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คานา
ปัญหำที่ทำให้ปวดหัวมำกที่สุดอีกปั ญหำหนึ่ง ซึ่ งเยำวชนเผชิ ญอยูใ่ นปั จจุบนั
ก็คือปั ญหำ
เกี่ยวกับ กำรศึกษำต่อ และกำรเลือกอำชีพในอนำคต เยำวชนหลำยคนกำลังเป็ นห่วงกังวลเกี่ยวกับ
อนำคตของเขำมำก พำกันถำมว่ำ จะทำอย่ำงไรต่อไป ในอนำคตที่ไม่มีอะไรแน่นอนนี้ บำงคนพบควำม
ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่ำ ในสิ่ งที่เขำคิดจะทำ จนทำให้อ่อนระอำใจ หมดกำลังใจที่จะบุกบัน่ ต่อไป แต่มี
เยำวชนอยูเ่ ป็ นจำนวนไม่นอ้ ย ที่ประสบควำมชื่นชมยินดี และควำมสมหวังในชีวติ อย่ำงน่ำอิจฉำ
แม้วำ่ หนังสื อเล่มนี้อำจไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำทุกอย่ำงของท่ำนได้ แต่ก็สำมำรถช่วยให้ท่ำน
มองชีวติ ในอีกแง่หนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยควำมหวัง ควำมมีชยั ทั้งยังให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์หลำย
อย่ำง เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรพิจำรณำเลือกอำชีพของเยำวชน จึงหวังอย่ำงยิง่ ว่ำหนังสื อเล่มนี้จะเป็ น
พระพรแก่ทุกท่ำน
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

4

สารบัญ
หน้ำ
1.วัยแห่งปั ญหำสำรพัด ............................................................................................................................ 6
2.ควำมหวังที่เที่ยงแท้ของเยำวชน ........................................................................................................... 8
3.ปัญหำเรื่ องอำชีพ ................................................................................................................................ 11
4.ใครควบคุมอนำคต ............................................................................................................................. 14
5.เมื่อเป้ ำหมำยขัดกัน ............................................................................................................................. 17
6.กำรพิจำรณำเลือกอำชีพ ...................................................................................................................... 21
7.อำชีพที่คริ สเตียนควรสนใจ ................................................................................................................ 26

