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วัยรุนวัยวุน
ในชวงชีวิตของมนุษยเรานั้น มีอยูดวยกันหลายวัย แตวยั ที่ถือวาเปนวัยที่สดใส ราเริง มีพลัง
เหมือนดอกไมที่กําลังเบงบาน หรือเหมือนกับดวงอาทิตยที่กําลังสองแสงแรงกลา และเปนวัยที่มี
อิทธิพลอยางมากมายตออนาคตขางหนาก็คือ...วัยรุนนัน่ เอง...วัยรุนยังนับวาเปนวัยทีเ่ ต็มไปดวยอนาคต
ที่ยาวไกล... ถาเราไปถามคุณปูคนหนึ่งวา “ตอไปคุณปูจะทําอะไรครับ?”...ทานก็คงจะตอบวา... “ปู...ไม
มีตอไปแลว ปูม ีแตแตกอน”... แตถาเราไปถามวัยรุนวา “ตอไปจะทําอะไร?... เราก็จะไดรับคําตอบหลาย
อยาง เชน..ตอไปฉันจะทําอยางนั้น...ฉันจะทําอยางนี”้ ... ดังนั้นวัยนีจ้ ึงเปนวัยที่จะตองระมัดระวังเปน
อยางมาก เพราะการกระทําของพวกเขาในวันนี้อาจเปนตัวที่ชแี้ ละกําหนดอนาคตทั้งชีวิตของพวกเขา
เลยทีเดียว...
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา...ชีวติ ของมนุษยเรานั้นไมไดเกิดขึ้นเอง แตมีพระเจาเปน
ผูสรางและพระองคก็ทรงกําหนดใหมนุษยเราทุกคนนั้นจะตองมีผูนําทางในชีวิต ซึ่งก็คือ... เมื่อเรายัง
เปนเด็กหรือกําลังเริ่มเขาสูการเปนวัยรุน เราก็ตองอยูภ ายใตสิทธิอํานาจของคุณพอคุณแมของเรา ซึ่ง
พระองคก็ทรงใหคุณพอคุณแมของเรามีใจที่จะรัก เลีย้ งดู อบรมสั่งสอนและนําทางเรา...แตเมื่อเรากําลัง
เขาสูการเปนผูใหญ เราก็อยูในวัยทีก่ ําลังเริ่มออกจากสิทธิอํานาจของคุณพอคุณแมของเราแลวและเมื่อ
ถึงตอนนั้น พระเจาก็ทรงกําหนดไววา เราตองยอมอยูภ ายใตสิทธิอํานาจของพระองค เพราะถาหากชีวิต
ของเราไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพระเจาผูทรงสรางเราแลวละก็ชวี ิตของเราจะไมมีเปาหมายที่
ถูกตองและตองพบกับปญหามากมาย ซึ่งยากที่จะแกไขได

ชวงของชีวิต
ประโยคหนึ่งที่พวกเรามักจะไดยินบอย ๆ จากปากของคุณพอคุณแมที่มีลูก ๆ ที่กําลังเปนวัยรุน
หลายทานก็คอื ประโยคที่วา “ทําไมลูกฉันถึงเปนอยางนี้ เมื่อกอนเขานารัก แตทําไมเดี๋ยวนี้จึงเปนอยาง
นี้?”... ซึ่งประโยคเหลานีก้ าํ ลังชี้ใหเราเห็นวา คุณพอคุณแมเหลานั้นไมเคยคาดคิดมากอนวา ลูกที่เคย
นารัก ที่เคยเชื่อฟงเขาในอดีตที่เคยยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพวกเขานั้น เดีย๋ วนีก้ ลับกลายเปน
ตรงกันขาม เพราะบรรดาลูก ๆ ที่กําลังเปนวัยรุนของพวกเขากําลังมีพฤติกรรมวุน ๆ ที่ทําใหพวกเขา
ปวดหัว เพราะไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพวกเขาอีกตอไป และยากที่จะอบรมสั่งสอน...ซึ่งถาจะ
ถามวาเพราะเหตุไรจึงเปนเชนนั้นคําตอบก็คือ เพราะคุณพอคุณแมเหลานั้น ลืมไปวาลูก ๆ ของพวกเขา
นั้นมีวนั หนึง่ ที่พวกเขาจะตองพนจากสิทธิอํานาจของพอแม และเติบโตเปนผูใหญตอไป...

