถาเปนความจริง จงยอมรับ และหาวิธีที่จะแกไข ความบกพรองของตนเองใหดีขึ้น และอยาลืม
เขียนจดหมายหรือโทรศัพทไปขอบคุณเขาดวย ที่คํานินทาของเขานั้นชวยใหทานมีโอกาสปรับปรุง
ตนเอง
แตถาคํานินทานั้นไมเปนความจริง ก็จงเฉย ๆ เสีย “เฉยไว ๆ ดีเอง” เพราะเรารูดีวา พระเจาทรง
ทราบความจริงทุกอยาง ใหเราถือคติที่วา “หนทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน”
เราไมควรถือวา “คนที่ไมเห็นดวยกันกับเรา เปนศัตรูของเรา”
ครูดนตรีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาไดรับบทเรียนและความรูเปนอันมาก จากคําพูด
ของคนที่ไมเห็นดวยกับขาพเจา”
“คําปอยอของมิตร ก็เลวกวาคํานินทาของศัตรู”
หรือ “การมีศัตรูที่ดี ก็ยังดีกวามิตรที่ชั่วเปนไหน ๆ”
ลาโรเช ฟูโกลด นักเขียนที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส (1631-1680) ไดกลาวไวอยางนาคิดวา “คํา
วิจารณของศัตรูของเรา ใกลเคียงกับความเปนจริงแหงความเปนไปของเรา ยิ่งกวาความคิดเห็นของเรา”
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ประการที่สอง เมื่อมีเสียงนินทามากระทบหู ขอใหเราพิจารณาดูวา เราเองไดทําบางสิ่งบางอยาง
เลยขอบเขตไปหรือเปลา? ซึ่งผิดปกติจากคนทั่วไป เชน แตงกายหรูหราเกินไป คบเพื่อนตางเพศโดยไม
ซ้ําหนากัน ฟุม เฟอยในการเปนอยู ฯลฯ
วิธีแกไขก็คือ อยาทําตัวเองใหผิดจากเพื่อนบาน อยาอวดมั่งอวดมี อยาอวดฉลาดหรือ
ยศฐาบรรดาศักดิ์ จงมีชวี ิตอยูอยางคนสามัญ แลวในที่สดุ เสียงนินทาก็จะลดนอยลงไปเองแหละ
ถาหากวาคนอืน่ นินทาวา เราเปนคนเลวระยํา ไมเอาไหน ก็จงสํานึกตัวและกลับใจเสียใหม ทิ้ง
ทางแหงความผิดบาปมาสูทางชอบธรรมและชีวิตใหมในพระเยซูคริสตหรือเราอาจจะเปนคนขี้เหนียว ก็
จงหัดทําตัวเปนคนใจกวางเสียบาง เพราะพระคัมภีรสอนวา “การใหยอ มมีความสุขยิ่งกวาการรับ”
ประการที่สาม ถามีเสียงนินทาเพราะเขาเห็นวา “เราเปนคนดี” เชนเมื่อกอนโนนเราสํามะเลเทเมา
เสเพลเฮฮาหยําเป ไมมีใครสนใจจะนินทา แตพอเรากลับใจเชื่อพระเยซูคริสต เลิกทําความชั่วราย
ทั้งหลายแหลและหันมาทําสิ่งที่ดีงามตามครรลองของพระเจา กลับมีคนนินทาวารายตาง ๆ นานา อยาง
นี้เรียกวา ถูกนินทาเพราะพระเยซูคริสต
วิธีแกไขก็คือ “เฉย ๆ เสีย ไมตองตอกรตอปากตอคําดวย จงจําไววา คนตบมือขางเดียวมันไมดัง
หรอกไมชาก็เมื่อยและเลิกราไปเอง พระเยซูคริสตทรงสอนวา “เมื่อเขาติเตียนขมเหงนินทาวารายทาน
ทั้งหลายเปนความเท็จเพราะเรา ทานก็เปนสุข จงชื่นชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณใน
สวรรค” (มัทธิว 5:11-12)
เคล็ดลับสุดยอดที่โตตอบคนนินทาอยางไดผลก็คือ
“อยาทําการรายตอบแทนการราย อยาดาตอบการดาตรงกันขามจงอวยพรแกเขา ดวยวาพระเจา
ทรงเรียกทานใหกระทําดังนัน้ เพื่อทานจะไดรับพระพร” (1 เปโตร 3:9)
วัยรุนที่รัก กฏของคริสเตียนก็คือ เมื่อเราถูกนินทา จงกลาวคําอวยพรแกคนที่นินทาเรา!