5

1.วัยแห่ งปัญหาสารพัด
“ในโลกนี้ ท่ำนทั้งหลำยมีควำมทุกข์ยำก” (ยอห์น 16:33)
ขึ้นชื่อว่ำมนุษย์แล้ว ย่อมต้องประสบปั ญหำด้วยกันทั้งสิ้ นเพรำะเรำอยูใ่ นโลกที่มีปัญหำสำรพัด
อย่ำง พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ในโลกนี้ ท่ำนทั้งหลำยมีควำมทุกข์ยำก”
ปั ญหำของมนุษย์ยอ่ มแตกต่ำงกันในแต่ละท้องที่ แต่ละสิ่ งแวดล้อม แต่ละยุค แต่ละวัย และแต่
ละบุคคล เด็กมีปัญหำของเด็ก เยำวชนก็มีปัญหำของเยำวชน ผูใ้ หญ่และคนวัยชรำต่ำงก็มีปัญหำเฉพำะ
อย่ำงของเขำ ถ้ำจะถำมว่ำ คนในวัยใดมีปัญหำมำกที่สุด ย่อมเป็ นกำรยำกที่จะตอบได้อย่ำงถูกต้อง
แต่ถำ้ จะถำมว่ำ คนในวัยไหนที่เริ่ มรู ้สึกตัวอย่ำงจริ งจังว่ำ กำลังเผชิญปั ญหำชีวติ ต่ำง ๆ คงจะไม่
ผิดนักหำกตอบว่ำ วัยรุ่ นและวัยหนุ่มสำว ซึ่ งบำงคนเรี ยกว่ำ เป็ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ และบำงคนก็เปรี ยบ
คนในวัยนี้วำ่ เป็ นวัยที่กำลังมำถึง “ทำงแพร่ ง”
ในวัยเด็ก เรำอยูใ่ นควำมดูแลรับผิดชอบของผูป้ กครองเกือบทุกอย่ำง สิ่ งทัว่ ไปที่เรำสนใจก็คือ
เรื่ องกิน เล่น เพื่อน และควำมสนุกสนำนต่ำงๆ เรำไม่ค่อยห่วงเกี่ยวกับเรื่ องกำรเรี ยน กำรงำน และ
อนำคตนัก แม้เรำจะพบปั ญหำต่ำง ๆ ในวัยนี้ แต่ดูเหมือนว่ำ เรำไม่ค่อยเป็ นทุกข์กงั วลห่วงใย ถึงปั ญหำ
เหล่ำนั้นเลย บิดำมำรดำ ผูป้ กครอง ญำติพี่นอ้ งจึงต้องรับหน้ำที่ เป็ นทุกข์กงั วลและห่วงใยแทนเรำ
เมื่ออำยุเรำย่ำงเข้ำสู่ วยั รุ่ นและวัยหนุ่มสำว อำยุต้ งั แต่ประมำณ 13 ปี ขึ้นไปจนถึง 25 ปี (ซึ่ ง
ต่อไปนี้ ข้ำพเจ้ำขอใช้คำว่ำ “เยำวชน” แทน) ควำมเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำงก็เกิดขึ้น ควำมเปลี่ยนแปลง
ประกำรแรก ที่เรำรู ้สึก คือ ควำมเปลี่ยนแปลงทำงร่ ำงกำย รู ปร่ ำง ลักษณะต่ำง ๆ ของควำมเป็ นเด็กเริ่ ม
ค่อย ๆ หมดไป ควำมเป็ นหนุ่มสำวก็ค่อย ๆ เจริ ญขึ้นแทนที่ หลังจำกนั้น ควำมรู ้สึกนึกคิดต่ำง ๆ ก็จะ
เปลี่ยนแปลงเขำเริ่ มเอำใจใส่ ในเครื่ องแต่งกำย เริ่ มรู ้สึกอำยต่อเพศตรงกันข้ำม แต่ขณะเดียวกัน
ควำมรู ้สึกทำงด้ำนเพศก็เริ่ มมีมำกขึ้นตำมลำดับ จนอยำกจะมี “คนรัก” คู่ครอง และคิดถึงเรื่ องแต่งงำน
เด็กในวัยนี้ เริ่ มคิดถึงเรื่ องกำรเรี ยน กำรงำน และชีวติ ในอนำคต เริ่ มสังเกตควำมเป็ นไป และ
ควำมเป็ นอยูข่ องคนต่ำง ๆ เริ่ มเปรี ยบเทียบชีวิตของตนเองกับชีวติ ของคนอื่น เริ่ มอยำกเป็ นตัวของตัวเอง
มำกขึ้น เริ่ มมีควำมทะเยอทะยำนเกี่ยวกับอนำคตเริ่ มวำงแผนกำรหลำยอย่ำงสำหรับตนเอง เพรำะเขำ
กำลังจะก้ำวจำกโลกของเด็ก ซึ่ งไม่ตอ้ งรับผิดชอบตัวเอง ไปสู่ โลกของผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะต้องรับผิดชอบ
ตัวเองในภำรกิจเกือบทุกอย่ำง นอกจำกนั้นควำมเปลี่ยนแปลง อย่ำงรวดเร็ วของโลกในทุกด้ำนทำให้
เยำวชนในยุคนี้ ต้องพยำยำมปรับปรุ งตัวเอง ให้เข้ำกับโลกและสังคม ที่เขำอำศัยอยูอ่ ย่ำงรี บเร่ ง
เนื่องจำกควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เยำวชนจำนวนมำกจึงประสบกับควำมหนักใจหลำย
อย่ำง เกี่ยวกับชีวติ ส่ วนตัวของเขำ บำงอย่ำงเป็ นปั ญหำที่เขำไม่เคยพบหรื อไม่นึกว่ำจะพบมำก่อน ทำให้
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เขำสับสนงุนงง ไม่ผดิ อะไรกับนักมวยที่เพิ่งก้ำวขึ้นสู่ เวทีแห่งกำรต่อสู ้ใหม่ ๆ บำงครั้งก็ได้ชยั ชนะอย่ำง
เหลือเชื่ อทำให้ตื่นเต้น ดีใจ เผ่นผยอง โจนทยำน อย่ำงทรนง จนดูเหมือนว่ำ ไม่มีใครสำมำรถเหนี่ยวรั้ง
ควำมคึกคะนองของเขำไว้ได้ แต่บำงครั้ง เมื่อพลำดท่ำเสี ยที เขำก็กลับกลำยเป็ นคนละคน เขำรู ้สึกว่ำ
เป็ นเหมือนแกะที่หลงหำยอยูก่ ลำงป่ ำทึบเหมือนคนที่คลำหำทำงอยูใ่ นควำมมืด จนบำงครั้งถึงกับหมด
อำลัยตำยอยำกในชีวติ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เยำวชนในหลำยประเทศปั จจุบนั เผชิญกับ “เจเนอร์ เรชัน่ แก๊บ”
หรื อปั ญหำที่ผใู ้ หญ่ไม่เข้ำใจเยำวชน และเยำวชนไม่เข้ำใจผูใ้ หญ่ ทำให้เยำวชนหำควำมอบอุ่นใจ และที่
พึ่งพิงได้ยำกยิง่ ขึ้น เป็ นเหตุให้พวกเขำตกอยูใ่ นภำวะแห่งควำมว้ำวุน่ กระวนกระวำย ไร้สันติสุข และ
อำจเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญหำสังคมนำนำประกำร
เยำวชนที่รัก ใช่แล้ว ท่ำนกำลังเดินมำถึงทำงแพร่ ง กำลังอยูใ่ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ กำลังจะข้ำม
จำกวัยแห่งควำมเป็ นเด็กไปสู่ วยั แห่งกำรเป็ นผูใ้ หญ่ วัยนี้เป็ นวัยที่สำคัญยิง่ กำรตัดสิ นใจและกำรกระทำ
ของท่ำนในขณะนี้ อำจกระทบกระเทือนต่ออนำคตของท่ำนตลอดชี วติ ก็ได้ ขณะนี้ ท่ำนอำจกำลังพบ
ทำงหลำยสำย และไม่ทรำบว่ำ ควรเดินต่อไปในสำยไหนดี อำจพบกับปั ญหำเกี่ยวกับกำรตัดสิ นใจหลำย
อย่ำง จนทำให้กลุม้ จนปั ญญำต่อกำรแก้ไข
ก่อนอื่นข้ำพเจ้ำอยำกจะให้เยำวชนทุกคนรู ้ ตำมที่พระเยซู คริ สต์ตรัสไว้วำ่ ในโลกนี้มีควำมทุกข์
เยำวชนทุกคนจะต้องประสบปั ญหำ มิใช่มีแต่ท่ำนคนเดียวเท่ำนั้น ที่ตอ้ งตกอยูใ่ นภำวะเช่นนี้ ฉะนั้นกำร
เผชิญกับปั ญหำต่ำง ๆ จึงมิใช่สิ่งที่วปิ ริ ตผิดวิสัยบำงที ท่ำนคงคิดว่ำ ท่ำนมีปัญหำมำก แต่หำกท่ำนพบคน
ที่มีปัญหำมำก ๆ ท่ำนอำจรู ้สึกตัวว่ำ ปั ญหำของท่ำนนั้นเล็กน้อยเหลือเกินก็ได้
สิ่ งที่เยำวชนพึงหวัง จึงมิได้อยูท่ ี่วำ่ จะต้องเผชิญกับปั ญหำหรื อไม่ แต่อยูท่ ี่วำ่ เมื่อประสบปั ญหำ
แล้ว จะรู ้วธิ ี แก้ไขปั ญหำในทำงที่ถูกต้องหรื อไม่ต่ำงหำก
“ปัญหำ” มิใช่สิ่งที่ให้โทษแก่ชีวติ มนุษย์เสมอไป มีหลำยครั้งที่ พระเจ้ำทรงอนุญำตให้ปัญหำ
ต่ำง ๆ เกิดขึ้นแก่เรำ เพื่อเป็ นบทเรี ยนสอนใจเรำ ช่วยให้เรำได้รับประสบกำรณ์ที่มีค่ำต่ำง ๆ ในชีวติ ซึ่ ง
เรำไม่สำมำรถรับได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ นอกจำกนั้น “ปัญหำ” ยังช่วยให้ควำมเชื่อของเรำในพระเยซู
คริ สต์เข้มแข็งยิง่ ขึ้นด้วย มีบำงคนกล่ำวว่ำ นักเดินเรื อที่มีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริ ง คือ นักเดินเรื อที่
สำมำรถนำเรื อฝ่ ำคลื่นพำยุกลำงทะเลได้โดยตลอดรอดฝั่ง
มิใช่นกั เดินเรื อที่แล่นเรื ออยูบ่ นผิวน้ ำที่
รำบเรี ยบเท่ำนั้น
ฉะนั้น “จงมีกำลังเข้มแข็ง และมีใจมัน่ คง อย่ำสะดุง้ ตกใจกลัวเลย” (โยชูวำ 1:9)
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2. ความหวังทีเ่ ทีย่ งแท้ ของเยาวชน
“จงยินดีเถิด เรำชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)
เมื่อประสบปัญหำ สัญชำตญำณของมนุษย์มกั บอกแก่เรำว่ำ ต้องหำทำงแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
วิธีแก้ไขบำงอย่ำงอำจเป็ นวิธีที่ดี แต่ไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำได้อย่ำงแท้จริ ง วิธีบำงอย่ำง เป็ นวิธีซ่ ึ งไม่
เพียงแต่ไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำให้แก่เรำเท่ำนั้น หำกยังนำควำมยุง่ ยำกลำบำก มำสู่ เรำเพิม่ ขึ้นด้วย
วิธีแก้ไขปั ญหำซึ่ งคนทัว่ ไปใช้ มีดงั ต่อไปนี้
หนีปัญหา บำงคนรู ้สึกว่ำ กำลังเผชิญปั ญหำต่ำง ๆ อยูแ่ ต่แทนที่จะเผชิญปั ญหำเหล่ำนั้นด้วย
ควำมกล้ำ เขำกลับหนีปัญหำเหล่ำนั้น โดยปล่อยปละละเลยปั ญหำที่เกิดขึ้น พยำยำมไม่นึกถึงไม่เอ่ยถึง
ไม่พดู ถึง เกรงว่ำเมื่อคิดหรื อพูดถึงปั ญหำเหล่ำนี้ จะทำให้ทุกข์ใจมำกยิง่ ขึ้น บำงคนพยำยำมหนีปัญหำ
โดยกำรกลบเกลื่อนด้วยกำรประพฤติที่แปลก ๆ เช่นเป็ นคนพูดมำก หัวเรำะเก่ง ร้องเพลง กินจุ หรื อดื่ม
เครื่ องดองของเมำ สู บยำเสพติด และหำควำมบันเทิงเริ งรมณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้ลืมปั ญหำเหล่ำนั้น บำงคน
พยำยำมหนีปัญหำ โดยหนีจำกสิ่ งแวดล้อมที่ตนอยูเ่ ช่นหนีจำกโรงเรี ยน จำกที่ทำงำน จำกบ้ำน เป็ นต้น
ด้วยคิดว่ำหำกหนีพน้ จำกสิ่ งแวดล้อมอย่ำงนั้นแล้ว ก็จะหนีพน้ ปั ญหำได้
วิธีที่กล่ำวมำนี้ อำจช่วยแก้ไปปั ญหำได้บำ้ ง แต่ไม่เป็ นวิธีที่แก้ปัญหำอย่ำงแท้จริ ง แม้เรำจะ
พยำยำมลืม ไม่คิด ไม่เอ่ย ไม่พดู พยำยำมสนุกสนำนมำกสักเท่ำใด ปั ญหำก็ยงั คงอยูน่ นั่ เอง เมื่อควำม
สนุกเพลิดเพลินหมดไปแล้ว ก็ตอ้ งพบกับมันอีก และมันจะติดตำมท่ำนไปในที่ทุกหนทุกแห่ง และบำง
ทีทำให้มีปัญหำเพิม่ ขึ้นเสี ยด้วยซ้ ำ
ข่ มความรู้ สึก บำงคนรู ้สึกว่ำเขำไม่ควรหนีปัญหำ ควรจะมีควำมกล้ำและควำมอดทนที่เผชิญ
ปั ญหำ และเขำคิดว่ำวิธีที่จะเผชิญกับปั ญหำก็คือ อดกลั้นใจไว้ คนประเภทนี้ จึงพยำยำมเก็บปั ญหำและ
ควำมรู ้สึกทุกอย่ำงไว้ในใจ โดยพยำยำมไม่ให้คนอื่นรู ้ถึงควำมทุกข์ยำกของเขำ กำรกระทำเช่นนี้ อำจ
เป็ นสิ่ งที่น่ำชมเชยในด้ำนควำมอดทน แต่กำรกดดันควำมรู ้สึกไว้มำกและนำนเกินไป เป็ นภัยต่อจิตใจ
และสุ ขภำพมำก บำงครั้งต้องล้มป่ วย และเป็ นโรคเส้นประสำท และหำกควำมกดดันนี้มีมำกจนเกิน
ขอบเขต จนไม่สำมำรถทนต่อไปได้ เขำอำจต้องระเบิดควำมรู ้สึกออกมำ เหมือนลูกโป่ งที่อดั ลมไว้มำก
เกินไปย่อมแตกในที่สุด ซึ่ งเมื่อถึงขั้นนั้นย่อมเป็ นกำรยำกที่จะแก้ไขบำงคนถึงกับทำลำยชีวติ เพรำะ
ควำมกดดันทำงด้ำนจิตใจมำกจนเกินไป
ระบายความตึงเครียด กำรระบำยควำมตึงเครี ยดด้วยวิธีบำงอย่ำงเป็ นสิ่ งที่ดี ผูม้ ีปัญหำ
เคร่ งเครี ยดอยูใ่ นจิตใจ ควรหำทำงระบำยออกบ้ำงในทำงที่ถูกต้อง เช่น โดยกำรออกกำลังกำย กำรพูดคุย
กับเพื่อนสนิท กำรไปชมสถำนที่ต่ำง ๆ เป็ นต้น แต่กำรระบำยในทำงที่ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่ไม่ช่วย
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แก้ไขปั ญหำแล้ว ยังจะเพิ่มควำมตึงเครี ยดแก่จิตใจในภำยหลัง กระนั้นก็ตำม กำรระบำยควำมตึงเครี ยด
อย่ำงเดียว ก็มิใช่กำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงถูกต้อง
ปล่อย “ตามบุญตามกรรม” บำงคนคิดว่ำ วิธีที่ดีที่สุดในกำรแก้ไขปั ญหำก็คือ ปล่อยให้เรื่ องทุก
อย่ำงที่เกิดขึ้น เป็ นไปตำมวิถีทำงของมัน เพรำะเรำไม่มีทำงที่จะแก้ไขหรื อช่วยได้ เมื่อมีปัญหำอะไร ก็
ก้มหน้ำก้มตำสู ้ทนไป จนกว่ำปั ญหำนั้นจะหมดสิ้ นไปเอง คนประเภทนี้นบั ว่ำน่ำสงสำรมำก เพรำะจะ
ไม่พบควำมหวังที่แน่นอนในชีวติ เลย เป็ นคนที่มองโลกในแง่อบั เฉำ จึงต้องแบกภำระหนักไว้ในจิตใจ
ผจญกับควำมกลัดกลุม้ ท้อแท้ใจและผิดหวัง ตลอดชีวติ
ตนเป็ นทีพ่ งึ่ ของตน คนประเภทนี้ มีควำมเชื่ อมัน่ ในตนเอง เขำพยำยำมต่อสู ้และแก้ไขปั ญหำ
ทุกอย่ำงด้วยตัวเองโดยคิดว่ำ หำกเขำพยำยำมต่อสู ้จนถึงที่สุด เขำจะเอำชนะปั ญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ได้ คน
ประเภทนี้ นบั เป็ นประเภทที่น่ำชมเชยมำกที่สุด แต่น่ำเสี ยดำยที่เขำลืมไปว่ำเขำมีกำลัง ควำมสำมำรถและ
สติปัญญำจำกัด แม้เขำจะสำมำรถแก้ปัญหำหลำยอย่ำงได้แต่ก็มีปัญหำหลำยอย่ำงที่เขำต้องยอมจำนน
และหำกเขำยังยืนกรำนตลอดไปว่ำ ตนเป็ นที่พ่ ึงของตนเท่ำนั้น เขำอำจจะต้องแบกภำระหนักในใจ
ตลอดชีวิต
จิตวิทยา ปรัชญำและจิตวิทยำกำรแขนงต่ำง ๆ สำมำรถช่วยแก้ไปปั ญหำต่ำง ๆ ของมนุษย์ได้
บ้ำง แต่ควำมจริ งที่เรำเห็นอยูใ่ นชีวติ ประจำวันนี้ ทำให้เรำเข้ำใจดียงิ่ ขึ้นว่ำ สิ่ งเหล่ำนี้ยงั ไม่สำมำรถแก้ไข
ปั ญหำให้แก่เยำวชนได้ท้ งั หมด เพรำะควำมเจริ ญก้ำวหน้ำของโลก ไม่ได้ช่วยให้ปัญหำลดลงแม้แต่นอ้ ย
แต่กลับทำให้มีปัญหำเพิ่มพูนยิง่ ขึ้น
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ในโลกนี้ ท่ำนทั้งหลำยมีควำมทุกข์ยำก” (ยอห์น 16:33) พระองค์ทรง
ทรำบถึงวิธีกำรต่ำง ๆ ที่เรำพยำยำมเอำชนะปัญหำ และทรงทรำบว่ำ เรำไม่สำมำรถเอำชนะปัญหำทุก
อย่ำงได้ดว้ ยตนเอง หรื อโดยอำศัยคนอื่น ท่ำนก็ยอมรับถึงควำมจริ งข้อนี้ แต่พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงหยุด
เพียงว่ำ “ในโลกนีท้ ่ านทั้งหลายมีความทุกข์ ยาก” พระองค์ยงั ตรัสต่อไปว่ำ “แต่ จงยินดีเถิด เราชนะโลก
แล้ ว” (ยอห์น 16:33)
ขณะนี้ ท่ำนอำจขำดควำมสุ ขควำมยินดี เนื่ องจำกปั ญหำต่ำง ๆ นอกจำกปั ญหำเกี่ยวกับอำชีพ
แล้ว ยังมีปัญหำอื่น ๆ อีกสำรพัดอย่ำง แต่ก่อนที่จะพูดถึงวิธีแก้ไขปั ญหำต่อไป ก็อยำกให้ท่ำนพบ
ควำมสุ ขควำมยินดีเสี ยก่อน เพรำะกำรที่ท่ำนจะพยำยำมแก้ไขปั ญหำ ด้วยในที่เคร่ งเครี ยด หนักใจ ท้อใจ
ย่อมเป็ นกำรลำบำกอย่ำงยิง่ โดยเหตุน้ ี เมื่อกล่ำวถึงควำมทุกข์ยำกลำบำกแทนที่พระเยซูคริ สต์จะเทศนำ
สั่งสอนให้ทำ่ นฟัง หรื อพยำยำมแก้ไขปั ญหำ พระองค์กลับทรงหยิบยืน่ ควำมสุ ขควำมยินดีมำให้ท่ำน
ก่อน โดยตรัสว่ำ “แต่ จงยินดีเถิด เราชนะโลกแล้ ว” พระองค์ยงั ตรัสว่ำ “บรรดาผู้ลาบากเหน็ดเหนื่อย จง
มาหาเรา และเราจะให้ ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็ นสุข” (มัทธิว 11:28) “เรามอบความสุขไว้ แก่ ท่าน
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ทั้งหลาย ความสุขของเรา เราให้ แก่ ท่าน เราให้ แก่ ท่านไม่ เหมือนโลกให้ อย่ าให้ ใจของท่ านเป็ นทุกข์
อย่ ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)
ท่ำนได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ ให้เป็ นผูเ้ ปลื้องทุกข์ทุกอย่ำงของท่ำนแล้วหรื อยัง หำกท่ำนมีพระ
เยซูคริ สต์อยูใ่ นท่ำน ท่ำนก็สำมำรถชนะปั ญหำต่ำง ๆ ในโลก และมีควำมสุ ขควำมยินดีอย่ำงเหลือล้น
หำกท่ำนต้อนรับพระเยซูคริ สต์ และเชื่อพึ่งวำงใจในพระองค์อย่ำงแท้จริ ง ก็เท่ำกับว่ำ ปั ญหำทุกอย่ำง
ของท่ำนได้รับกำรแก้ไขไปครึ่ งหนึ่งแล้ว ก่อนจะอ่ำนบทต่อไป ทำไมไม่หยุดสักเล็กน้อย นึกถึงปั ญหำ
ต่ำง ๆ ที่ท่ำนมี แล้วมอบปั ญหำนั้นให้แก่พระเยซูคริ สต์ ขอให้พระองค์ทรงช่วยแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ
เหล่ำนั้นให้ท่ำน แต่อย่ำลืมมอบชีวติ จิตใจของท่ำน ให้แก่พระองค์ดว้ ย พระองค์ทรงเป็ นควำมหวังที่
เที่ยงแท้ของเยำวชนทุกคน
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3. ปัญหาเรื่องอาชีพ
“อย่ำเป็ นคนเขลำ แต่จงเข้ำใจว่ำ น้ ำพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้น เป็ นอย่ำงไร” (เอเฟซัส
5:17)
ในวัยเด็ก เรำไม่ตอ้ งเอำใจใส่ ในเรื่ องอำชีพ เพรำะเรำยังไม่โตพอที่จะประกอบอำชีพได้ประกำร
หนึ่ง อีกประกำรหนึ่งโดยทัว่ ไป เรำไม่จำเป็ นต้องประกอบอำชีพ เพรำะคุณพ่อ คุณแม่หรื อผูป้ กครอง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบควำมเป็ นอยูข่ องเรำทุกอย่ำง
เมื่อเรำเข้ำสู่ วยั รุ่ น และค่อย ๆ ย่ำงเข้ำสู่ วยั ผูใ้ หญ่ เรำเริ่ มต้องรับผิดชอบตัวเองมำกขึ้น จนกระทัง่
ต้องประกอบอำชีพอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพื่อกำรดำรงชีพประจำวัน ไม่วำ่ เรำจะชอบหรื อไม่ก็ตำมเมื่อเวลำ
มำถึง เรำจะต้องทำงำนเลี้ยงชีพตัวเองและอำจจะหำเลี้ยงชีพคนอื่น ๆ ด้วย จะพึ่งพำอำศัยผูอ้ ื่นตลอดชีวติ
ไม่ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ สอนว่ำ “จงตั้งเป้ าว่ า จะเป็ นคนมีใจสงบเงียบ และจะทากิจธุระของตนเอง
และทางานด้ วยมือของตนเอง” (1 เธสะโลนิกำ 4:11) คนที่มีใจสงบเงียบจึงมักเป็ นคนที่มีงำนทำ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ยงั สอนอีกว่ำ “ถ้ าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ คิดที่ จะทาการ ก็อย่ าให้ เขากิน” เพรำะมีบำงคน
“ประพฤติเกะกะ ไม่ ทาอะไรเลย แต่ เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น... เรากาชับและเตือนสติคนเช่ นนั้น ด้ วย
เห็นแก่ พระเยซูคริ สตเจ้ านั่นเอง ให้ เขาทาการด้ วยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง” (2 เธสะโลนิกำ
3:10-12)
กำรประกอบอำชีพเป็ นสิ่ งจำเป็ นอย่ำงยิง่ แต่กำรเลือกอำชีพที่ดีและเหมำะสมกับแต่ละคนนั้น
เป็ นปั ญหำที่ใหญ่ที่เยำวชนส่ วนมำกต้องเผชิญ เรำพอจะสรุ ปปั ญหำเกี่ยวกับอำชีพได้สำมประกำรคือ
หนึ่ง ปั ญหำไม่มีเป้ ำหมำย ในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสม
สอง ปั ญหำกลัวว่ำจะไม่ได้ประกอบอำชีพตำมที่ตนมุ่งหมำยไว้ และ
สาม ปั ญหำเรื่ องเป้ ำหมำยที่ขดั กัน