2

ในชวงชีวิตของมนุษยเราทุกคนตั้งแตเด็กจนเติบโตเปนผูใ หญนั้น เราจะหนีไมพนเลยกับ 7 คํา
นี้ ก็คือ “อุม...อุม...จับ...จูง...นํา...ชี้...ปลอย...”ซึ่ง 7 คํานี้เปนสิ่งที่เกิดขึน้ ในชีวิตของมนุษยเราทุกคน มัน
เปนขั้นตอนที่เราทุกคนจะตองผาน ซึ่งคุณพอคุณแมทกุ คนจะตองสังเกตใหดี ๆ วา แตละขั้นตอนทีก่ ําลัง
เขามาในชีวิตของลูกเรานั้น มันยิ่งทําใหสิทธิอํานาจของเราในตัวลูกคอย ๆ หมดไปทุกที... “อุม” ตัวที่
แรกคือการอุมทอง ในชวงนี้สิทธิอํานาจของแมในตัวลูกจะเต็ม 100% เพราะไมวา แมจะไปที่ใด ลูกก็
ตองไปดวย แมแตไปหองน้ําก็ตองตามไปดวย... “อุม” ตัวที่สองก็คือ อุมไวในออมแขนภายหลังลูก
คลอดออกมาแลว ซึ่งเวลานี้สิทธิอํานาจของพอแมในตัวลูกเริ่มหายไป แตเปนการเริ่มหายไปเพียง
เล็กนอยเทานัน้ เพราะลูกยังตองใหคุณพอคุณแมอุมตลอดเวลา...ตอมาเมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะเริ่มดิน้ ไปให
คุณพอคุณแมอุมแลวเพราะเขาอยากจะคลานหรือเดินเอง สวนคุณพอคุณแมทําไดอยางมาก็คือ “จับ”
เพื่อไมใหเขาลม
ซึ่งเขาก็ยอมใหจับเดิน...ตอมาอีกระยะหนึ่งเขาจะไมยอมใหจบั แลวเขาจะเดินเอง
ในชวงนี้เขายังยอมใหคณ
ุ พอคุณแม “จูง”...และเมื่อลูกเริม่ โตขึ้น ตอนนี้เขาไมอยากใหคุณพอคุณแมจูง
มือเดินแลว เพราะเขาเริ่มเขาสูกาวแรกของชวงวัยรุนแตเขายังยอมเดินตามคุณพอคุณแมอยู และยังยอม
ใหคุณพอคุณแม “นํา” หนา...ตอมาจะเห็นวาเขาไมอยากเดินตามคุณพอคุณแมแลว เพราะเขาจะรูสึกอาย
ซึ่งนั่นเปนเครือ่ งหมายวาเขาเปนวัยรุนแลว แตชวงนี้เขายังยอมใหคุณพอคุณแม “ชี้” ทางใหแกเขา...