ไมชาหรอก เขาจะตองพายแพตอความดีของเรา.
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เงินเปนปญหาใหญ
การแกปญหาถูกจุด จะชวยใหคลี่คลายและหมดไปได แตการแกปญหาไมถูกจุด นอกจากปญหา
จะไมหมดไปแลวยังทําใหปญ
 หาใหมเพิ่มเขามาอีก เปนปญหาทับถม “ปญหาซอนปญหา” เหมือนกับ
กระดานดําที่เขียนแลวไมไดลบ แตเขียนซ้าํ ลงไป เขียนซ้าํ ลงไปอีก จนมองไมออกวา เปนตัวอะไร
โดยเฉพาะปญหาในเรื่องเกี่ยวกับ “เงิน ๆ ทอง ๆ”
มีวัยรุนหลายคนเมื่อเกิดความกลุมใจเกี่ยวกับปญหาดานการเงินไมพอใชจาย
แทนที่เขาจะ
แกปญหาดวยการตัดรายจายที่ไมจําเปนออกไป หรือพยายามประหยัดและเพิ่มรายไดเขามา เขากลับ
แกปญหาดวยการดื่มเหลาดับความกลุม วิธีนี้นอกจากจะไมแกปญหาแลว ยังทําใหยุงยากกันไปกันใหญ
ทําใหสิ้นเปลืองหนักขึ้น เมื่อกินเหลาเขาไปมาก ๆ มันก็ทาํ ลายสุขภาพ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเจ็บปวย
เมื่องเจ็บปวยก็ตองไปกูหนี้ยมื สินคนอื่นมารักษาตัว เมื่อหายแลวก็กลุมใจตอ เพราะตองหาเงินมาใชหนี้
บางรายแกปญหาดวยการ “เสี่ยงโชค” ดวยการเลนการพนัน โดยคิดวาเผื่อโชคดีจะไดเงินกอนมา
กูฐานะของตน คนพวกนี้ “คิดรวยทางลัด” แตแทจริงแลวการเสี่ยงโชคอยางนี้ อาจจะไดผล 1 ในลาน
เทานั้น
วัยรุนบางคนแกปญหาทางดานการเงินดวยการ “ซื้อหวย” ไมวาจะเปนหวยบนดินหรือใตดิน การ
เสี่ยงโชคแบบนี้ก็เหมือนกัน มันเปนการงมหาเข็มในมหาสมุทรทีเดียวหวังจะแกปญหากลับไมไดผล
มิหนําซ้ํายังถูก “กิน” เสียอีก
บางคนก็แกปญ
 หาดวยการเลนแชร ซึ่งเราก็ไดเห็นแลววา แชรวงใหญ ๆ มีชื่อเสียงและมี
หลักประกันคอนขางมั่นคงยังลมระเนระนาดเปนแถว ๆ เจามือที่เรียกวาเทาแชรตองไปนั่งสงบสติ
อารมณอยูในเรือนจําเปนเวลานาน
เมื่อเกาใหถูกที่คัน ก็จะหายคัน เมื่อเรามีปญหาเรื่องเงิน เราก็นาจะแกปญหาดวยการฝกหัดให
ตนเองมีระเบียบในการใชจายเงิน หาเงินหรือเก็บเงิน หรือรูจักหารายไดเพิ่มเติม เมื่อมีความจําเปน
บางอยางจะตองตัดรายจายที่ไมจําเปนออก เพื่อจะนําเงินจํานวนนัน้ ไปใชทางอื่น

ปรัชญาเงิน
“เงินทองเปนของบาดใจ”
“ยามมีเงินก็นบั เปนนอง ยามมีทองก็นับเปนพี”่
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“ยามมั่งมีมากมาย มิตรหมายมอง ยามมัวหมอง มิตรมองเหมือนหมูหมา ยามมั่งมีมากมาย มิตร
หมายมา ยามมัวหมองมอดมวย หมูหมาไมมามอง”
“เงินคือบอเกิดแหงความดี และความชั่ว”
เงินนํามาซึ่งความเจริญ และความหายนะ
เงินที่หามาไดงาย มันก็หมดสิ้นไปโดยงาย
ถาอยากจะเสียเพื่อน ก็จงใหเพื่อนยืมเงิน”
เงินจํานวนนอยในกระเปาของเรา ก็ดีกวาเงินจํานวนมากที่ไปกูยืมเขามา