ในบทนี้เรำจะกล่ำวถึงปั ญหำแรกเพียงปั ญหำเดียว
ถ้ำถำมเยำวชนทัว่ ไปในปั จจุบนั ว่ำ “ในอนำคต จะประกอบอำชีพอะไร” จะมีเยำวชนจำนวนไม่
น้อยที่ตอบว่ำ ไม่รู้ บำงคนอำจให้คำตอบหลำยอย่ำงที่ไม่เหมือนกัน แต่บำงคนอำจสำธยำยถึง ควำม
ทะเยอทะยำนของเขำเกี่ยวกับอนำคต จนท่ำนคิดว่ำ เขำเพ้อเจ้อ ฝันหวำน และอวดตัวมำกกว่ำ บำงคน
อำจบอกเป้ ำหมำยในชีวติ ของเขำ แต่เป้ ำหมำยที่เขำตั้งไว้น้ นั อยูห่ ่ำงไกลควำมจริ งมำกเหลือเกิน
คำถำมที่วำ่ “ในอนำคต ท่ำนจะทำอะไร หรื อประกอบอำชีพอะไร” จึงเป็ นคำถำมที่ดี เพรำะเป็ น
คำถำมที่ทำให้ท่ำนคิด พิจำรณำตนเอง และอำจนำไปสู่ กำรเตรี ยมตัวสำหรับอนำคตตั้งแต่เนิ่ น ๆ ทำให้
ท่ำนดำเนิ นชีวติ อย่ำงมีเป้ ำหมำยหรื อจุดมุ่งหมำย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสำคัญมำก คนที่จะสร้ำงตึก ย่อมต้องมี
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เป้ ำหมำยไว้วำ่ จะสร้ำงกี่ช้ นั สร้ำงได้ไหม และสร้ำงอย่ำงไร คนที่จะเดินทำงย่อมรู ้วำ่ จะเดินทำงไปไหน
ไปทำไม ไปด้วยวิธีใด เป็ นต้น มิฉะนั้นแล้ว แรงงำนและทุนทรัพย์ที่เสี ยไปอำจไร้ควำมหมำยทั้งสิ้ น
แม้แต่ในกำรประกำศพระกิตติคุณอำจำรย์เปำโลกเองก็ยงั บอกว่ำ “ข้ าพเจ้ าจึงวิ่งแข่ งโดยหวังชนะเป็ นแน่
ข้ าพเจ้ าต่ อสู้ ไม่ เหมือนกับนักมวยที่ชกลม” (1 โคริ นธ์ 9:26)
คนที่มีเป้ ำหมำยในชีวิตของเขำ มักจะมีควำมมัน่ ใจในสิ่ งที่ตนทำ และพยำยำมหำทำงเพื่อเดิน
ไปสู่ เป้ ำหมำยนั้น ตัวอย่ำงเช่น คนที่มีเป้ ำหมำยในชีวิตว่ำ จะเป็ นนำงพยำบำลต้องพยำยำมเตรี ยมตัว และ
ทำทุกอย่ำง เพื่อให้กำ้ วถึงจุดหมำยปลำยทำงนั้น แม้บำงครั้งอำจต้องฟั นฝ่ ำอุปสรรคบำงอย่ำง ต้องอดทน
แต่เมื่อเขำพยำยำมก้ำวไปทีละเล็กละน้อยเขำก็จะไปถึงจุดหมำยปลำยทำงได้ในวันหนึ่ง วันนั้นเขำจะพบ
ควำมปิ ติยนิ ดี ควำมอิ่มใจ และสำมำรถทุ่มเททั้งกำลังใจกำลังกำย ตลอดจนควำมสำมำรถ และทุนทรัพย์
ในงำนที่เขำชอบ และเหมำะสมกับเขำ ได้เต็มที่ เขำสำมำรถช่วยให้งำนเจริ ญก้ำวหน้ำ เกิดดอกออกผล
เป็ นที่น่ำชื่นชมยินดี นักวิทยำศำสตร์ และผูพ้ บควำมสำเร็ จในชีวติ อีกหลำยท่ำน ย่อมเป็ นตัวอย่ำงที่ดีใน
เรื่ องเหล่ำนี้
ในทำงตรงกันข้ำม คนที่ไม่มีเป้ ำหมำยอะไรในชีวิตเลยหรื อคนที่บอกว่ำ “อะไรก็ได้” แม้จะ
สำมำรถดำเนินไปถึงเป้ ำหมำยใดเป้ ำหมำยหนึ่ง แต่เป้ ำหมำยนั้น อำจเป็ นเป้ ำหมำยที่เขำไม่ชอบ และไม่
เหมำะแก่เขำอย่ำงแท้จริ ง ทำให้เขำต้องเสี ยเวลำ เสี ยแรง เสี ยทรัพย์ กลับไปตั้งเป้ ำหมำยใหม่ บำงคนเห็น
ว่ำ ไม่วำ่ เขำจะชอบหรื อไม่ก็ตำม แต่เมื่อได้ลงทุน ลงแรง และเสี ยเวลำมำมำกแล้ว ก็ควรจะพยำยำมทำ
ต่อไป คนเหล่ำนี้ นับว่ำมีน้ ำใจที่น่ำชมเชย แต่กำรพยำยำมทำในสิ่ งที่ตนไม่ถนัด ที่ไม่เหมำะกับตัวเอง
แม้จะทำต่อไปได้ ก็ทำได้ไม่ดีนกั เพรำะควำมสำมำรถและควำมรู ้สึกย่อมฟ้ องตัวเอง จึงพบควำมสำเร็ จ
และควำมอิ่มเอิบใจในงำนนั้นได้ยำก ผูท้ ี่ทำงำนด้วยควำมจำใจเช่นนี้ มักจะพบปั ญหำหลำยอย่ำงในเวลำ
ต่อไปด้วยเพรำะขำดควำมสุ ขในจิตใจ ขำดควำมมัน่ ใจในงำนที่ทำ จนอำจถึงกับต้องเปลี่ยนอำชีพใหม่
หลำยครั้ง ทำให้กระทบกระเทือนถึงชีวติ ของตนเองและครอบครัว
นิกร คงเป็ นตัวอย่ำงที่ดีในเรื่ องนี้ เขำจบชั้น ม.ศ. 3 เมื่อหลำยปี มำแล้ว เนื่องจำกไม่มีเป้ ำหมำย
อะไรในชีวิตเมื่อเห็นคนกำลัง “เห่ อ” เรื่ องวิทยุ จึงสมัครเข้ำเรี ยนเป็ นช่ำงแก้วทิ ยุ คิดว่ำ เมื่อจบออก
มำแล้วคงจะทำรำยได้ได้ดี แต่หลังจำกเรี ยนจบ เขำพบว่ำ เขำไม่ค่อยเหมำะสมกับงำนทำงด้ำนนี้เสี ยเลย
และงำนนี้ก็ไม่สำมำรถอำนวยให้เขำเป็ นเศรษฐีได้ดงั ที่คิด แทนที่จะทำงำนเป็ นช่ำงวิทยุ หรื อเปิ ดร้ำน
ขำยวิทยุ เขำกลับไปทำงำนที่ร้ำนขำยยำแห่งหนึ่ง แต่ทำได้ไม่กี่ปี ก็รู้สึกว่ำไม่ค่อยชอบงำนนี้ เท่ำไรนัก
จนผลสุ ดท้ำย เขำต้องเปลี่ยนอำชีพเป็ นชำวสวน
นิกรยังนับว่ำดีกว่ำเพื่อนอีกหลำยคน ที่ไม่ตอ้ งเคว้งคว้ำงอยูก่ บั กำรหำงำนทำมำกนัก เพื่อนบำง
คนของเขำเปลี่ยนงำนบ่อยเกินไป จนบัดนี้ยงั ไม่สำมำรถตั้งตัวได้ เพื่อนเหล่ำนี้ ตอนแรกมิได้
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ตั้งเป้ ำหมำยอะไรในชีวติ เลย เขำปล่อยให้เวลำผ่ำนไปกับควำมสนุกสนำน ทำในสิ่ งที่ไร้สำระไร้
ประโยชน์ จนลืมคิดถึงอนำคต กลำยเป็ นคนที่ลอยเคว้งคว้ำงไปตำมยถำกรรมอย่ำงไร้จุดหมำยปลำยทำง
เมื่อเวลำผ่ำนไปนำนวันเข้ำ ครั้นคิดว่ำจะตั้งเป้ ำหมำยใหม่ ก็รู้สึกว่ำ ตัวเองหลงทำงจนไม่สำมำรถจะตั้ง
ตัวได้ปัญหำวัยรุ่ น อำชญำกร และปั ญหำสังคมต่ำง ๆ มีไม่นอ้ ย ที่เกิดจำกสำเหตุดงั ที่กล่ำวมำนี้
ข้อสำคัญก็คือ ในกำรตั้งเป้ ำหมำยสำหรับกำรประกอบอำชีพนั้น ท่ำนควรจะตั้งให้ถูกต้องด้วย
อย่ำมองเห็นแต่ผลประโยชน์รำยได้ ชื่อเสี ยง ตำแหน่ง เป็ นส่ วนใหญ่ จนมองข้ำมควำมสำมำรถ ควำม
เหมำะสมของตนเอง และน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่มีต่อท่ำน ทำให้พบควำมผิดหวัง เยำวชนหลำยคนมี
ควำมทะเยอทะยำน อยำกเป็ นนำยแพทย์ นักวิทยำศำสตร์ นักวิศวกร ถ้ำถำมเขำว่ำ ทำไมจึงอยำกเป็ น
เช่นนี้ คำตอบมักจะเป็ นในทำนองที่วำ่ เพรำะเป็ นอำชีพที่มีเกียรติ รำยได้ดีโก้หรู ฯลฯ แต่เขำลืมนึกไปว่ำ
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมทุนทรัพย์ ตลอดจนสุ ขภำพ และอื่น ๆ ของเขำ อำจไม่อำนวยให้เขำก้ำวไป
ถึงจุดหมำยปลำยทำงนั้นได้ เขำลืมนึกเสี ยว่ำ พระเจ้ำทรงมีแผนกำรบำงอย่ำงที่ดีกว่ำนั้นสำหรับเขำ จึง
ดื้อรั้นพยำยำมทำตำมควำมคิดให้ได้ ทำให้ตอ้ งเสี ยแรง เสี ยเวลำ โดยใช่เหตุ และต้องเรี ยนบทเรี ยนแห่ง
ควำมถ่อมตนด้วยวิธีที่ชอกช้ ำใจ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ “จงซื ้อโอกาสมาใช้ เพราะว่ าบัดนีเ้ ป็ นกาลที่ชั่ว” (เอเฟซัส 5:16 )
เวลำทุกนำทีที่พระเจ้ำทรงประทำนให้แก่เรำล้วนแต่มีค่ำ
ควรใช้เวลำให้เป็ นประโยชน์อย่ำปล่อยให้
ล่วงเลยไปอย่ำงไร้ควำมหมำย จงตั้งเป้ ำหมำยในชีวิตของท่ำนไว้ให้ดี และมุ่งไปยังเป้ ำหมำยนั้นด้วย
ควำมมัน่ คง สำหรับท่ำนที่ยงั ไม่รู้แน่วำ่ ควรจะตั้งเป้ ำหมำยในชีวติ ของท่ำนเช่นใดและไม่อยำกเสี ยเวลำ
ปล่อยให้ชีวติ ผ่ำนไปอย่ำงเรื่ อยเปื่ อย ท่ำนควรจะเริ่ มถำมตัวเองเสี ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้วำ่ “ข้ำพเจ้ำตั้งเป้ ำหมำย
ในอนำคตไว้อย่ำงไร” เมื่อใช้เวลำคิด พิจำรณำ ตรึ กตรองพอสมควร ท่ำนอำจได้คำตอบบำงอย่ำง บทต่อ
ๆ ไปในหนังสื อนี้ จะช่วยให้ท่ำนรู ้จกั พิจำรณำตนเองได้มำกยิง่ ขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ จงแสวงหำน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำสำหรับชี วติ ของท่ำน หำกท่ำนมีเป้ ำหมำยบำงอย่ำงอยูแ่ ล้ว จงมอบเป้ ำหมำยนั้น ให้
อยูใ่ นกำรนำของพระเจ้ำ หำกยังไม่มีเป้ ำหมำยอันใด หรื อไม่แน่ใจในเป้ ำหมำยของท่ำน ก็ถึงเวลำแล้วที่
ท่ำนจะอธิ ษฐำนทูลพระองค์วำ่ “พระองค์มีพระประสงค์ให้ขำ้ พเจ้ำทำอะไร” เหมือนดังคำอธิษฐำนของ
อำจำรย์เปำโลในวันที่ท่ำนกลับใจบังเกิดใหม่วำ่ “พระเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าจะต้ องทาประการใด” (กิจกำร
22:10) หำกท่ำนมีใจแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจริ ง ๆ ท่ำนจะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ในใจ
ของท่ำน อย่ำงชัดเจนว่ำ “ทางนีแ้ หละเดินไปเถอะ” (อิสยำห์ 30:21) ทำงของพระเจ้ำย่อมเป็ นทำงที่ดี
ที่สุดสำหรับท่ำน
เหตุฉะนั้น “อย่ำเป็ นคนเขลำ แต่จงเข้ำใจว่ำ น้ ำพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้นเป็ นอย่ำงไร”
(เอเฟซัส 5:17)
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4. ใครควบคุมอนาคต
“...องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เป็ นผูท้ รงช่วยข้ำพเจ้ำ...” (ฮีบรู 13: 6)
เยำวชนบำงคนอำจมีเป้ ำหมำยที่ดี เกี่ยวกับชีวติ ในอนำคตของเขำ และเขำรู ้วำ่ เป้ ำหมำยที่เขำวำง
ไว้น้ นั มิใช่เป็ นเป้ ำหมำยที่เกิดจำกควำมเห็นแก่ตวั แต่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำต่ำงหำก และเขำก็ได้มอบ
แผนกำรทุกอย่ำงในชี วติ ไว้กบั พระองค์ กระนั้นตำม บำงคนก็อดที่จะสงสัยและถำมไม่ได้วำ่ เขำจะ
บรรลุ ถึงจุดหมำยปลำยทำงนั้นได้อย่ำงไร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อประสบอุปสรรค ปั ญหำ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดีควำมสงสัยจะทวีข้ ึน จะเกิดควำมกระวนกระวำยใจ เป็ นทุกข์กงั วลใจ ทำให้ขำด
ควำมสุ ขยินดี ซึ่ งคนในวัยนี้ควรจะได้รับ
ปั ญหำเกี่ยวกับอนำคต ซึ่ งรบกวนจิตใจของท่ำนเช่นนี้ จะหมดไป หำกท่ำนรู ้และเข้ำใจว่ำ ใคร
เป็ นผูค้ วบคุมอนำคต
ชีวติ ของโยเซฟในพระคัมภีร์เดิม คงจะให้ขอ้ คิด และบทเรี ยนที่มีค่ำ ต่ออนำคตของท่ำน
ทั้งหลำยอย่ำง แต่ก่อนอื่นใด ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะขอให้ท่ำนระลึกเสมอว่ำ พระเจ้ำทรงมีแผนกำรที่ดีที่สุด
สำหรับท่ำน แต่พระองค์ไม่ทรงสำมำรถนำท่ำนไปถึงแผนกำรอันประเสริ ฐนั้นได้ หำกท่ำนไม่ยอมเชื่อ
ไว้วำงใจพระองค์ และไม่ยอมมอบชีวติ ของท่ำน ให้อยูใ่ นกำรควบคุมของพระองค์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่ได้กล่ำวถึงเรื่ องรำวในวัยเด็กของโยเซฟ เมื่อกล่ำวถึงเรื่ องรำวของโย
เซฟในครั้งแรกนั้น โยเซฟมีอำยุ 17 ปี หรื อเป็ นวัยรุ่ นแล้ว (ปฐมกำลบทที่ 37) แต่เชื่อว่ำโยเซฟเป็ น
เยำวชนที่รู้จกั พระเจ้ำ รักพระองค์ และได้มอบชีวติ ในอนำคตของเขำไว้ในกำรนำของพระเจ้ำ เขำ
ประพฤติตวั เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ำ เกลียดชังควำมผิดบำป ดำเนินชีวิตในทำงชอบธรรม และเป็ นที่
พอใจของบิดำมำรดำด้วย
เมื่อโยเซฟมีอำยุได้ 17 ปี บิดำใช้ให้ไปเลี้ยงสัตว์กบั พี่ชำยของเขำ ซึ่ งโยเซฟก็ปฎิบตั ิตำมโดยดี
เชื่อว่ำโยเซฟมีควำมทะเยอทะยำนเกี่ยวกับชีวติ ในอนำคตของเขำ แต่โยเซฟมอบควำมทะเยอทะยำนนั้น
ไว้ในกำรทรงนำของพระเจ้ำ และถ่อมตัวลง เชื่อฟังบิดำ ทำงำนที่บิดำมอบให้ทำด้วยควำมเต็มใจ โดย
เชื่อว่ำ เมื่อเวลำของพระเจ้ำมำถึง พระองค์จะทรงนำเขำไปถึงจุดหมำยปลำยทำง ที่เขำปรำรถนำ และที่
พระเจ้ำพอพระทัย
นักจิตวิทยำกล่ำวว่ำ ควำมฝันเป็ นทำงหนึ่งที่ระบำยควำมรู้สึกนึกคิดของเรำเองออกมำ ให้เห็น
เป็ นภำพ จะสังเกตได้วำ่ เมื่อท่ำนได้ยนิ หรื อได้อ่ำน หรื อคิดถึงสิ่ งใด ๆ มำก ๆ ท่ำนก็มกั จะฝันถึงสิ่ งนั้น ๆ
หำกควำมคิดที่กล่ำวมำนี้ เป็ นควำมจริ ง เรำก็อำจพูดได้วำ่ โยเซฟเป็ นคนมีควำมทะเยอทะยำนที่สูงมำก
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คิดจะเป็ นหัวหน้ำ เป็ นนำย หรื อเป็ นเจ้ำ เป็ นข้ำรำชกำรตำแหน่งสู งเสมอ จึงได้ฝันในทำนองที่วำ่ แม้แต่
คนในครอบครัวก็ตอ้ งให้ควำมเคำรพนับถือแก่เขำ
ควำมทะเยอทะยำน หรื อควำมปรำรถนำที่จะทำสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในอนำคต ไม่ถือว่ำเป็ นกำร
กระทำที่ผดิ เพรำะควำมทะเยอทะยำนทำให้เรำมีเป้ ำหมำยในชี วติ และเป็ นพลังผลักดันให้เรำก้ำวไปสู่
เป้ ำหมำย ด้วยควำมพำกเพียร แต่เรำต้องมอบควำมทะเยอทะยำนของเรำ ให้อยูใ่ นกำรควบคุมของพระ
เจ้ำ เพื่อให้สำมำรถใช้ควำมทะเยอทะยำนนั้นเป็ นประโยชน์ หำกเรำปล่อยให้ควำมทะเยอทะยำนของเรำ
มีอำนำจเหนือจิตใจของเรำ จนเรำกลำยเป็ นทำสของควำมทะเยอทะยำนนั้น บำงครั้งอำจเป็ นภัยอย่ำง
ร้ำยแรงต่อเรำได้ โยเซฟมอบควำมทะเยอทะยำนของเขำให้แก่พระเจ้ำ พระองค์พอพระทัยในควำม
ปรำรถนำของโยเซฟจึงสำแดงพระทัยของพระองค์ให้โยเซฟรู ้ในควำมฝัน
เพื่อยืนยันให้โยเซฟรู ้วำ่
พระองค์พอพระทัยในควำมปรำรถนำนั้น
ผูท้ ี่เชื่อและวำงใจในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง พระองค์จะทรงบันดำลให้จิตใจของเขำมีแต่ควำม
ปรำรถนำที่ดี หำกเขำมีควำมปรำรถนำบำงอย่ำงอยูแ่ ล้ว พระองค์จะทรงสำแดงให้เขำรู ้วำ่ ควำมปรำรถนำ
ที่เขำมีอยูใ่ นใจนั้น เป็ นที่พอพระทัยของพระองค์หรื อไม่
แม้โยเซฟอำจจะรู ้วำ่ พระเจ้ำพอพระทัยที่เขำจะได้เป็ นใหญ่ในอนำคต โยเซฟไม่ได้ใช้วธิ ี ของ
ตนเองเพื่อจะได้ถึงควำมเป็ นใหญ่น้ นั เขำรอคอยกำรนำของพระเจ้ำด้วยควำมอดทน ทำงำนที่ตนต้องทำ
อยูใ่ นขณะนั้นให้ดีที่สุด แต่กำรทำตำมพระทัยของพระเจ้ำ หำใช่วำ่ จะทำให้ชีวติ ของเรำรำบรื่ น อยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขเสมอไปไม่ เรำอำจต้องเผชิ ญกับกำรทดลอง อุปสรรคควำมเข้ำใจผิด กำรใส่ ร้ำย ตลอดจนควำม
ทุกข์ยำกลำบำกอื่น ๆ ดังเช่นโยเซฟซึ่ งต้องประสบควำมยำกลำบำกหลำยอย่ำงถูกพวกพี่ชำยกลัน่ แกล้ง
จับเอำไปขำยเป็ นทำส ถูกดูหมิ่นเหยียดหยำม ต่อมำชีวิตของเขำก็เริ่ มแจ่มใสขึ้น แต่แล้วก็ถูกใส่ ร้ำย ถูก
จำคุก แม้แต่เพื่อนซึ่ งเขำคิดว่ำพอจะช่วยเหลือเขำได้ ก็กลับลืมเขำเสี ย แต่พระเจ้ำ ไม่ทรงลืมคนของ
พระองค์ พระองค์ไม่ทรงทอดทิง้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ด ที่เชื่อและวำงใจในพระองค์เมื่อเวลำของพระองค์มำถึง
พระองค์ทรงยกโยเซฟขึ้น จำกฐำนะที่ต่ำต้อยที่สุด และวำงเขำอยูใ่ นฐำนะที่สูงที่สุด ตำมที่พระองค์ทรง
หมำยพระทัยไว้ต้ งั แต่แรกเริ่ ม
ขอให้ท่ำนย้อนกลับไป ดูชีวิตของโยเซฟอีกครั้งหนึ่งบิดำของโยเซฟรักโยเซฟมำก แต่ก็คงอยำก
ให้โยเซฟเป็ นคนเลี้ยงแกะตลอดชีวิต เพื่อว่ำโยเซฟจะได้อยูใ่ กล้ชิดกับท่ำนตลอดไป แต่บิดำนะหรื อ จะ
เป็ นผูค้ วบคุมอนำคตของโยเซฟได้
พี่ชำยของโยเซฟอิจฉำโยเซฟมำก และไม่ชอบใจในควำมซื่ อสัตย์ของโยเซฟ คิดจะทำลำย
อนำคตของโยเซฟเสี ยโดยขำยเป็ นทำสให้แก่ชำวต่ำงประเทศ ด้วยควำมมัน่ ใจว่ำ เป็ นกำรกำจัดโยเซฟ
เสี ยได้ อย่ำงเด็ดขำดแล้ว แต่พี่ชำยจะควบคุมอนำคตของโยเซฟได้หรื อ
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พระเจ้ำสถิตอยูก่ บั โยเซฟ แม้จะตกต่ำและได้ควำมลำบำกพระองค์ก็ทรงค่อย ๆ ยกเขำขึ้น แต่
มำรก็พยำยำมจะทำลำยโยเซฟ โดยให้สตรี คนหนึ่งมำล่อล่วงโยเซฟให้หลงทำบำป เมื่อโยเซฟปฎิเสธ
สตรี คนนั้นก็ใส่ ร้ำยเขำ ทำให้เขำต้องถูกจำคุกสตรี คนนั้นคงพูดกับโยเซฟอย่ำงสมน้ ำหน้ำว่ำ “ฉันช่วยให้
ได้ดีแต่เมื่อไม่อยำกได้ ก็เป็ นคนขี้คุกเสี ยเถอะ สมน้ ำหน้ำ” แต่สตรี คนนั้นนะหรื อ จะควบคุมอนำคตของ
โยเซฟได้
ไม่มีทำงที่จะเป็ นเช่นนั้นได้อย่ำงเด็ดขำด เมื่อโยเซฟมอบชี วติ ของเขำ ให้แก่พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
แล้ว อนำคตของเขำก็ไม่ได้อยูใ่ นกำมือของมนุษย์อีกต่อไป แต่อยูใ่ นพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้ำ
อุปสรรคและปั ญหำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น เป็ นเพียงแต่เครื่ องมือที่ช่วยผลักดัน ให้โยเซฟดำเนินไปสู่
เป้ ำหมำยที่พระเจ้ำพอพระทัยมำกยิง่ ขึ้นทุกที
ท่ำนมีเป้ ำหมำย หรื อควำมทะเยอทะยำนอะไร เกี่ยวกับอนำคตบ้ำงไหม จงมอบให้พระเจ้ำทรง
นำท่ำน จงเชื่ อพึ่งในพระเจ้ำตลอดไป ทำในสิ่ งที่ท่ำนกำลังอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ดีที่สุดถ่อมตัวลง รอคอยกำร
นำของพระเจ้ำด้วยควำมอดทน อย่ำใช้วธิ ี ของตนเองเป็ นใหญ่ เพรำะอนำคตของท่ำนอยูใ่ นพระหัตถ์อนั
ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้ำแล้ว พระองค์ทรงเป็ นผูค้ วบคุม เมื่อเวลำของพระองค์มำถึง พระองค์จะทรง
เปิ ดทำงให้ท่ำน ทำให้ควำมปรำรถนำของท่ำนสำเร็ จ ตำมที่พระองค์ทรงพอพระทัย
“เหตุฉะนั้น เรำทั้งหลำยอำจกล่ำวด้วยใจกล้ำว่ำ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เป็ นผูท้ รงช่วยข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำจะไม่กลัว มนุษย์จะกระทำอะไรแก่ขำ้ พเจ้ำได้เล่ำ” (ฮีบรู 13:6)
“ขอพระเยโฮวำห์ทรงนำข้ำ
ทำงโลกนี้เหมือนป่ ำกันดำร
ข้ำเหนื่ อยแต่พระองค์ทรงฤทธำ
ขอทรงครองป้ องกันโปรดปรำน
พระบิดำเจ้ำ พระบิดำเจ้ำ
โปรดเลี้ยงข้ำด้วยทิพย์อำหำร
โปรดทรงนำไปสู่ น้ ำพุใส
ขอเสำไฟและเสำเมฆนำหน้ำไป
ขอพระผูช้ ่วย ขอพระผูช้ ่วย

