เราเกิดมาเพือ่ อะไร? คาถามที่วยั รุ่นค้ นหา
โดย วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผมมีโอกาสได้เข้าไปให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนในสถาบันการศึกษา ในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก
เป็ นประจา มีนกั เรี ยนหลายต่อหลายคนที่เกิดความเครี ยดในช่วงใกล้จบการศึกษา โดยเฉพาะกับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ปั ญหาส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกสับสนไม่แน่ใจในอนาคต
ของตัวเอง ไม่รู้วา่ ตัวเองอยากเรี ยนต่อด้านอะไรไม่รู้วา่ ตัวเองอยากเป็ นอะไร บางคนก็อาจพอบอกได้วา่
เป็ นอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
แต่พอให้ช้ ีชดั ลงไปว่าคืออะไรก็เกิดความไม่แน่ใจที่แสดงออกอย่าง
ชัดเจนบนใบหน้าของน้อง ๆ เหล่านั้น
นอกจากนี้ในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การสายด่วนวัยรุ่ น
ซึ่ งเป็ นบริ การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ที่ผม
รับผิดชอบ ก็มีนอ้ ง ๆ ที่กาลังจะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ
ตัวเองเช่นกัน เช่น ไม่แน่ใจว่าตนควรทางานอะไร ควรทาที่ตรงกับความรู ้ที่เรี ยนมาหรื อไม่สาหรับบาง
คนเรื่ องนี้ อาจดูเป็ นเรื่ องเล็กน้อย เป็ นปั ญหาที่ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนักกับชีวติ แต่กบั บางคน
คาถามว่า “ฉันควรจะทาอะไร” หรื อ “เราเกิดมาเพื่ออะไร” กลับเป็ นคาถามที่กดั กร่ อนหัวใจและ
สุ ขภาพจิตของพวกเขาไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
“เมื่อพระเยซูทรงรับน้ าองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่า “สาเร็ จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลง
สิ้ นพระชนม์” (ยอห์น บทที่ 19 ข้อ 30) พระบิดาทรงมีแผนการในชีวิตขององค์พระเยซูคริ สต์เพื่อมาไถ่
บาปแทนเราทุกคนบนไม้กางเขน คาว่า “สาเร็ จแล้ว” ทาให้ผมรู ้สึกว่าพระองค์ทรงทราบดีวา่ พระองค์มา
ในโลกนี้เพื่ออะไร พระองค์มีชีวติ อยูเ่ พื่ออะไร คา ๆ นี้ในฉบับภาษาอังกฤษใช้คาว่า “It is finished” เป็ น
คาที่สะท้อนให้เห็นถึงเส้นชัย และเป้ าหมายของชีวติ ไม่ทราบว่าทุกคนเคยดูรายการโฆษณาขายสิ นค้า
ทีวบี า้ งหรื อเปล่าในรายการเหล่านั้นมีคาพูดประโยคหนึ่งเป็ นคาพูดติดปากว่า
“ฉันเกิดมาเพือ่ สิ่ งนี้”
สาหรับหลาย ๆ คนอาจทาให้รู้สึกตลกกับคาพูดนี้ เพราะมักมีคนนาคาพูดนี้มาล้อเลียนอยูเ่ สมอแต่
สาหรับผมคิดว่ามีคนจานวนไม่นอ้ ยอยากให้ตวั เองได้พูดคา ๆ นี้ จากความรู ้สึกที่แท้จริ งของตนเอง “ใช่
แล้ว ฉันเกิดมาเพื่อสิ่ งนี้ ” ผมเคยเขียนบทความเรื่ อง “วัยรุ่ นที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์” ซึ่ งได้ย้าว่าเรา