เงินใชเปนเหยือ่ ลอปลาไมได แตใชเปนเหยือ่ ลอคนไดเปนอยางดี
เมื่อเงินเดินพาเหรดเขาทางประตูบาน ความยุติธรรมก็จะติดปกโบยบินหนีออกไปทางหนาตาง
ถาทานเปนนายของเงินไมได เงินก็จะเปนนายของทาน
เงินเปนทาสทีด่ ี แตเปนนายที่เลวบัดซบ
เงินเปนสิ่งสําคัญ แตไมใชสงิ่ สําคัญที่สุด
“ถาเราไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวติ จะมีประโยชนอะไร” พระเยซูคริสตตรัส
พระเจาตรัสวา “เงินเปนของเรา และทองคําก็เปนของเรา”
พระพรของพระเจาทําใหเกิดความมั่งคั่ง
ทรัพยสมบัติเปนของประทานจากองคพระผูเปนเจา
ความมั่งคั่งไมไดถาวรอยูตลอดไปเปนนิตย
“คนที่รักเงิน ยอมไมอิ่มเงิน คนที่รักทรัพยสมบัติไมรูจกั อิ่มกําไร นี่กอ็ นิจจังดวย” คํากลาวของ
ปญญาจารย
การนอนหลับของกรรมกรก็ผาสุก ไมวาเขาจะไดกินนอยหรือไดกนิ มาก แตความอิ่มทองของคน
มั่งมี ก็ไมชวยใหเขาหลับ
มีสิ่งที่นาสลดใจคือ ทรัพยสมบัติที่เจาของเก็บไวจนเกิดเปนภัยแกตวั เอง
กษัตริยซาโลมอนตรัสวา “เจาเพงสายตาอยูที่ทรัพยสมบัติอนิจจังหรือ....ทรัพยสมบัติมีปกแน
ทีเดียว มันจะบินขึ้นไปในทองฟาเหมือนนกอินทรี”
ดวยวาการรักเงินทองเปนมูลรากแหงความชั่วทั้งปวงและเพราะความโลภนี่แหละ ทําใหบางคน
หางไกลจากพระเจาและตรอมตรมดวยความทุกข”
การมีเงินมิใชเปนความผิดบาป แตการรักเงินยิ่งกวาพระเจาตางหากทีเ่ ปนความผิดบาป
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วัยรุนบางทานอาจจะถามวา เปนคริสเตียนแลวสามารถเปนเศรษฐีไดไหม? คําตอบก็คือ “ได
แนนอน” แตจงร่ํารวยเพื่อพระเจา อยาทํางานเพื่อเห็นแกทรัพยสมบัตแิ ตจงทํางานเพื่อจะมีกินมีใชตาม
ความจําเปน และถวายเกียรติแดพระเจาทุกประการ
พระคัมภีรสอนวา “อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวใน
สวรรค”
การยักยอก การคดโกงคอรัปชั่น การกินสินบน (บนโตะหรือใตโตะ, กินตามน้ําหรือทวนน้ํา) การ
ขูดรีดดอกเบีย้ การใชเงินในทางที่ไมบริสุทธิ์ ลวนแตเปนความผิดบาปทั้งสิ้น
วัยรุนคริสเตียนจะตองตระหนักวา “ชีวิตของมนุษยไมใชดํารงอยูดว ยสิ่งของฟุมเฟอย”
เงินอาจซื้อบานได แตไมอาจซื้อครอบครัวที่มีความสุข เงินอาจซื้อเพื่อนได แตไมอาจซื้อมิตรแท
เงินอาจซื้อยาได แตไมอาจซื้อชีวิต เงินอาจซื้อความสนุกสนาน แตไมอาจซื้อความสุขแท
เงินพาไปทุกทีท่ ุกแหงได ยกเวนสวรรค เงินซื้อทุกสิ่งทุกอยางได ยกเวนสันติสุข
ถาทานไมมีสิ่งใดที่พอใจ ก็จงพอใจในสิ่งที่ทานมีอยู!
วัยรุนที่รัก จงใชเงินที่มาจากพระเจา โดยพระเจาและเพื่อพระเจา.
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