และในที่สุดก็มาถึงคําสุดทายคือคําวา “ปลอย” นั่นก็คือ เขากําลังเปนผูใหญแลว...ถาสังเกตดี ๆ เราก็จะ
เห็นวาตั้งแต “อุม” คําแรกจนถึงคําวา “ปลอย” นั้น สิทธิอํานาจในตัวของพอแมที่มีตอลูกเริม่ หลุด
หายไปทีละนิด ๆ และในทีส่ ุดก็หมดสิทธิอํานาจในตัวลูก เพราะเขาเปนตัวของตัวเองแลว เมื่อเปนเชนนี้
ถาหากคุณพอคุณแมไมไดแนะนําใหลูกอยูภายใตผูที่มีสทิ ธิอํานาจที่แทจริง ซึ่งก็คือพระเจาผูทรงสราง
เขาหรือถาวัยรุน คนนั้น ๆ ไมยอมอยูภ ายใตสิทธิอํานาจของพระองคแลว ชีวิตของวัยรุนคนนัน้ ไปอยูที่
ไหนก็วุนทีน่ นั่ ...เมื่อเปนเชนนี้ คนที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดก็คอื ตัวของวัยรุนนั้นเอง และคนที่
เจ็บปวดที่สุดก็หนีไปพนคุณพอคุณแมของเขานั่นเอง
เมื่อถึงตรงนี้ บางทีพวกเราที่เปนวัยรุนอาจจะมีความคิดที่วา “เมื่อฉันพนจากสิทธิอํานาจของ
คุณพอคุณแมแลวฉันจะดูแลชีวิตของฉันเองไมไดหรือ?...ฉันมีความเชือ่ มั่นวา ฉันสามารถที่จะควบคุม
ความประพฤติของฉันเองไดอยางแนนอน ฉันจะไมมีทางทําในสิ่งที่ไมดีเปนอันขาด”... แทจริงแลว
ความคิดเชนนีไ้ มใชพวกเราคิดเปนคนแรกกอนหนานีก้ ม็ ีเด็กวัยรุนในอดีตมากมายทีเ่ คยมีความคิดเชนนี้
เหมือนกัน ซึ่งเวลาที่พวกเขาคิดเชนนี้ ก็ดูเหมือนวาพวกเขามีความั่นใจในตัวเองสูงมาก และก็เปนความ
ตั้งใจที่ดี แตพอเอาเขาจริง ๆ แลว พวกเขาเหลานั้นกลับไมสามารถที่จะทําในสิ่งที่ดีงามและควบคุมการ
ประพฤติของตัวเองใหเปนดั่งใจไดเลย...มีเด็กวัยรุนหลายคนที่ตั้งใจวาตัวเองจะตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจ
วาจะไมทําใหคุณพอคุณแมเสียใจ จะไมสบู บุหรี่ จะไมดื่มเหลา จะไมยุงเกีย่ วกับยาเสพติด จะไมทําผิด
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ในเรื่องเพศ จะไมทําตัวใหผอู ื่นเดือดรอน จะไมทําในสิ่งที่ผิดกับมโนธรรมในจิตใจ... แตเมื่อพวกเขาเขา
สูวัยที่กําลังจะพนจากสิทธิอาํ นาจของพอแมแลวความประพฤติตาง ๆ ที่ไมดีเหลานัน้ ซึ่งพวกเขาคิดวา
จะไมมีทางกระทําเลย ก็กลับปรากฏขึ้นในชีวิตของพวกเขาและเมื่อพวกเขาทําสิ่งเหลานั้นแลวอาจทําให
พวกเขารูสึกผิดรูสึกเสียใจ หรืออยากจะแกไขหรือตัง้ ตนใหม แตถาวัยรุนเหลานี้ไมไดรับการแกไข
หรือไมไดรับการนําทางที่ถูกตองแลวตอไปเมื่อพวกเขาเหลานั้นกลายเปนผูใหญ
พวกเราก็พอจะ
คาดคะเนไดไมยากเลยวา สังคมตอไปของประเทศเราจะเลวรายสักปานใด?...

ผูนําทางชีวิตที่แทจริง
จากขางตน ทําใหเราเห็นวา เปนการยากที่มนุษยจะสามารถนําทางชีวิตของตนไปในทางที่ดีได
(โดยเฉพาะวัยรุน ซึ่งอยูในชวงหัวเลี้ยงหัวตอ) เพราะวามนุษยเราถูกสรางมาตองใหมีผูนําทางชีวติ ...ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาววา เพราะเหตุที่พระเจาทรงเปนผูสรางและเปนเจาของชีวิตมนุษย ดังนั้น
ชีวิตมนุษยเราทุกคนจะตองอยูภายใตสิทธิอํานาจและภายใตการดูแลของพระองค มนุษยจึงจะสามารถ
เดินไปในทางที่ถูกตองได แตนาเศราที่มนุษยปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางและไมอยากใหพระองคเปน
ผูนําทางชีวิต ชีวิตของมนุษยทุกคนจึงหลงไปจากพระองคและเดินอยูใ นทางผิดบาป ซึ่งในที่สุดมนุษย
จะตองรับโทษความผิดบาปหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแลวแตพระเจาทรงรักมนุษย
พระองคไม
ปรารถนาใหผูหนึ่งผูใดพินาศในนรกเลย พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว เพื่อใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษ
ความผิดบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน...ดังนั้นหากผูใดทีห่ ันมาเชื่อพึ่ง และยอมรับการชวยเหลือจาก
พระองค พระองคก็จะเปนผูรับโทษแทนเขา เพื่อเขาจะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไป
...