ซึ่ งมีน้ ำชีวติ หลัง่ ไหล
จนถึงหนทำงสุ ดปลำย
ทรงป้ องกันพ้นอันตรำย”

“เพลงแห่ งชีวติ คริสเตียน” บทที่ 213
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5. เมือ่ เป้ าหมายขัดกัน
“พระองค์ทรงฤทธิ์ อำจรักษำ ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้ฝำกไว้กบั พระองค์” (2 ทิโมธี 1:12)
ขณะที่ท่ำนกำลังพิจำรณำ หรื อตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเลือกอำชีพอยูน่ ้ ี ท่ำนอำจพบข้อขัดแย้งบำง
ประกำร ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถตัดสิ นใจได้อย่ำงถูกต้อง ข้อขัดแย้งส่ วนตัวของแต่ละคนอำจไม่
เหมือนกัน แต่ในบทนี้ขอนำข้อขัดแย้ง ซึ่ งมักเกิดแก่เยำวชนโดยทัว่ ไป มำกล่ำวไว้พอสังเขปสักสำม
ประกำร ดังนี้
ประการแรก เกี่ยวกับควำมสนใจในงำนหลำยอย่ำง ในขณะเดียวกัน
ประการที่สอง เกี่ยวกับรำยได้ หรื อเงินเดือน
ประการที่สาม เกี่ยวกับผูป้ กครองหรื อบิดำมำรดำ
ประกำรแรก เมื่อท่ำนสนใจในงำนหลำยอย่ำง ในขณะเดียวกัน
ก่อนอื่น เรำใคร่ จะให้ท่ำนเข้ำใจเสี ยก่อนว่ำ งำนทุกชนิดที่ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ที่พระเจ้ำทรงยินดีให้
เรำทำ เป็ นงำนที่มีเกียรติท้ งั สิ้ น ท่ำนควรจะดีใจ ภูมิใจ และขอบคุณพระเจ้ำที่ทรงนำให้ท่ำนทำงำนนั้น ๆ
เพรำะพระองค์ทรงทรำบว่ำ งำนอย่ำงนั้นเหมำะที่สุดสำหรับท่ำน
โดยทัว่ ไป เมื่อเรำเริ่ มพิจำรณำเกี่ยวกับงำนต่ำง ๆ เรำอำจพบว่ำ งำนที่เรำสนใจหรื อที่เรำคิดว่ำ
เหมำะกับเรำนั้นมีมำกมำยหลำยอย่ำง ทำให้ยำกแก่กำรตัดสิ นใจอย่ำงยิง่
ในฐำนะที่เป็ นคริ สเตียน เรำต้องแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ว่ำพระองค์ทรงมีพระประสงค์
ให้เรำทำอะไรมำกที่สุดเมื่ออธิ ษฐำนทูลขอให้พระองค์ทรงนำเรำแล้ว พระองค์อำจสำแดงให้ท่ำนเห็น
ส่ วนดีและส่ วนไม่ดีต่ำง ๆ ของงำนแต่ละอย่ำงให้เห็นว่ำมีโอกำสที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ ในงำน
อย่ำงหนึ่งมำกกว่ำงำนอีกอย่ำงหนึ่ง และหำกงำนไหนที่พระเจ้ำทรงพอพระทัยที่จะให้ท่ำนทำจริ ง ๆ
พระองค์จะประทำนควำมมัน่ ใจ และสันติสุขในกำรตัดสิ นใจให้แก่ท่ำน
แต่บำงครั้ง เมื่ออธิ ษฐำนแล้ว หำกรู ้สึกว่ำ พระเจ้ำทรงพอพระทัยในงำนทุกอย่ำงที่ท่ำนชอบ นัน่
หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำทรงต้องกำรให้ท่ำนใช้สำมัญสำนึ ก และสติปัญญำของท่ำนในกำรคิดพิจำรณำ
ด้วย พระเจ้ำมิได้ทรงบังคับจิตใจของผูห้ นึ่ งผูใ้ ดหำกแต่ประทำนควำมรู ้สึกนึกคิด สติปัญญำ จิตวินิจฉัย
ผิดและชอบ เพื่อว่ำเรำได้มีอิสระในกำรเลือกทำ ในสิ่ งที่เรำเห็นว่ำดี และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ
เหมือนกับเมื่อท่ำนไปรับประทำนอำหำรที่ร้ำนอำหำร พบร้ำนที่ท่ำนชอบอยูใ่ กล้ ๆ กันสองสำมร้ำน
ท่ำนรู ้วำ่ พระเจ้ำทรงพอพระทัยที่ท่ำนจะรับประทำนอำหำร
และพระองค์มิได้ทรงสะกิดใจให้ท่ำน
ระแวงแคลงใจร้ำนใดเป็ นพิเศษท่ำนก็ยอ่ มใช้สำมัญสำนึกของท่ำน เลือกรับประทำนอำหำรในร้ำนหนึ่ง
ร้ำนใดได้อย่ำงเสรี
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แต่กำรที่จะใช้สำมัญสำนึกให้เกิดผลดีน้ นั ควรมีหลักและข้อแนะนำบำงประกำร จึงช่วยให้ท่ำน
ตัดสิ นใจได้ดียงิ่ ขึ้นหำกท่ำนสนใจในงำนหลำยอย่ำงในขณะเดียวกัน และไม่รู้วำ่ จะตัดสิ นใจอย่ำงใดดี
ลองพิจำรณำคำแนะนำต่อไปนี้ดูบำ้ งก็จะเป็ นประโยชน์ไม่นอ้ ย
หนึ่ง เลือกงำนที่ท่ำนมีโอกำสทำได้มำกที่สุด หรื ออยูใ่ กล้มือท่ำนมำกที่สุด
สอง เลือกทำงำนที่ท่ำนสนใจมำกที่สุด และที่ท่ำนสำมำรถใช้ควำมสำมำรถได้มำกที่สุด
สาม หำกเป็ นไปได้ และไม่เป็ นกำรใช้เวลำนำนเกินไป ลองทำงำนทั้งสองสำมอย่ำงที่ท่ำนชอบ
ทำ เพื่อจะพิสูจน์ควำมเหมำะสม ควำมสำมำรถ และควำมชอบของท่ำนอย่ำงแท้จริ ง
สิ่ งหนึ่งที่เยำวชนควรระมัดระวัง ก็คือ เมื่อเริ่ มทำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้ว และคิดว่ำงำนนั้น
เหมำะสมกับตน ก็จงพยำยำมทำงำนต่อไป อย่ำเปลี่ยนงำนในทันทีที่ประสบควำมลำบำก หรื อรู ้สึกไม่
ชอบมำกนัก เพรำะแท้จริ ง ไม่มีงำนอะไรสักอย่ำงที่ง่ำยจริ ง ๆ และที่เหมำะสมกับเรำทุกประกำร
ควำมรู ้สึกชอบและควำมสบำยใจ หรื อควำมเหมำะสม จะทวีข้ ึนเป็ นลำดับ เมื่อเรำมีควำมชำนำญเพิ่มขึ้น
ประการที่สอง รำยได้หรื อเงินเดือน
รำยได้หรื อเงินเดือนมีอิทธิ พลต่อกำรพิจำรณำ และกำรตัดสิ นใจ เกี่ยวกับกำรเลือกอำชีพมำก
เพรำะว่ำทุกคนต้องกำรสวัสดิภำพในกำรครองชีพ บำงคนอำจพบว่ำ มีงำนหลำยอย่ำงที่เขำสำมำรถทำ
ได้ แต่งำนที่เขำชอบมำกและสำมำรถทำได้ดีน้ นั ให้รำยได้แก่เขำน้อย ส่ วนงำนอื่น ๆ ที่เขำไม่ค่อยชอบ
นัก และไม่ค่อยถนัด กลับให้รำยได้แก่เขำมำก ซึ่ งสร้ำงควำมลำบำกในกำรตัดสิ นใจให้แก่เขำอย่ำงยิง่
เกี่ยวกับข้อขัดแย้งในเรื่ องรำยได้น้ ี สิ่ งแรกที่คริ สเตียนพึงระลึกอยูเ่ สมอ คือ เงิน ไม่ใช่กุญแจไข
ไปสู่ ควำมสุ ขสมบูรณ์ทุกอย่ำงในชีวติ เสมอ กำรมีรำยได้มำกขึ้น ไม่ใช่เป็ นกำรค้ ำประกันว่ำ ท่ำนจะสุ ข
สมบูรณ์มำกขึ้นเสมอไป น่ำเสี ยดำยเหลือเกินที่บำงคนเห็นแก่เงินเป็ นใหญ่ จนไปประกอบอำชีพที่แม้แต่
ชำวโลกเองก็รังเกียจ ตอนแรกเขำอำจจะดีใจที่ได้เงินมำก แต่ต่อมำไม่นำนนัก ควำมผิดหวัง ควำมชอก
ช้ ำระกำใจก็จะเกิดขึ้น ทำให้เขำเสี ยใจไปเป็ นเวลำนำน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เตือนเรำว่ำ อย่ำเห็นแก่เงิน “ด้วยว่ำกำรรักเงินทองนั้น ก็เป็ นรำกแห่ง
ควำมชัว่ ทุกอย่ำง และบำงคนที่ได้โลภเงินทอง จึงได้หลงไปจำกควำมเชื่อ และควำมทุกข์เป็ นอันมำก จึง
ทิ่มแทงตัวของเขำเองให้ทะลุ” (1 ทิโมธี 6:10) ขณะเดียวกัน พระเจ้ำทรงสอนให้เรำพึงพอใจในสิ่ งที่เรำ
ได้มำโดยสุ จริ ต และให้เชื่อพึ่งวำงใจในกำรเลี้ยงดูของพระองค์ กษัตริ ยด์ ำวิดตรัสไว้น่ำฟังว่ำ “สิ่ ง
เล็กน้อยที่คนสัตย์ธรรมมีอยูน่ ้ นั ก็ดีกว่ำทรัพย์อนั บริ บูรณ์ของคนชัว่ มำกมำย... ตั้งแต่ขำ้ พเจ้ำเป็ นคนหนุ่ม
จนบัดนี้ เป็ นคนชรำแล้ว ข้ำพเจ้ำก็ยงั ไม่เคยเห็นคนสัตย์ธรรมต้องถูกละทิ้งเสี ย...” (สดุดี 37: 16, 25)
ที่กล่ำวมำแล้วนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ คริ สเตียนประกอบธุ ระกิจใหญ่โต มีเงินเดือนสู ง เป็ น
เศรษฐีไม่ได้ ถ้ำเป็ นที่พอพระทัยแก่พระเจ้ำ และเป็ นประโยชน์แก่พระรำชกิจของพระองค์ก็เป็ นกำรดียงิ่
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หำกท่ำนต้องกำรตัดสิ นใจ เลือกงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในหลำย ๆ อย่ำง มีหลักที่ง่ำย ๆ ข้อหนึ่ง
ซึ่งอำจเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนมำกคือ จงถำมตัวท่ำนเองว่ำ “หำกงำนทั้งหมดนี้อยูใ่ นที่เดียวกัน ให้
ตำแหน่ง เงินเดือน หรื อรำยได้ และชื่อเสี ยงเท่ำกัน ข้ำพเจ้ำจะเลือกงำนอย่ำงไหน?”
ประการที่สาม กำรขัดแย้งกับผูป้ กครอง หรื อบิดำมำรดำ
ในครอบครัวชำวเอเซี ยโดยทัว่ ไป บิดำมำรดำมักมีสิทธิ์ อำนำจเหนือคนอื่น ๆ ในครอบครัว ซึ่ ง
ทุกคนในครอบครัวจะต้องให้ควำมเชื่อฟังและเคำรพนับถือ ประเพณี น้ ี เป็ นประเพณี ที่ดีพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ก็สอนให้ผเู ้ ยำว์เคำรพนับถือ ผูท้ ี่อำวุโสกว่ำ สอนให้บุตรเชื่อฟังบิดำมำรดำ
แม้ประเพณี หลำยอย่ำงจะดี แต่หำกผูท้ ี่ปฎิบตั ิตำมประเพณี น้ นั ขำดควำมรอบคอบ ขำดควำม
เข้ำใจ ก็อำจทำให้เกิดเรื่ องวุน่ วำยขึ้นได้ ดังเช่นกรณี ที่บิดำกับบุตรมีควำมคิดขัดแย้งกันเกี่ยวกับกำร
ประกอบอำชีพในอนำคต ท่ำนชอบอำชีพอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และรู ้สึกว่ำ อำชีพนั้นเหมำะแก่ท่ำนมำก
ส่ วนบิดำมำรดำของท่ำน อำจต้องกำรให้ท่ำนประกอบอำชีพอีกอย่ำงหนึ่งซึ่ งบิดำเห็นว่ำดีกว่ำ ปั ญหำ
เช่นนี้เกิดขึ้นทัว่ ไปในประเทศไทยจนบำงครั้งทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด และควำมบำดหมำงขึ้นระหว่ำง
บิดำมำรดำกับบุตร
หำกปั ญหำดังกล่ำวนี้ เกิดขึ้นแก่ท่ำน ประกำรแรกที่ท่ำนจะต้องทำควำมเข้ำใจให้ดีก็คือ เหตุที่
บิดำมำรดำของท่ำนต้องกำรให้ท่ำนทำงำนนั้น ๆ ทั้ง ๆ ที่ท่ำนเองไม่ชอบงำนนั้นเลย ทั้งนี้มิได้เกิดจำก
เจตนำร้ำยของบิดำมำรดำของท่ำนเลย แต่เกิดจำกใจรักใจเป็ นห่วง และควำมหวังดีต่อท่ำนต่ำงหำก
เพรำะควำมรักท่ำนทั้งสองจึงไม่อยำกให้ท่ำนจำกไปทำงำนอื่น แต่อยำกให้ท่ำนสำเร็ จอยูใ่ กล้ ๆ หรื ออำจ
เนื่องจำกบิดำมำรดำของท่ำนประสบควำมสำเร็ จในกิจธุ ระที่ทำ ด้วยใจปรำรถนำดีต่อท่ำน เป็ นห่วงท่ำน
อยำกเห็นควำมเจริ ญก้ำวหน้ำของท่ำน จึงอยำกให้ท่ำนทำในสิ่ งที่ท่ำนทั้งสองคิดว่ำดี ฉะนั้น จงพยำยำม
เข้ำใจ เห็นอกเห็นใจและขอบคุณบิดำมำรดำ ที่ได้ให้ควำมรักควำมเป็ นห่วง พึงเคำรพนับถือท่ำนทั้งสอง
ในฐำนะที่เป็ นผูบ้ งั เกิดเกล้ำของท่ำน
เมื่อท่ำนเข้ำใจเจตนำดีของบิดำมำรดำแล้ว ท่ำนควรจะรับฟังข้อเสนอและคำแนะนำต่ำง ๆ ของ
ท่ำนทั้งสองด้วย เพรำะนอกจำกท่ำนทั้งสองเป็ นผูใ้ ห้กำเนิด เลี้ยงดูท่ำนแล้ว ท่ำนทั้งสองมีประสบกำรณ์
ในชีวติ มำกกว่ำท่ำน บิดำมำรดำอำจรู ้เห็นและมีเหตุผลดี ๆ หลำยอย่ำง จึงไม่สนับสนุนให้ท่ำนทำงำนที่
ท่ำนชอบจงรับฟังคำแนะนำของท่ำน คิดและพิจำรณำอย่ำงละเอียดถี่ถว้ นก่อนที่ท่ำนจะพูดจำโต้แย้ง
เพรำะบำงทีขอ้ เสนอและคำแนะนำเหล่ำนั้นอำจถูกต้องก็ได้ ข้อบกพร่ องโดยทัว่ ไปอีกอย่ำงหนึ่งของ
เยำวชนก็คือ กำรไม่ยอมฟังควำมคิดเห็นของบิดำมำรดำเลย เมื่อบิดำมำรดำเสนอแนะสิ่ งใด ซึ่ งขัดกับ
ควำมปรำรถนำหรื อเป้ ำหมำยของตนเอง ก็เกิดอำรมณ์หงุดหงิดแสดงควำมไม่พอใจและพูดจำโต้แย้ง
ทันที ทำให้เรื่ องเล็กกลำยเป็ นเรื่ องใหญ่ และเกิดกำรเข้ำใจผิดกันขึ้น บิดำมำรดำทุกคน ต้องกำรเห็นบุตร
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ของตนเคำรพนับถือและเชื่อฟั งตน ฉะนั้นไม่วำ่ ท่ำนจะเห็นด้วยกับคำแนะนำของบิดำมำรดำหรื อไม่
ท่ำนควรรับฟังด้วยใจเคำรพ ด้วยกิริยำท่ำทำงที่อ่อนสุ ภำพ เพื่อท่ำนทั้งสองจะรู ้สึกพึงพอใจ ในโอกำส
ต่อไป เมื่อท่ำนเองอธิ บำยเหตุผลต่ำง ๆ ให้ท่ำนทั้งสอง ท่ำนทั้งสองก็จะยินดีรับฟังด้วย เยำวชนบำงคน
บ่นว่ำบิดำมำรดำไม่ยอมฟังเหตุผลของเขำเลย เขำน่ำจะถำมตัวเองว่ำ เขำเองยินดีรับฟังเหตุผลของบิดำ
มำรดำบ้ำงไหม
หำกท่ำนรับฟังด้วยควำมอ่อนสุ ภำพ และพิจำรณำอย่ำงถ้วนถี่แล้ว เห็นว่ำเป้ ำหมำยแห่ งชีวติ ที่ต้ งั
ไว้ ดีกว่ำที่บิดำมำรดำเสนอทุกประกำร ท่ำนควรจะค่อย ๆ อธิ บำยให้ท่ำนทั้งสองฟังในทำงที่ดีที่สุด และ
เพื่อกำรพูดของท่ำนจะได้ผลดียงิ่ ขึ้น ท่ำนควรอธิ ษฐำนทูลขอกำรทรงนำจำกพระเจ้ำ ก่อนที่ท่ำนจะไป
หำบิดำมำรดำ เพื่อพระเจ้ำจะเตรี ยมจิตใจของท่ำนทั้งสอง ให้พร้อมที่จะรับฟัง และเพื่อว่ำพระองค์จะ
ประทำนคำพูดที่เหมำะสมให้แก่ท่ำนด้วย ถ้ำท่ำนทำโดยวิธีน้ ี บิดำมำรดำของท่ำนจะรู ้สึกพึงพอใจ และ
พระเจ้ำจะทรงนำท่ำน ให้ทุกอย่ำงสำเร็ จตำมที่พระองค์พอพระทัย
แต่ถำ้ ได้อธิ ษฐำนขอให้พระเจ้ำทรงนำท่ำน และได้อธิ บำยให้บิดำมำรดำฟังอย่ำงดีที่สุดแล้ว
ท่ำนทั้งสองยังไม่เห็นด้วยกับท่ำน ก็จงมอบเรื่ องทั้งหมดนี้ไว้กบั พระเจ้ำ ขอพระองค์ทรงเป็ นผูจ้ ดั กำร
และเปิ ดทำงให้แก่ท่ำน จงอธิ ษฐำนทูลขอต่อพระองค์วำ่ จะให้ท่ำนทำอย่ำงไรต่อไป พระองค์อำจให้เชื่ อ
ฟังบิดำมำรดำไปก่อน จงทำสิ่ งที่ท่ำนทำอยูใ่ ห้ดีที่สุด เมื่อถึงเวลำ พระองค์จะทรงเปิ ดทำงให้ท่ำนเอง แต่
บำงครั้งพระองค์ก็อำจให้ท่ำนตัดสิ นใจอย่ำงเด็ดขำด ให้ท่ำนเดินในทำงที่พระองค์ทรงนำ และทำงที่
พระองค์ทรงนำนั้น มักจะชัดเจน เมื่อท่ำนตัดสิ นใจแล้ว ท่ำนจะมีควำมอิ่มเอิบใจ และมีควำมมัน่ ใจ
หำกท่ำนยังมีขอ้ สงสัยหรื อยังขำดควำมแน่ใจ ในกำรตัดสิ นของท่ำน ก็จงอธิ ษฐำนรอคอยกำร
นำของพระเจ้ำต่อไป ท่ำนอำจขอคำปรึ กษำจำกศิษยำภิบำล หรื อคริ สเตียนอำวุโสที่ท่ำนวำงใจได้ เพื่อ
ช่วยให้ท่ำนพิจำรณำและตัดสิ นใจได้ดียงิ่ ขึ้น จนกว่ำท่ำนจะพบสันติสุข และควำมมัน่ ใจจำกพระเจ้ำ
แล้วจงทำตำมพระองค์จะทรงรับผิดชอบส่ วนที่เหลือ
“ข้ำพเจ้ำรู ้จกั พระองค์ที่ขำ้ พเจ้ำได้เชื่อนั้น และข้ำพเจ้ำเชื่อมัน่ คงว่ำ พระองค์ทรงฤทธิ์ อำจรักษำ
ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้ฝำกไว้กบั พระองค์ จนถึงกำลวันนั้น” (2 ทิโมธี 1:12)
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6. การพิจารณาเลือกอาชีพ
“ทำงนี้แหละ เดินไปเถอะ” (อิสยำห์ 30:22)
สมมุติวำ่ ท่ำนไม่มีปัญหำอะไร เกี่ยวกับกำรเลือกอำชีพที่ท่ำนชอบ หรื อมีปัญหำบำงอย่ำง แต่
ได้รับกำรแก้ไขให้ดีข้ ึนแล้ว ท่ำนย่อมมีอิสระเสรี อย่ำงเต็มที่ในกำรเลือกอำชีพที่ท่ำนชอบ และที่
เหมำะสมสำหรับท่ำน แต่กำรเลือกอำชีพที่ท่ำนชอบและที่เหมำะสมกับท่ำนจริ ง ๆ มิใช่เป็ นเรื่ องที่ง่ำย
นัก เยำวชนบำงคน คิดว่ำ เขำชอบอำชีพอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ และอำชีพนั้นเหมำะแก่เขำ แต่แท้จริ งเป็ นกำร
เข้ำใจผิดของเขำมำกกว่ำ
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเลือกอำชีพนี้ คริ สเตียนทุกคน ต้องอธิ ษฐำนทูลขอให้พระเจ้ำทรงนำ แต่
นัน่ มิได้หมำยควำมว่ำ เมื่อเรำอธิ ษฐำนแล้ว เรำก็นงั่ เฉย ๆ รอให้พระเจ้ำหำงำนให้เรำทำถ้ำทำอย่ำงนั้นก็
คล้ำยกับว่ำเรำไปซื้ อปลำที่ตลำด เมื่อไปถึงตลำดแล้ว เรำก็อธิษฐำนและยืนเฉย ๆ รอให้ปลำกระโดดเข้ำ
มำในตะกร้ำของเรำเอง กำรอธิ ษฐำนเป็ นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้เรำเข้ำใจ
กำรนำของพระเจ้ำ แต่ยงั มีวธิ ี อื่น ๆ อีกหลำยวิธี ที่ช่วยให้เรำเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำดียงิ่ ขึ้น
วิธีหนึ่งที่พระเจ้ำประทำนให้แก่เรำ และติดตำมเรำตลอดเวลำ คือโดยทำงสำมัญสำนึก พระเจ้ำ
ทรงสำแดงพระทัยของพระองค์ทำงสำมัญสำนึกของเรำด้วย เมื่ออธิษฐำนทูลขอกำรนำของพระเจ้ำ จง
เชื่อว่ำพระเจ้ำจะทรงนำ แล้วจงใช้สำมัญสำนึกของท่ำน พิจำรณำงำนต่ำง ๆ ซึ่ งท่ำนอำจมีโอกำสทำ
พระเจ้ำจะทรงช่วยท่ำนในกำรคิดตริ ตรอง และกำรตัดสิ นใจเพื่อให้เป็ นไปในทำงที่ถูกต้อง
ในกำรพิจำรณำเลือกอำชีพ มีสิ่งที่ท่ำนจะต้องเข้ำใจและพิจำรณำสองประกำร คือ หนึ่ง ตัวของ
ท่ำนเอง สอง งำนที่ท่ำนคิดจะทำ กล่ำวคือ ท่ำนจะต้องรู ้วำ่ ท่ำนเหมำะสมกับงำนอะไรหรื องำนอะไร
เหมำะสมกับท่ำน