ควรทราบว่าเรามีวตั ถุประสงค์ในชีวติ อย่างไร แต่สาหรับครั้งนี้ผมอยากให้เราตั้งคาถามนี้ เพื่อจะค้นหา
คาตอบว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร? ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละบุคคล ผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่ใช่ความ
บังเอิญ พระเจ้าสร้างเราอย่างพิถีพิถนั และทรงมีเป้ าหมายสาหรับเราแต่ละคนอย่างชัดเจน ผมคิดว่าการ
ได้ทราบเป้ าหมายของชีวติ เป็ นเหมือนแสงที่ผา่ นเลนส์นูนที่รวมและเพิม่ ความเข้มของแสงให้มากพอจะ
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เผาไหม้สิ่งต่าง ๆ ได้ คนที่ชดั เจนกับเป้ าหมายของชีวติ ย่อมมีความเข้มแข็งมากพอที่จะเอาชนะ
อุปสวรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้เช่นกัน
ปัญหาหลายอย่ างที่เกิดขึน้ ในสั งคมกับวัยรุ่ น ผมเชื่ อว่ ามันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อม
จากการทีว่ ยั รุ่ นไม่ ทราบว่ าพวกเขาเกิดมาเพือ่ อะไรถ้าท่านอ่านบทความของผมเป็ นประจา คงพอจาได้
ว่าผมเคยกล่าวว่าวัยรุ่ นเป็ นวัยแห่งการเลียบแบบ จริ ง ๆ แล้ววัยรุ่ นหลายคนเชื่อว่าการเลียนแบบของเขา
คือ วัตถุประสงค์แห่งชีวิตของเขา ไม่ทราบว่าท่านจะพอรู ้จกั วงดนตรี ญี่ปุ่นชื่ อ X`Japan บ้างหรื อไม่
ศิลปิ นกลุ่มนี้กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้วยั รุ่ นหลายคนในประเทศหันมาเล่นดนตรี วงดนตรี น้ ีค่อนข้างมี
เอกลักษณ์ในการแต่งตัวที่มกั จะแต่งหน้าจัด แม้วา่ สมาชิกทุกคนจะเป็ นผูช้ าย ซึ่ งทาให้เกิดแฟชัน่ ยุคใหม่
ของผูช้ ายที่ชื่นชมศิลปิ นวงนี้ แต่แล้วเรื่ องเศร้าก็เกิดขึ้น เมื่อหนึ่งในสมาชิกของวงได้ฆ่าตัวตาย และเป็ น
ส่ งที่น่าเศร้ามากยิง่ ขึ้นเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่ นจานวนมากได้ฆ่าตัวตายตามศิลปิ นในดวงใจของเขาด้วย อะไร
น่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดเรื่ องเช่นนี้ข้ ึน บางทีอาจเป็ นเพราะสิ่ งที่พวกเขาคิดว่าเป็ นเป้ าหมายของชีวติ
ได้จากโลกนี้ไปแล้ว และพวกเขาไม่สามารถที่จะอยูอ่ ย่างไร้เป้ าหมายได้
เมื่อท่านได้มีโอกาสอ่านบทความนี้ ก็คงจะพ้นเทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ไป
พอสมควรซึ่งเป็ นเรื่ องเศร้าเมื่อเราพบความจริ งว่า สถิติการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น และสถิติการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก สู งมากในวันดังกล่าว และผมเชื่อว่าสาเหตุประการหนึ่งเป็ นเพราะพวกเขาไม่
ทราบว่า “พวกเขาเกิดมาเพื่ออะไร?” มิเช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมไม่เลือกทางที่จะทาให้พวกเขาไปไม่ถึง
เป้ าหมายเพราะหลายปี ที่ผา่ นมาในงานการให้คาปรึ กษา ผมต้องพบน้องผูห้ ญิงหลายคนต้องออกจาก
