วัยรุ่น..
ต้ องเคลือ่ นไปด้ วยวัตถุประสงค์
คุณวิทยา วุฒิไกรเกรียง
ช่ วงระยะเวลานี้ หากมีอนุ ชนหรื อยุวชนที่ คริ สตจักรของท่านผูอ้ ่านดู มีสีหน้าเคร่ งเครี ยดวิตก
กังวล หรื อดูซึมเศร้ า ก็ไม่ใช่เรื่ องแปลกเลย เนื่ องจากเป็ นช่ วงจากแห่ งการคาดหวังของพวกเขานัน่ เอง
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องผลสอบปลายภาค การสอบเข้าในที่ต่าง ๆ หรื อแม้แต่คนที่จบการศึกษาและกาลังสมัคร
งาน แน่นอนว่าเมื่อมีความคาดหวัง ก็ยอ่ มจะมีท้ งั คนที่สมหวังและผิดหวัง
ส่ วนใหญ่เราทุกคนก็จะมีความห่ วงใยเป็ นพิเศษกับคนที่ผิดหวัง ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับคนที่
มีความรู้สึกเป็ นปมด้อยมาตลอดชี วิตเพราะเขาไม่เคยประสบความสาเร็ จในการสอบเข้าเรี ยนต่อเลย ๆ
ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถจบการศึกษาในระดับที่สูงในเวลาต่อมาและเป็ นเด็กวัยรุ่ นที่มีความรู ้ ความสามารถ
มากคนหนึ่งก็ตามที ส่ วนในด้านคนที่สมหวังก็ใช่วา่ จะไม่มีปัญหาอะไรบ้างเลย จริ ง ๆ แล้วมีหลายคนที่
ประสบความสาเร็ จในการสอบเข้าเรี ยนต่อมาทุกครั้ง แต่ก็มกั จะมีคาถามกับตัวเองตามมาว่า “นี่ เป็ นสิ่ งที่
ฉันต้องการจริ ง ๆ หรื อ ” จึ งไม่น่าแปลกใจที่ มีหลายคนที่ สอบเข้า เรี ยนต่อหรื อได้งานในสถาบันที่ มี
ชื่ อเสี ยงแต่กลับไม่มีความสุ ขและอยูไ่ ด้ไม่นาน แล้วก็เริ่ มการสอบเข้าใหม่อีกแล้วก็ออกอีกวนเวียนไป
มาหลายปี วัยรุ่ นที่มีปัญหาลักษณะนี้มกั ให้เหตุผลว่าเขาไม่ชอบในสิ่ งที่เขาได้เรี ยน หรื อไม่ชอบงานที่ทา
ผมมักจะถามกลับไปเสมอว่า ถ้าเป็ นอย่างนั้นแล้วอะไรคือสิ่ งที่เขาชอบ หลายคนอาจจะนิ่ งไปสักพัก
แล้วบอกว่า “ไม่รู้สิ” บางคนก็บอกว่า “ไม่แน่ใจ” หรื อบ้างก็วา่ “อะไรก็ได้ ก็คงเหมือน ๆ กัน” สิ่ งเหล่านี้
เป็ นภาพสะท้อนว่าพวกเขายังไม่ทราบความต้องการที่แท้จริ งของพวกเขาเลย หรื อถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ
ก็คือ ยังไม่คน้ พบตัวเองนัน่ เอง
ในหนังสื อ “ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์” ที่เขียนโดย ริ ค วอร์ เรน ได้จุดประกายให้ คริ ส
เตี ย นหลายคนได้เข้า ใจถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ข องตนตามน้ า พระทัย พระเจ้า เนื่ องจากหนัง สื อเล่ ม นี้ เป็ น
หนังสื อเล่มหนึ่ งที่ถูกแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ อย่างมากมาย และผมสังเกตเห็นมิชชันนารี วยั รุ่ นหลายคนที่
เข้ามาประเทศไทย มักจะพกหนังสื อเล่นนี้ มากับตัวเองด้วยเสมอ ที่สาคัญหนังสื อเล่มนี้ เป็ นแรงบันดาล