หนึ่ง ตัวของท่ านเอง
สิ่ งที่ท่ำนต้องพิจำรณำเกี่ยวกับตัวของท่ำนเอง มีดงั ต่อไปนี้
สุ ขภาพ งำนบำงอย่ำงต้องอำศัยกำลังกำยและสุ ขภำพที่ดีเป็ นพิเศษ จึงจะทำได้ เช่นช่ำงก่อสร้ำง
งำนแบกหำม ช่ำงเครื่ อง ฯลฯ ซึ่ งต้องอำศัยควำมแข็งแกร่ งของกล้ำมเนื้ อ ควำมอดทนต่อดินฟ้ ำอำกำศ
บำงอย่ำงต้องอำศัยสำยตำที่ดี หูไว ท่ำนจะต้องคำนึงเสมอว่ำ สุ ขภำพของท่ำน เหมำะสมกับงำนที่ท่ำน
เลือกหรื อไม่
การศึกษา ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญ หรื อมีกำรศึกษำมำกน้อยเพียงใด จึงหวังที่
จะได้งำน หรื อตำแหน่งนั้น ๆ กำรทำงำนบำงอย่ำง จะต้องมีกำรศึกษำขั้นมหำวิทยำลัยหรื อวิทยำลัย เช่น
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ครู อำจำรย์ วิศวกร นำยแพทย์ นักเคมี ทนำยควำม ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมสำหรับอำชีพเหล่ำนี้ไหม
เป็ นควำมจริ งที่วำ่ งำนบำงอย่ำงไม่ตอ้ งอำศัยกำรศึกษำมำกนักเพียงแต่อำศัยพรสวรรค์และควำมชำนำญ
เท่ำนั้น เช่นกำรดนตรี งำนวำดเขียน งำนแก้เครื่ องยนต์ แต่ท่ำนมีพรสวรรค์อย่ำงนั้นไหมท่ำนอำจจะคิด
ศึกษำเพิม่ เติม เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำงำนอย่ำงนั้น แต่ท่ำนมีสุขภำพดีพอ และมีทุนพอที่จะ
เรี ยนวิชำนั้นจนสำเร็ จหรื อไม่
เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อนี้ ท่ำนควรคำนึงถึงสติปัญญำ และควำมสำมำรถของท่ำนเองด้วย อย่ำฝื น
ตัวเอง โดยเลือกวิชำที่ท่ำนเพียงแต่ชอบและคิดว่ำดีเท่ำนั้น โดยที่ท่ำนไม่มีสติปัญญำดีพอที่จะเรี ยนได้
เยำวชนบำงคนฝื นตัวเองเกินไป จนพบควำมผิดหวังและควำมช้ ำใจ ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองและ
เสี ยเวลำโดยใช่เหตุ ตัวอย่ำงเช่น หำกท่ำนพิสูจน์ตวั เองจำกผลกำรสอบต่ำง ๆ ของท่ำนแล้ว ว่ำท่ำนไม่
สำมำรถที่จะเข้ำเรี ยนบัญชีในมหำวิทยำลัยได้ท่ำนก็ไม่จำเป็ นต้องฝื นตัวเองต่อไป ท่ำนอำจเรี ยนวิชำ
บัญชีจำกวิทยำลัยทัว่ ไป หรื อโรงเรี ยนเอกชนที่สอนบัญชีก็ได้
ความสนใจ ตำมหลักทัว่ ไป ควำมสนใจของเรำเป็ น “หมำยสำคัญ” อย่ำงหนึ่ง ที่บอกให้รู้วำ่ เรำ
ควรจะประกอบอำชีพอะไร เพรำะเรำมักทำในสิ่ งที่เรำชอบที่สุด ให้สำเร็ จลุล่วงไปได้ดีที่สุด แม้งำน
บำงอย่ำง อำจยำกลำบำก ให้รำยได้ไม่มำกนักแต่หำกเป็ นสิ่ งที่เรำสนใจและชอบ เรำก็สำมำรถอดทนทำ
ต่อไปได้ดว้ ยควำมยินดี ควำมสนใจจึงให้พลังจิตและพลังกำยแก่เรำช่วยให้เรำทำงำนได้สำเร็ จ
ท่ำนสำมำรถทรำบควำมสนใจพิเศษของท่ำนได้ โดยพิจำรณำดูคะแนนของวิชำต่ำง ๆ ที่ท่ำน
เรี ยนในโรงเรี ยน สำรวจดูงำนอดิเรกที่ท่ำนทำเป็ นประจำ ท่ำนอำจถำมตัวเองว่ำ ท่ำนชอบทำงำนตำม
ลำพังหรื องำนที่ทำร่ วมกับคนอื่น ท่ำนชอบทำงำนที่นงั่ อยูก่ บั ที่ หรื อชอบทำงำนที่มีโอกำสเดินทำงบ่อย
ๆ ท่ำนชอบงำนเหล่ำนี้อย่ำงแท้จริ งหรื อไม่
บุคลิกลักษณะ งำนเกือบทุกชนิด ต้องอำศัยคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เหมำะสม ตำมชนิดของงำน
นั้น ๆ จึงจะทำได้ดี เช่น พนักงำนขำยของ จำเป็ นต้องเป็ นคนกล้ำในกำรพูด ในกำรติดต่อ และเข้ำกับคน
อื่นได้ง่ำย ครู ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีควำมอดทนมีควำมสำมำรถในกำรอธิ บำยเรื่ องต่ำง ๆ ให้เป็ นที่เข้ำใจของคน
อื่น นักบัญชีตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ทำงำนเรี ยบร้อย ละเอียดถี่ถว้ น เป็ นต้น กำรทำงำนที่ขดั กับบุคลิกลักษณะ หรื อ
อุปนิสัยใจคอของตัวเองเช่น คนที่ไม่ชอบพูดจำ แต่ทำงำนที่ตอ้ งพูดมำก ย่อมนำควำมยุง่ ยำกลำบำกใจมำ
สู่ ตวั เขำเอง และสู่ ผอู ้ ื่น บำงครั้งอำจทำให้เกิดปั ญหำลำบำกแก่ส่วนรวม ทั้งยังเป็ นอุปสรรคต่อควำม
เจริ ญก้ำวหน้ำของตัวเองด้วย
ความต้ องการของตัวเอง สิ่ งหนึ่งซึ่ งท่ำนจะมองข้ำมไม่ได้คือสวัสดิภำพในกำรครองชีพของ
ท่ำน ท่ำนต้องคำนึงว่ำ งำนที่ท่ำนเลือกนั้น สำมำรถทำรำยได้อย่ำงเพียงพอแก่ท่ำนและครอบครัวได้
หรื อไม่ งำนนั้นให้โอกำสท่ำนหำควำมเจริ ญก้ำวหน้ำมำกน้อยเพียงใด ท่ำนสำมำรถใช้ควำมสำมำรถ
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อย่ำงเต็มที่ในงำนนั้นหรื อไม่ งำนนั้นนำควำมพึงพอใจอย่ำงแท้จริ งมำสู่ ท่ำนทั้งกำยใจ และวิญญำณจิต
เพียงใด
เมื่อได้พิจำรณำดูตวั ของท่ำนเองพอสมควรแล้ว ท่ำนพอจะกำหนดได้วำ่ ท่ำนสำมำรถทำงำน
อะไรได้บำ้ ง แต่จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนมำกยิง่ ขึ้น หำกท่ำนพิจำรณำทุกข้อประกอบกันโดยไม่เข้ำข้ำง
ตัวเอง และไม่เน้นข้อหนึ่งข้อใดเป็ นหลักใหญ่