การศึกษาทั้ง ๆ ที่เรี ยนในระดับมัธยมฯ เพียงเพราะการตัดสิ นใจครั้งเดียว บางคนตั้งครรภ์ บางคนที่
ตัดสิ นใจทาแท้งต้องพบผลกระทบที่น่ากลัวกว่า โดยเฉพาะผลกระทบทางจิต น้องผูช้ ายบางคนได้รับ
เชื่อ HIV และไม่มีโอกาสได้เป็ นในสิ่ งที่เขาเคยใฝ่ ฝันได้อีก การสร้างเป้ าหมายในชีวิตให้แก่วยั รุ่ น จึง
เป็ นเสมือนวัคซี นป้ องกันชีวิตของเขาที่จะไม่ไปยุง่ เกี่ยวกับสิ่ งที่ลม้ ล้างเป้ าหมายของเขาได้ สาหรับคนที่
ผิดพลาดไปแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะหากวันนี้ เราได้มีความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่า “เราเกิดมาเพื่อ
อะไร” ย่อมมีโอกาสสาหรับเราที่จะกลับไปสู่ เป้ าหมายของเราอีกครั้ง เวลาย่อมมีเพียงพอสาหรับคนที่มี
เป้ าหมายที่ชดั เจน
ผมเชื่อว่าหากท่านทางานกับวัยรุ่ น ท่านจะต้องได้ยนิ คาถามที่เขาอยากถามว่า “เขาเกิดมาเพือ่
อะไร?” แต่บางครั้งรู ปแบบของคาถามก็อาจจะแตกต่างไป เช่น “เรี ยนต่ออะไรดี?” “จบมาจะทาอะไร
ดี?” “หรื ออะไรที่คล้าย ๆ กันคนที่มีภาพของเป้ าหมายชัดเจน ย่อมดาเนินชี วติ ด้วยความชัดเจน และไม่
มัวเสี ยเวลาอยูก่ บั สิ่ งที่ไม่ใช่เป้ าหมาย
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หน้ าที่ของพวกเราคือการช่ วยเขาให้ ค้นหาเป้าหมายของชีวติ ด้ วยตัวของเขาเอง โดยส่ วนตัว
แล้วผมค่อนข้างเป็ นห่วงคนที่ใช้วธิ ี การกากับชีวติ ของวัยรุ่ น แน่นอนว่ามีหลายสิ่ งที่เราต้องเตือนและ
ต้องสอน แต่เราไม่สามารถจะประคองชีวิตของเขาไปตลอดได้ เราจึงจาเป็ นต้องค่อย ๆ ปล่อยมือที่
ประคองชีวิตของเขาเอาไว้ตามวุฒิภาวะฝ่ ายวิญญาณของเขา เหมือนกับเวลาที่เราเลี้ยงเด็กเล็ก ๆ ที่กาลัง
หัดนัง่ หัดเดิน หากเรามัวแต่อุม้ เด็กคนนั้นไว้ตลอดเวลาเด็กก็ไม่สามารถที่จะนัง่ คลาน และเดินได้ หรื อ
เหมือนเวลาที่เราสอนใครสักคนให้ขี่จกั รยาน ช่วงแรกของการสอนเราต้องประคองหรื อบางครั้งก็ตอ้ ง
นัง่ คร่ อมจักรยานไปด้วยกันแต่เมื่อฝึ กนานเข้าเราก็จาเป็ นต้องค่อยถอนความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะเรา
ห่วงใยน้อยลง หากเป็ นเพราะจาเป็ นต่อเขาแน่นอนว่าคนที่ขี่จกั รยานใหม่ ๆ ย่อมมีบางครั้งที่ชน หรื อล้ม
การไปถึงเป้ าหมายย่อมต้องใช้ความอุตสาหะ และต้องเผชิญความยากลาบากบ้าง แต่วนั นึงเราย่อม
สามารถขี่จกั รยานของเราเองได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถที่จะสอนการขี่จกั รยานแก่คนอื่นได้ดว้ ย
ผมมีความเชื่ออีกประการหนึ่ งว่า สิ่ งที่เราเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มีความสาคัญและเกี่ยวเนื่องกับ
เป้ าหมายชีวติ ของเรา เช่นการที่ตวั ผมเองได้เรี ยนทางด้านจิตวิทยาคลินิกและได้มารู้จกั พระเจ้าเมื่ออายุ