ใจที่ทาให้ชีวติ ของหลายคนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิ ง ตัวอย่างนี้ เป็ นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่าการ
ทราบว่าเราเกิ ดมาเพื่ออะไรนั้นมี ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนิ นชี วิต และเมื่อเราทราบเป้ าหมายที่
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ชัดเจนในชีวติ สาหรับเราแล้ว นัน่ เป็ นการทาให้เราค้นพบตัวเองด้วย ส่ วนการทาสิ่ งที่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์
สาหรับชี วิตของเราไม่เพียงทาให้เราเสี ยเวลาเท่านั้น แต่อาจสร้ างผลเสี ยร้ายแรงให้กบั ชี วิตของเราด้วย
เกี่ ยวกับ เรื่ องนี้ ชีวิตของกษัตริ ย ์ซาอูลและกษัตริ ยด์ าวิดน่ าจะเป็ นตัวอย่างที่ ดีส าหรั บเราในเรื่ องนี้ ไ ด้
กษัตริ ยซ์ าอูลผูไ้ ด้รับการเจิมตั้งเป็ นปฐมกษัตริ ยข์ องอิสราเอล ซาอูลเป็ นคนรู ปร่ างสู งใหญ่และสง่างาม
ในพระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 9 ข้อที่ 2 ได้กล่าวว่า “....เป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวรู ปงาม ไม่มีชายคนใดในหมู่
อิ สราเอลที่ จะงามกว่าเขา เขาสู งกว่า ประชาชนทั้งหลายตั้งแต่บ่าขึ้ นไป” ผมคิด ว่ากษัตริ ย ์ซาอูลคงมี
ส่ วนสู งไม่ต่ ากว่า 190 cm เป็ นคนบุคลิ กภาพสง่างามและรู ปหล่อ นอกจากนี้ ซาอูลยังเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ได้
ต่อสู ้ กบั ศัตรู ของชนชาติอิสราเอลมามากมายและได้รับชัยชนะมานับไม่ถว้ น เช่ น การรบชนะคนอัม
โมน เป็ นต้น แต่กษัตริ ยซ์ าอูลก็ได้ทาผิดและไม่เชื่ อฟั งพระเจ้าทาในสิ่ งที่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ในชี วิตของ
ตนเองนัน่ คือ การถวายเครื่ องบูชาแทนซามูเอล และนั้นเป็ นเหตุให้ซาอูลถูกถอดจากการเป็ นกษัตริ ย ์
ของอิสราเอล หันมาดู ทางกษัตริ ยด์ าวิดบ้างในพระธรรม 1 ซามูเอลบทที่ 16 ข้อที่ 12 กล่ าวเกี่ ยวกับ
กษัตริ ยด์ าวิดได้วา่ “...ฝ่ ายเขาเป็ นคนผิดแดง ๆ มีหน้าตาสวยและรู ปร่ างงามน่าดู....” ตอนที่ซามูเอลเจิม
กษัตริ ยด์ าวิดนั้น กษัตริ ยด์ าวิดยังเป็ นเพียงหนุ่มน้อยที่มีหน้าที่เลี้ยงแกะ และคาว่าหน้าตาสวยและรู ปร่ าง
งามน่ า ดู ท าให้ผมคิ ด ว่า กษัตริ ย ์ดาวิดอาจดู ภายนอกแล้วรู ้ สึก อ้อนแอ้นไม่สง่ างามแบบพี่ช ายของตน
เป็ นไปได้ว่าหน้าตาคงเหมือนเด็กผูห้ ญิงมากกว่าเด็กผูช้ าย นอกจากนี้ ในพระธรรม 1 ซามูเอลบทที่ 17