สองงานทีท่ ่ านเลือก
กำรที่ท่ำนจะพิจำรณำตัวของท่ำนเองได้ถูกต้อง ท่ำนก็ตอ้ งรู ้จกั งำนที่ท่ำนจะเลือกด้วย สิ่ งต่ำงๆ
ที่ท่ำนควรรู ้และพิจำรณำมีดงั ต่อไปนี้
คุณสมบัติทางด้ านการศึกษา งำนแต่ละอย่ำงต้องกำรคนงำนที่มีกำรศึกษำไม่เหมือนกัน จงสื บ
ถำมว่ำ งำนที่ท่ำนสนใจนั้นต้องกำรคนงำนที่มีกำรศึกษำสู งเพียงใด ถ้ำหำกท่ำนไม่มีกำรศึกษำตำมที่
กำหนดไว้ ผูว้ ำ่ จ้ำงจะพิจำรณำเป็ นพิเศษหรื อไม่ขณะที่ทำงำนนั้นอยู่ ท่ำนจะมีโอกำสศึกษำเพิ่มเติม เพื่อ
ยกระดับควำมรู ้ให้เหมำะสมกับงำนยิง่ ขึ้นไหม
กาลังกาย อย่ำเกรงใจหรื อละอำย ที่จะถำมรำยละเอียดต่ำง ๆ ของกำรทำงำน เพื่อให้แน่ใจว่ำ
งำนที่ท่ำนเลือกนั้น ไม่หนักเกินกำลังและไม่เป็ นภัยต่อสุ ขภำพของท่ำน
ความเหมาะสมของงาน ท่ำนควรจะสังเกตด้วยว่ำงำนที่ท่ำนจะเลือกนั้น เหมำะสมกับคนมีนิสัย
และบุคลิกลักษณะอย่ำงไร เช่นงำนบำงอย่ำงเหมำะสำหรับคนที่มีนิสัยชอบอยูก่ บั ที่ บำงอย่ำงเหมำะ
สำหรับคนที่พดู จำเก่ง ยิม้ แย้มเสมอ บำงอย่ำงเหมำะสำหรับคนที่อดทนละเอียดละออพิถีพิถนั เป็ นต้น
จงพิจำรณำ ไตร่ ตรอง และตกลงเกี่ยวกับเรื่ องรำยได้ให้เรี ยบร้อยตั้งแต่ตน้ เพื่อจะได้ไม่มีเรื่ องเข้ำใจผิด
และวุน่ วำยเกิดขึ้นภำยหลัง ท่ำนควรจะรู ้วำ่ งำนที่ท่ำนเลือกนั้นจะให้รำยได้แก่ท่ำนประมำณเดือนละ
เท่ำไร มีทำงที่จะเพิ่มพูนรำยได้ เพื่อควำมต้องกำรของท่ำนที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคตไหม
ความมั่นคงของงาน ท่ำนไม่ควรพิจำรณำเพียงแต่ได้งำนทำมีรำยได้ดีเท่ำนั้น ควรพิจำรณำด้วย
ว่ำ งำนนั้นเป็ นงำนที่ถำวรสำมำรถเลื่อนฐำนะ และสร้ำงควำมเจริ ญก้ำวหน้ำให้แก่ตนเองตำมที่
คำดหมำยไว้ หรื อเป็ นเพียงงำนชัว่ ครำว กำรกระทำเช่นนี้ ท่ำนอำจต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรของสังคม
และควำมเหมำะสมของตัวเอง ในหลำย ๆ ปี ข้ำงหน้ำ
ผู้ร่วมงาน ผูร้ ่ วมงำนมีควำมสำคัญต่อกำรทำงำน และชีวิตประจำวันของท่ำนมำก ท่ำนควรสื บ
ถำมเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอควำมประพฤติ ควำมเป็ นอยูข่ องผูร้ ่ วมงำน ประเภทต่ำง ๆ ที่ท่ำนสนใจ ตั้งแต่
ผูจ้ ดั กำร ผูค้ วบคุมดูแลงำน จนถึงผูท้ ี่ท่ำนจะทำงำนด้วย เพรำะผูท้ ี่ร่วมงำนกับเรำอย่ำงใกล้ชิด มีส่วน
สำคัญในกำรปรับปรุ ง เสริ มสร้ำง หรื อทำลำยบุคลิกลักษณะและควำมประพฤติของเรำ งำนบำงอย่ำง
อำจให้รำยได้ที่ดีแก่ท่ำน แต่หำกท่ำนคิดว่ำ ท่ำนจะต้องอยูท่ ่ำมกลำงของคนซึ่ งสำมำรถทำให้ท่ำนหลง
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ผิดอย่ำงง่ำย ๆ ท่ำนก็ควรพิจำรณำให้รอบคอบเป็ นพิเศษ อย่ำเห็นแก่ได้อย่ำงเดียว จนลืมควำมพินำศซึ่ง
รออยูเ่ บื้องหน้ำ
มีวธิ ีกำรอยูห่ ลำยอย่ำง ที่สำมำรถช่วยท่ำนให้รู้จกั ตัวของท่ำนเอง และงำนที่ท่ำนคิดจะทำได้ดี
ยิง่ ขึ้น ผูท้ ี่ยงั ศึกษำเล่ำเรี ยนอยู่ อำจขอควำมคิดเห็นจำกครู หรื ออำจำรย์ที่ท่ำนนับถือไว้วำงใจ ท่ำนเหล่ำนี้
มีโอกำสใกล้ชิดท่ำน อำจรู ้จกั ท่ำนได้ดีกว่ำท่ำนรู ้จกั ตัวเอง จึงสำมำรถให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์
แก่ท่ำนได้
กำรคุยกับคนงำนประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คนที่ท่ำนรู ้จกั จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนมำก
เขำอำจบอกให้ท่ำนรู ้เบื้องหลัง และสิ่ งน่ำสนใจหลำยอย่ำงซึ่ งท่ำนนึกไม่ถึง
กำรอ่ำนบทควำม เกี่ยวกับงำนหรื ออำชีพต่ำง ๆ จำกนิตยสำร หรื อวำรสำรต่ำง ๆ จะช่วยเพิม่ พูน
ควำมรู ้ เกี่ยวกับงำนทัว่ ไปได้เป็ นอย่ำงดี
กำรเยีย่ มเยียนสถำนที่ทำงำนต่ำง ๆ ก็เป็ นประโยชน์แก่ท่ำนด้วย เพรำะเป็ นกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริ งด้วยตนเอง ทำให้ท่ำนรับควำมกระจ่ำงที่แท้จริ ง ตำมภำษิตโบรำณท่ำนว่ำ “สิ บปำกว่ำไม่เท่ำ
ตำเห็น”
วิธีที่ง่ำยและได้ผลที่สุดคือ ลองทำงำนนั้นดู หำกท่ำนมีเวลำหรื อเป็ นไปได้ ท่ำนอำจรับจ้ำง
ทำงำนนั้นชัว่ ครำว หรื อทำเป็ นงำนอดิเรก เมื่อลงมือทำจริ ง ๆ แล้ว ท่ำนจะพบว่ำ งำนนั้นเหมำะกับท่ำน
มำกน้อยเพียงใด
เพื่อช่วยให้กำรพิจำรณำของท่ำนง่ำย ยิง่ ขึ้น จงลองเปรี ยบเทียบควำมเหมำะสมของท่ำน ในงำน
สองสำมอย่ำงที่ท่ำนกำลังสนใจ โดยให้คะแนนตำมหัวข้อต่ำง ๆ ดังตัวอย่ำงที่ให้ไว้ ในตำรำงท้ำยบทนี้
แล้วรวมคะแนนดูวำ่ งำนอย่ำงไหนได้คะแนนมำกที่สุด งำนอย่ำงนั้นอำจเป็ นงำนซึ่ งเหมำะสมกับท่ำน
ที่สุดก็ได้
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ตารางทดสอบในการเลือกอาชีพทีเ่ หมาะสม
จงพิจำรณำดูควำมเหมำะสมของท่ำนเอง และให้คะแนนตำมควำมเป็ นจริ ง
ตัวอย่ำง
เติมอำชีพอื่น ๆ ที่น่ำสนใจ
อำชีพ
คะแนน
นัก
ครู
ควำมเหมำะสม
เต็ม
บัญชี
กำรศึกษำ
5
5
5
สุ ขภำพ
5
5
5
ควำมสำมำรถ
5
4
3
ควำมสนใจ
5
3
3
บุคลิกลักษณะ
5
3
4
รำยได้
5
3
2
ควำมมัน่ คง
5
4
3
ควำมก้ำวหน้ำ
5
4
4
ผูร้ ่ วมงำน
5
4
3
ควำมหวังที่จะได้ทำ
5
5
4
ควำมแน่ใจในกำรทรงนำของพระเจ้ำ 50
40
36
รวมคะแนน
100
80
72
อำชีพที่เหมำะสม
ครู
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7. อาชีพทีค่ ริสเตียนควรสนใจ
“ข้ำพเจ้ำยินดี ที่จะประพฤติตำมพระทัยของพระองค์” (สดุดี 40:8)
เชื่อว่ำเท่ำที่กล่ำวมำแล้ว คงจะเป็ นแนวทำงแก่ท่ำนได้บำ้ งตำมสมควร หำกท่ำนไตร่ ตรองดูให้ถี่
ถ้วน ตลอดจนสภำพเป็ นอยูข่ องท่ำนในปั จจุบนั แล้ว ท่ำนก็คงจะได้รับควำมแจ่มกระจ่ำงเกี่ยวกับงำนที่
ท่ำนคิดจะทำ หรื อที่กำลังทำอยูม่ ำกขึ้น
สำหรับผูท้ ี่ให้คำแนะนำปรึ กษำแก่คนอื่น เกี่ยวกับกำรเลือกอำชีพ โปรดระลึกด้วยว่ำ ท่ำนเป็ น
เพียงผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็นและแนะนำเท่ำนั้น จงอย่ำตัดสิ นใจให้ผใู ้ ดว่ำ เขำต้องทำงำนชนิ ดใด เพรำะเมื่อ
พิจำรณำดูตำมหลักที่ให้มำแล้ว ท่ำนอำจจะพบปั ญหำอีกหลำยอย่ำงซึ่ งต้องพิจำรณำ เมื่อให้คำปรึ กษำแก่
ผูใ้ ด จะช่วยเขำให้รู้จกั ค้นหำควำมสนใจ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของตัวเองเขำเอง เกี่ยวกับ
งำนที่คิดจะทำ แล้วให้เขำตัดสิ นใจเลือกเอำเอง หลังจำกกำรตัดสิ นใจแล้ว เขำยังอำจพบว่ำ งำนที่เขำทำ
นั้นไม่ได้เหมำะกับเขำ เพรำะกำรหำงำน ซึ่ งเหมำะกับแต่ละคนนั้น ย่อมเป็ นไปได้ยำกมำก เขำต้องใช้
เวลำในกำรฝึ กฝน ปรับปรุ งตัว จนกว่ำจะทำได้คล่องแคล่ว ว่องไว ควำมรู ้สึกเหมำะสมจึงเพิ่มขึ้น
ตำมลำดับ
เมื่อมองดูรอบกำย ท่ำนจะพบทันทีวำ่ มีงำนหลำยร้อยอย่ำงที่ท่ำนสำมำรถทำได้ และแน่นอน
งำนที่ดีที่สุด คืองำนที่พระเจ้ำพอพระทัยให้ท่ำนทำ ในฐำนะที่เป็ นคริ สเตียน เรำจึงไม่เพียงแต่พิจำรณำ
ในแง่ประโยชน์ส่วนตัวเท่ำนั้น แต่เรำควรพิจำรณำในแง่ที่วำ่ เรำจะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นในงำนที่เรำทำ
ได้มำกน้อยเพียงใดอีกด้วย เรำสำมำรถเป็ นพยำนเพื่อพระเยซูได้หรื อไม่
มีงำนหลำยอย่ำงที่คริ สเตียนทุกคน ควรให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษ เพรำะนอกจำกเป็ นงำนที่ดี
และสุ จริ ต ให้สวัสดิภำพแก่กำรดำรงชี วติ พอสมควรแล้ว ยังให้โอกำสที่ดีที่สุดแก่เรำ ในกำรเป็ นพยำน
เพื่อพระคริ สต์ดว้ ย งำนที่เรำจะพิจำรณำเป็ นพิเศษในที่น้ ีได้แก่งำนด้ำนกำรศึกษำ งำนธุ รกิจ จิตแพทย์
และงำนประกำศพระกิตติคุณ