25 ปี ครั้งแรกผมไม่เข้าใจว่าผมเรี ยนสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้มาเพื่ออะไร เมื่อก่อนผมเพียงแต่เรี ยนเพื่อให้มี
อาชีพและรายได้มากพอดูแลครอบครัวของตัวเอง แต่เมื่อมีโอกาสรับใช้และแสวงหาทางของพระเจ้า
มากขึ้นผมก็สัมผัสได้ถึงความเกี่ยวข้องจากสิ่ งที่ผา่ นมา และสิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ความรู ้ความสามารถ
ที่ได้เรี ยนรู้จากการเรี ยนเป็ นเวลานานได้เอื้อประโยชน์แก่งานรับใช้ในปั จจุบนั ของผมอย่างมากผม
อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่มีโอกาสทางานกับวัยรุ่ น โดยเฉพาะวัยรุ่ นในคริ สตจักร รวมทั้งตัววัยรุ่ นเอง
ได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าทรงมีแผนการอันดีสาหรับทุกคน หากเราได้แสวงหาพระองค์ เราจะพบพระองค์
และเราจะทราบมากขึ้นว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้เราเป็ นอย่างทุกวันนี้ คาตอบจะมาถึงในไม่ ช้าและไม่
สาย หากท่านกาลังเรี ยนทางด้านสายภาษา ความสามารถทางด้านภาษาย่อมมีความเกี่ยวเนื่ องกับ
เป้ าหมายของท่าน ไม่วา่ ท่านกาลังเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอะไร ในขณะที่เป้ าหมายของท่านยังไม่ชดั เจน ขอให้
ท่านเรี ยนรู ้สิ่งนั้นอย่างเต็มกาลังภายใต้บรรทัดฐานจากพระวจนะของพระเจ้า
ในหนังสื อ “A Wonderful Life” ได้กล่าวถึงตัวเลขทางสถิตของคนที่มีเป้ าหมายชัดเจนและไม่
มีเอาไว้วา่ คนที่มีเป้ าหมายประสบความสาเร็ จเป็ น 2 ถึง 10 เท่า ของคนที่ไม่มีเป้ าหมาย แต่สิ่งที่น่าตกใจ
ก็คือจากการสารวจบุคคลทัว่ ไปมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่เป็ นคนที่มีเป้ าหมายชัดเจน สาหรับคริ สเตียน
แล้วความสาเร็ จของเราไม่ใช่เพียงแค่เงินทอง เกียรติ หรื ออานาจในสังคม สิ่ งเหล่านั้นเป็ นเป้ าหมายที่ต่า
เกินไป พระเจ้าทรงมีเป้ าหมายให้เราแต่ละคนเพื่อให้เรามีเป้ าหมายร่ วมกันคือการประกาศข่าวประเสริ ฐ
การนาข่าวดีเรื่ องการคืนดีไปยังทุก ๆ แห่งพยายามค้นหาและสนทนากับพระองค์วา่ พระองค์ประสงค์
ให้ชีวติ ของคุณเป็ นอย่างไร หากพระองค์ทรงโปรดให้คุณเป็ นคนมัง่ คัง่ ขอให้ใช้ทรัพย์น้ ีเพื่อบรรลุ
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จุดประสงค์ในชีวิตของคุณ หากพระเจ้าทรงให้คุณพูดเยอรมันได้ จงใช้การพูดเยอรมันของคุณเป็ น
ประโยชน์กบั การรับใช้พระองค์ หากพระองค์โปรดให้คุณรับใช้พระองค์ ขอให้คุณรับใช้อย่างสุ ดจิต
สุ ดใจ ของคุณผมหวังว่าทุก ๆ คนจะค้นพบเป้ าหมายในชีวติ ของตัวท่านเอง เพราะที่จริ งแล้วพระเจ้าได้
ทรงร่ างแผนการสาหรับท่านไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขอพระเจ้าอวยพร.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน
2006, หน้า 21-23.
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