วัยรุนที่รักทุกทาน...ขณะนีท้ านกําลังอยูในวัยที่กําลังจะพนจากสิทธิอาํ นาจของคุณพอคุณแม
ของทานอยูใชใหม?... ทานเคยคิดวาทานสามารถควบคุมการประพฤติของตัวทานเองไดใชไหม?... แต
เมื่อทานมองดูชีวิตของทานในเวลานี้ ชีวิตของทานเปนดั่งที่ทานเคยคาดหวังไวหรือไม?...ทานทราบ
ไหมวา ถาทานไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพระเจาแลว ก็ยากที่ทานจะสามารถมีชีวิตเปนไปตามที่
ทานคาดหวังไว... และเมื่อทานเดินในทางที่ผิดหรือทําบางสิ่งบางอยางที่ผิดพลาดแลว ไมเพียงแตมี
ผลกระทบตอคุณพอคุณแมและตัวของทานเองเทานั้น วันหนึ่งทานจะตองรับผิดชอบตอพระเจาอีกดวย
...แตในวันนี้...พระองคไมทรงปรารถนาใหชีวิตของทานเปนเชนนี้เลย พระองคทรงเขาใจสวนลึกใน
จิตใจของทานวา ทานตองการแกไขปรับปรุงชีวิตของทานใหมและอยากจะมีชวี ิตที่ดงี าม แตพระองค
ทรงทราบวาทานขาดกําลังและตองการผูที่นําทางชีวิต...บัดนี้ ขอเชิญทานกลับมาหาพระเจาผูทรงสราง
ทานและมอบชีวิตของทานใหอยูภ ายใตการดูแลของพระองคเถิดเพราะพระองคทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่
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จะสามารถนําทางชีวิตของทานไปในทางทีถ่ ูกตองได... พระองคจะทรงใหกําลังแกทานที่จะปฏิเสธสิ่งที่
ไมดีและตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ดีได...พระองคทรงสามารถเปลี่ยนแปลงวัยทีก่ ําลังวุนของทานใหเปนวัยที่
พรอมจะเปนผูใ หญที่ดใี นสังคมและเปนทีช่ ื่นใจของคุณพอคุณแม... ถาทานปรารถนาที่จะใหพระองค
เปนผูนําทางชีวิตของทานแลว ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคทราบดีวาขาพระองคไมสามารถควบคุมแลดูแลชีวิตของตนเองให
เปนไปตามที่ขา พระองคตั้งใจ... ขาพระองคของสารภาพวาที่ผานมาขาพระองคไดทําหลายสิ่งหลาย
อยางที่เปนความผิดบาป
ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคและขอทรง
ปรับปรุงแกไขชีวิตของขาพระองคดวยเถิด...
ตั้งแตนี้ไปขาพระองคขอมอบชีวิตใหอยูภ ายใตสิทธิ
อํานาจของพระองคอยางแทจริงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต อาเมน
ถาทานไดอธิษฐานตามขอความขางตนดวยใจจริงแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา ความผิดบาป
ของทานไดรับการยกโทษแลว
และพระองคจะทรงนําทางชีวิตของทานตลอดไป...ทานสามารถขอ
หนังสืออานเพิ่มเติมฟรี
เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจนแลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ
พระเยซูคริสตตรัสวา “จงมาหาเรา ตามเรามาเราจะไมทอดทิ้งทานเลยเราจะนําทานไปในทาง
ชอบธรรม”
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