งานด้ านการศึกษา
งำนด้ำนกำรศึกษำเป็ นงำนที่กว้ำงมำก ท่ำนอำจรับตำแหน่งเป็ นครู สอนอนุบำล หรื อชั้นประถม
หรื ออำชีวศึกษำหรื อมหำวิทยำลัย หรื อท่ำนอำจรับตำแหน่งอื่น ๆ ในวงกำรศึกษำ เช่นผูอ้ ำนวยกำร
ผูจ้ ดั กำร ครู ใหญ่ นำยทะเบียน นำงพยำบำลประจำโรงเรี ยน ผูป้ กครองประจำโรงเรี ยน ฯลฯ เนื่องจำก
ประชำกรได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว จึงจำต้องมีโรงเรี ยนและครู เพิ่มขึ้นทุกปี ครู และอำจำรย์ที่มีอยู่
ในปัจจุบนั ไม่เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของพลเมืองทัว่ ประเทศ ฉะนั้น ผูท้ ี่ประสงค์จะทำงำนด้ำน
26

กำรศึกษำ จึงไม่ตอ้ งกลัวว่ำ จะไม่มีงำนทำนอกจำกนั้น งำนด้ำนกำรศึกษำยังเป็ นงำนที่มนั่ คง ถำวร
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ขณะนี้กระทรวงศึกษำธิ กำรกำลังให้กำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรศึกษำมำก ให้โอกำส
แก่ครู และอำจำรย์หำควำมเจริ ญก้ำวหน้ำได้มำกกว่ำสมัยก่อน ทั้งยังเป็ นงำนที่มีเกียรติมีควำมหมำยอย่ำง
ยิง่ ต่อสังคมในทุกยุคทุกสมัย
ถ้ำพิจำรณำถึงโอกำสของกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ คงไม่มีงำนใดที่ให้โอกำสแก่เรำ ในกำร
เป็ นพยำนอย่ำงพร้อมเพรี ยงถ้ำเปรี ยบกำรเป็ นพยำนเหมือนกำรจับปลำ สถำบันศึกษำนับเป็ นแหล่งที่มี
ปลำชุกชุมที่สุด ผูท้ ี่จบั ปลำควรให้ควำมสนใจต่อสถำนที่แห่งนั้นเป็ นพิเศษ โรงเรี ยนทัว่ ไปในปั จจุบนั มี
น้อยแห่งที่มีครู คริ สเตียน หรื อเจ้ำหน้ำที่คริ สเตียนประจำอยู่ แม้แต่โรงเรี ยนคริ สเตียนก็มีครู ที่เป็ น
คริ สเตียนจำนวนน้อยมำก คริ สเตียนทุกคนจึงควรเอำใจใส่ ในงำนด้ำนนี้ เพิม่ ขึ้น