ข้อที่ 33 เราได้ทราบว่ากษัตริ ยซ์ าอูลมองกษัตริ ยด์ าวิดเป็ นเพียงเด็กหนุ่มซึ่ งยังไม่พร้อมสาหรับการเป็ น
ทหาร ขนาดที่วา่ ดาวิดสวมเสื้ อเกราะและเครื่ องรบของกษัตริ ยซ์ าอูลก็รู้สึกว่าไม่ชินแสดงว่ากษัตริ ยด์ า
วิดไม่เคยใช้เครื่ องมือในการรบมาก่อนเลย เราได้พูดถึงทั้งกษัตริ ยด์ าวิดและซาอูลมาพอสมควรแล้ว เรา
ลองมาดู คนที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนี้ อีกคนนั้นก็คือโกลิ อทั ในพระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 17 ได้บนั ทึ ก
ลักษณะของโกลิ อทั ไว้ว่า เขาสู งหกศอกคืบ ซึ่ งจะเท่ากับประมาณ 3 เมตรเลยทีเดี ยว แถมยังสวมเสื้ อ
เกราะทองสัมฤทธิ์ หนังถึงห้าพันเชเขล ซึ่ งก็ประมาณ 57 กิโลกรัม และยังมีอาวุธเป็ นหอกเหล็กหนักถึง
หกร้ อยเชเขล คิ ดแล้วหนัก ประมาณ 7 กิ โลกรั ม ในพระคัม ภี ร์ก ล่ า วว่า พอโกลิ อทั ออกมาท้า รบคน
อิสราเอลก็กลัวและไม่มีใครกล้าออกไปต่อสู ้กบั โกลิ อทั เลยแม้แต่คนเดี ยวเราลองจินตนาการว่าถ้าเป็ น
เราต้องเผชิ ญหน้ากับยักษ์สูง 3 เมตร สวนเกราะทองสัมฤทธิ์ และมีหอกเหล็ก เราจะรู ้สึกอย่างไร ถ้าคิด
ตามเหตุผลแล้วก็สมควรที่ทุกคนจะกลัวโกลิ อทั แม้แต่ซาอูลปฐมกษัตริ ยข์ องอิ สราเอล ผูม้ ี รูปร่ างสู ง
ใหญ่ และรบชนะมานับ ไม่ ถ้วนก็ ย งั กลัวโกลิ อทั แต่ ใ นทางกลับ กันกษัตริ ย ์ด าวิดผูท้ ี่ มี ล ัก ษณะที่ ไ ม่
เหมาะสมแก่การเป็ นทหารกลับอาสาออกไปรบกับโกลิอทั และอย่างที่เราทราบว่าดาวิดสามารถชนะโก
ลิ อทั โดยที่โกลิ อทั ไม่สามารถแตะต้องตัวกษัตริ ยด์ าวิดได้เลย และการล้มยักษ์คราวนั้นเป็ นการตอก
หมุดแห่งความมัน่ ใจให้กบั คนอิสราเอลได้ยอมรับในตัวของกษัตริ ยด์ าวิด สิ่ งสาคัญที่ทาให้กษัตริ ยด์ าวิด
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สามารถเอาชนะโกลิอทั ได้น้ นั ก็เพราะพระองค์มีความเชื่ อมัน่ ในพระเจ้า และเชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่พระองค์
ได้รับการตอกย้ าจากการที่พระองค์เคยป้ องกันฝูงแกะจากสิ งห์และหมีพระองค์แน่ใจว่าพระเจ้าอยู่ขา้ ง
พระองค์
การค้น พบตัว เองเริ่ ม ต้น จากการที่ เ ราทราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นชี วิ ต ของเรา และเอาชนะ
อุปสรรคที่เปรี ยบเหมือนการล้มยักษ์โกลิอทั ของกษัตริ ยด์ าวิดการเอาชนะอุปสรรคของตนเองนั้น เราไม่
สามารถประเมินได้จากลักษณะภายนอก หลายครั้งเราคงเคยเห็นผูช้ ายตัวโต ๆ ร้องไห้เป็ นเด็ก ๆ เวลาที่
เขาต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญหาแต่ ก ลับ กัน เราเห็ น ผูห้ ญิ ง ตัว เล็ ก ๆ ที่ ก ล้า หาญในการเผชิ ญ กับ ปั ญ หา นั่น