นักธุรกิจ
คนพวกหนึ่งที่มีอิทธิ พลมำก ในสังคม คือพวกนักธุ รกิจคนเหล่ำนี้สำมำรถครอบงำจิตใจของ
ประชำชนได้ โดยที่ประชำชนไม่ทนั รู ้ตวั เช่นแฟชัน่ อำหำร พำหนะ เครื่ องใช้ไม้สอย ฯลฯ หรื ออีกนัย
หนึ่ง นักธุ รกิจมีอิทธิ พลต่อควำมคิด ควำมนิยมและควำมเป็ นอยูข่ องสังคม อิทธิ พลเหล่ำนี้อำจนำทั้ง
ควำมดีและควำมเลวมำสู่ ชีวติ มนุษย์ได้ จำกข้อคิดเล็กน้อยนี้ คงจะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจดียิ่งขึ้นว่ำ คริ สเตียน
ควรจะมีส่วนในงำนด้ำนธุ รกิจมำกมำยเพียงใด
งำนธุ รกิจเป็ นงำนที่กว้ำงขวำงมำกอีกอย่ำงหนึ่ง ท่ำนอำจเป็ นพ่อค้ำ แม่คำ้ หรื อรับจ้ำงใน
ตำแหน่งต่ำง ๆ ในบริ ษทั ห้ำงร้ำน หรื อโรงงำน หำกพระเจ้ำทรงอวยพร ท่ำนอำจได้รับตำแหน่งที่สำคัญ
ๆ ในวงธุ รกิจ เช่นเป็ นหัวหน้ำแผนก ผูจ้ ดั กำร ผูอ้ ำนวยกำร เป็ นต้น สถำบันที่เปิ ดสอนวิชำธุ รกิจก็มีอยู่
ไม่นอ้ ย ท่ำนอำจเลือกเรี ยนได้ตำมควำมเหมำะสม
บำงคนกล่ำวว่ำ นักธุ รกิจที่ดีจำเป็ นต้องรู ้จกั เล่ห์เหลี่ยมกลโกง กำรรู ้จกั เล่ห์เหลี่ยมกลโกงของ
ผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งจำเป็ น มีนกั ธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงและประสบควำมสำเร็ จจำนวนมำกมำย ที่เป็ นคนสุ จริ ต
ซื่ อสัตย์ และเที่ยงตรง เรำต้องกำรนักธุ รกิจที่เป็ นคริ สเตียนมำกยิง่ ขึ้นในปั จจุบนั เพื่อเป็ นเกลือและแสง
สว่ำงของสังคมและเพื่อเป็ นกำลังสำคัญอย่ำงหนึ่งของคริ สตจักร

งานราชการ
เมื่อถำมเยำวชนว่ำ “อยำกรับรำชกำรไหม” เยำวชนบำงคนจะตอบว่ำ “จ้ำงก็ไม่เอำ เงินเดือนก็
น้อยซ้ ำยังต้องพัวพันกับกำรเมืองด้วย”
เกี่ยวกับเงินเดือนน้อยนั้น อำจมีควำมจริ งอยูบ่ ำ้ ง แต่ขำ้ รำชกำรก็มีสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกหลำย
อย่ำง ซึ่ งคนธรรมดำไม่มีและควำมจริ งอัตรำเงินเดือนที่รัฐบำลกำหนดให้ ก็ไม่ใช่นอ้ ยเกินไป ส่ วนเรื่ อง
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กำรเมืองนั้น แท้จริ งมิใช่เป็ นสิ่ งสกปรก แต่เป็ นวิทยำกำรที่ควรให้ควำมยกย่อง และเอำใจใส่ เหตุที่
กำรเมืองกลำยเป็ นเรื่ อง “สกปรก” ไป เป็ นเพรำะนักกำรเมือง ปฎิบตั ิตนในทำงที่ไม่ถูก โดยเหตุน้ ี เรำจึง
เห็นควำมจำเป็ นที่คริ สเตียนจะต้องเอำใจใส่ ในกำรเมือง มีส่วนในกำรเมืองเพื่อช่วยขัดเกลำกำรเมือง ให้
สะอำดและบริ สุทธิ์ ยงิ่ ขึ้น ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็ นประโยชน์แก่ประชำชนเท่ำนั้น หำกยังเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติอย่ำงใหญ่หลวงอีกด้วย นับเป็ นกำรพัฒนำสังคมและประเทศที่ดีเยีย่ มอีกวิธีหนึ่ง
วิธีที่เรำจะมีส่วนในกำรเมืองวิธีหนึ่ง ก็คือกำรรับรำชกำรมีตำแหน่งทำงรำชกำรหลำยตำแหน่ง
ที่คริ สเตียนอำจรับได้ขณะนี้ในประเทศไทย มีคริ สเตียนที่ร้อนรนรักพระเจ้ำหลำยคนกำลังรับรำชกำรอยู่
บ้ำงเป็ นตำรวจ บ้ำงเป็ นทหำร บ้ำงทำงำนไปรษณี ย ์ บ้ำงมียศตำแหน่งสู งถึงขั้นผูบ้ งั คับบัญชำ คนเหล่ำนี้
เป็ นกำลังที่สำคัญมำก ในกำรประกำศพระกิตติคุณ
คนพวกหนึ่งที่เรำสำมำรถประกำศพระกิตติคุณให้แก่เขำได้ยำกกว่ำปกติ คือข้ำรำชกำร เพรำะ
คริ สเตียนที่เป็ นข้ำรำชกำรซึ่งทำหน้ำที่ติดต่อกับคนเหล่ำนั้นยังมีนอ้ ยคนนัก
ผูท้ ี่เป็ นพยำนให้แก่
ข้ำรำชกำรได้ดีที่สุด ก็คือข้ำรำชกำรด้วยกัน ท่ำนจะไม่คำนึ งถึงอำชีพทำงด้ำนนี้บำ้ งหรื อ

จิตแพทย์
งำนทำงด้ำนจิตแพทย์ ยังไม่เป็ นที่นิยมหรื อรู ้จกั กันอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศไทยเท่ำใดนัก
คริ สเตียนที่มีวชิ ำควำมรู้ทำงด้ำนจิตวิทยำดีพอ ที่จะเป็ นที่ปรึ กษำเกี่ยวกับปั ญหำทำงด้ำนจิตใจ หรื อที่มี
ควำมสำมำรถที่จะเป็ นจิตแพทย์ก็มีนอ้ ยมำก
แต่ตำมสถิติที่น่ำสนใจ ปรำกฏว่ำ คนป่ วยที่ไปรับกำรตรวจจำกนำยแพทย์ มีถึง 65% ที่มิได้ป่วย
ทำงด้ำนกำย แต่อำกำรเกิดจำกกำรกระทบกระเทือนทำงด้ำนจิตใจ อีกนัยหนึ่งคนที่ป่วยทำงจิตใจมี
มำกกว่ำคนที่ป่วยทำงกำย มีคนไข้จำนวนไม่นอ้ ย ที่ไม่อำจรักษำให้หำยได้ โดยยำรักษำโรค แต่ตอ้ ง
อำศัยจิตแพทย์ที่เชี่ยวชำญให้คำปรึ กษำหำรื อ แนะนำวิธีรักษำที่ถูกต้อง
โลกยิง่ เจริ ญขึ้นมำกเท่ำใด จิตใจของมนุษย์ก็ยงิ่ ไม่มีควำมสงบสุ ขมำกขึ้นเท่ำใด และสถิติคนที่
เป็ นโรคทำงจิตใจก็เพิ่มขึ้นเป็ นเงำตำมตัวด้วย ในอนำคตอันใกล้น้ ี เรำอำจเห็นคลีนิคเกี่ยวกับโรคจิต
ตั้งขึ้นทัว่ ประเทศไทย สำหรับคริ สเตียนงำนทำงด้ำนนี้ จะเปิ ดโอกำสให้เรำช่วยเหลือคนป่ วยทั้งทำงด้ำน
จิตใจ และวิญญำณได้อย่ำงดีที่สุด

งานประกาศพระกิตติคุณ
งำนประกำศในที่น้ ี หมำยถึงคนที่ทำงำนรับใช้พระเจ้ำด้วยกำรประกำศโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น
งำนประกำศทำงด้ำนวิทยุทำงสิ่ งตีพิมพ์ กำรสอนพระคัมภีร์ กำรเป็ นนักเทศน์ ศิษยำภิบำล กำรสอนเด็ก
หรื องำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรประกำศ และงำนต่ำง ๆ ของคริ สตจักร
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เมื่อกล่ำวถึงกำรยึดอำชีพเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำแล้ว มีไม่กี่คนนักที่ยนิ ดียดึ อำชีพนี้ เพรำะเป็ น
งำนที่มีรำยได้นอ้ ย มีทำงเจริ ญก้ำวหน้ำที่จำกัดมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูร้ ับใช้พระเจ้ำในประเทศไทย
มิได้รับเกียรติชื่อเสี ยงจำกสังคมเท่ำที่ควร
ถ้ำพิจำรณำทำงด้ำนประกำศพระกิตติคุณในแง่เกียรติยศ ชื่อเสี ยง และเงินทองแล้ว อำจไม่เป็ น
งำนที่น่ำทำ แต่ถำ้ เรำพิจำรณำในอีกด้ำนหนึ่ง จะเห็นว่ำ งำนด้ำนประกำศเป็ นงำนที่มีเกียรติที่สุด และให้
กำไรแก่เรำมำกที่สุด
ในกำรทำงำนอื่น ๆ ย่อมมีคนเป็ นนำยหรื อเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำของเรำเขำอำจเป็ นคนที่มีชื่อเสี ยง
มีตำแหน่งสู ง แต่เขำก็ยงั คงเป็ นคนเช่นเดียวกับเรำ ส่ วนกำรรับใช้พระเจ้ำนั้น เรำมีนำยที่เป็ นนำยเหนือ
นำยทั้งหลำย เป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง ตำแหน่งสู งสุ ดในจักรวำล ตำแหน่งของผูร้ ับใช้พระเจ้ำมิใช่ตำแหน่ง
ธรรมดำ แต่เป็ นรำชทูตของพระเจ้ำสู งสุ ด (1 โคริ นธ์ 5:19, 20)
เมื่อกล่ำวถึงควำมมัน่ คงถำวร ในอำชีพแล้ว ไม่มีงำนใดที่มนั่ คงถำวรเท่ำกับกำรรับใช้พระเจ้ำ
มนุษย์ที่เป็ นนำยอำจเปลี่ยนแปลงได้ สถำนกำรณ์ของสังคมอำจเปลี่ยนแปลง แต่พระเจ้ำไม่ทรง
เปลี่ยนแปลง พระองค์จะทรงเลี้ยงดูผรู ้ ับใช้ของพระองค์ ตำมควำมซื่ อสัตย์ของพระองค์เอง งำนทุกอย่ำง
ที่ทำในโลกนี้ สักวันหนึ่งจะหมดไป แต่กำรรับใช้พระเจ้ำจะไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
ในด้ำนควำมสุ ขควำมสบำยใจแล้ว ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงนำให้รับใช้พระองค์อย่ำงแท้จริ ง จะพบ
ควำมสุ ขยินดี ควำมอิ่มเอิบใจที่สุด ควำมสุ ขใจนี้เป็ นสิ่ งซึ่ งไม่อำจซื้ อได้ดว้ ยเงินทอง เกียรติหรื อตำแหน่ง
จำกพระเจ้ำประทำนให้แก่ผทู ้ ี่รักพระองค์
หำกพิจำรณำถึงด้ำนควำมหมำยของงำน ยังมีงำนอะไรอีกหรื อ ที่มีควำมหมำยยิง่ กว่ำงำน
ประกำศควำมชอบธรรมควำมจริ ง และชีวติ นิ รันดร์ ? โลกปั จจุบนั นี้กำลังดิ้นรนขวนขวำยแสวงหำสันติ
สุ ข ควำมยุติธรรม ควำมชอบธรรม ควำมรักควำมเห็นอกเห็นใจกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือ ชำวโลกกำลัง
แสวงหำพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ ควำมมัน่ ใจทำงวิญญำณจิต ชีวติ นิ รันดร์ พวกเขำจะหำสิ่ งเหล่ำนี้ได้จำก
ไหน ใครจะนำสิ่ งเหล่ำนี้ไปให้เขำได้
“เหตุฉะนั้น ควำมเชื่อได้เกิดขึ้นก็เพรำะเรำได้ฟัง และกำรที่ได้ฟังนั้น ก็เพรำะฟังพระคำของ
พระคริ สต์ แต่คนที่ยงั ไม่ได้เชื่อในพระองค์ เขำจะร้องขอพระองค์อย่ำงไรได้ และคนที่ยงั ไม่ได้ยนิ ถึง
พระองค์ เขำจะเชื่ อในพระองค์อย่ำงไรได้ และเมื่อไม่มีใครประกำศให้เขำฟัง เขำจะได้ยนิ ถึงพระองค์
อย่ำงไรได้” (โรม 10:17, 14)
อำชีพทั้งห้ำอย่ำงที่กล่ำวมำนี้ เป็ นเพียงตัวอย่ำงที่ดี มีควำมหมำยยิง่ ซึ่ งคริ สเตียนไม่ควรมองข้ำม
ยังมีงำนและอำชีพอื่น ๆ อีกมำก ที่อำจเหมำะสมสำหรับท่ำนยิง่ กว่ำนี้ กำรที่จะพิจำรณำเลือกอำชีพให้ได้
ดี มีควำมสุ ขสบำย และควำมสำเร็ จในชีวิต ขึ้นอยูก่ บั อำชี พที่ท่ำนจะประกอบไม่นอ้ ย แต่ขณะเดียวกันจง
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อย่ำเป็ นห่วงกังวลเกี่ยวกับอนำคตของท่ำนเกินไป จงทูลขอให้พระเจ้ำทรงนำ มอบชีวิตของท่ำนในพระ
หัตถ์ของพระองค์พระองค์จะทรงนำท่ำนทีละก้ำว จนกว่ำท่ำนจะพบสิ่ งที่เหมำะที่สุดสำหรับท่ำน
“จงแสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำ และควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรง
เพิม่ เติมสิ่ งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้” (มัทธิว 6:33)
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หนังสื อดีเกินกว่ำจะประเมินค่ำได้ อีกชุดหนึ่งซึ่ งเรำใคร่ ที่จะเสนอแก่ท่ำน คือ

คู่คดิ เยาวชน
เป็ นคู่มือฝึ กสอนอบรมให้เยำวชน อยูใ่ นกรอบข่ำยอันดีงำม ตำมแนวทำงของพระเจ้ำ ให้รู้จกั
รับผิดชอบในหน้ำที่กำรงำน และเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ซึ่ งจะทำให้รู้จกั รับผิดชอบ ในกำรงำนของ
คริ สตจักรในอนำคต
คู่คิดเยำวชน หนึ่งชุ ดมี 4 เล่ม แต่ละเล่มวำงหลักสู ตรไว้ 3 เดือน ในแต่ละบท มีบทเรียน ปัญหา
ธรรม ละครย่อย ฯลฯ
สำหรับครู หรื อผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึ กษำ เรำได้จดั ทำภำคผนวกแนะนำวิธีใช้ไว้ให้เป็ นพิเศษอีก
ด้วย

สนใจติดต่ อได้ ที่
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทั ธิ์
พระนคร, 4
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