หมายความว่าไม่ว่าเราจะมีลกั ษณะภายนอกอย่างไรนั้นไม่ได้เป็ นเครื่ องหมายการันตีวา่ เราจะสามารถ
เอาชนะอุปสรรคได้หรื อไม่ แต่อยูท่ ี่ลกั ษณะภายใน มีคากล่าวว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” แต่จริ ง ๆ
แล้วสถานการณ์ไม่ได้สร้างวีรบุรุษ เพราะลักษณะความเป็ นวีรบุรุษของคน ๆ นั้นมีอยูแ่ ล้ว สถานการณ์
เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้วรี บุรุษเผยโฉมออกมามากกว่า (เรี ยบเรี ยงจากการอบรมผูน้ า คจ.สาธร โดย อาจารย์
ประยูร ลิมะหุ ตะเศรณี ) แต่อาจเป็ นเพราะวัยรุ่ นหลายคนมีความเข้าใจผิดในเรื่ องนี้ ทาให้พยายามสร้าง
ลักษณะภายนอกของตนให้เป็ นอย่างที่ตวั เองอยากเป็ น เช่น บางคนอยากดูน่าเกรงขามหรื อน่านับถือ ก็
ไปสักลายตามร่ างกายบางคนอยากให้คนอื่นยอมรับว่าทันสมัยหรื อมีฐานะโดยการซื้ อโทรศัพท์มือถื อ
ราคาแพง ๆ บางคนอยากให้สังคมยอมรับให้สังคมรับโดยการเรี ยนเก่ง ๆ ทาคะแนนสู ง ๆ โดยไม่สนใจ
วิธีการ ไม่สนใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้าง
เราอาจมี ค าถามว่า แล้วอะไร หรื อว่า เพราะใครท าให้วยั รุ่ นเข้า ใจว่า การค้นพบตัวเอง การ
ยอมรับ การมีชีวิตอยูน่ ้ นั ต้องใช้วตั ถุภายนอกเป็ นเครื่ องชี้ วดั ใช้วุฒิการศึกษาเป็ นเครื่ องบ่งบอก หรื อใช้
วงค์ต ระกูล ตัด สิ นความผิ ดถู ก ชั่ว ดี ข องคน บางที อาจเป็ นตัวของเราเองในวันนี้ ก็ เ ป็ นได้ ลองมอง
ย้อนกลับมาที่ตวั เองดูสิครับว่าทุกวันนี้เราได้สอนอะไรให้กบั วัยรุ่ นของเรา อนุ ชนและยุวชนของเราบ้าง
ในพระธรรมสุ ภาษิต บทที่ 22 ข้อที่ 6 ที่ เราคุ น้ เคยกันดี กล่ าวว่า “จงฝึ กเด็กในทางที่เขาควรจะเดิ นไป
และเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” แต่หลายครั้งผมพบว่าพ่อแม่ให้ความสาคัญกับการ
เรี ยนพิเศษมากกว่าการเฝ้ าเดี่ ยว มากกว่าการเรี ยนรวีฯ และมากกว่าการมานมัสการวันอาทิตย์ ไม่ใช่ว่า
การเรี ยนไม่สาคัญ เพราะการเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ ง แต่เราไม่ควรจะลาดับความสาคัญในชี วิต
อย่างผิดพลาดให้กบั เด็ก ๆ เพราะนั้นจะกลายเป็ นมาตรฐานชี วิตในอนาคตสาหรับพวกเขาด้วย แน่นอน
ว่าเด็กที่ถูกสอนมาเช่นนั้นก็จะเห็นว่าวุฒิการศึกษาเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความเป็ นมนุ ษย์ อีกตัวอย่างหนึ่ งที่ผม
มักเห็นก็คือถ้าเราให้ความสนใจกับทีมนมัสการด้วยการ เน้นที่ฝีมือ หรื อศักยภาพทางดนตรี มาก และ
มากยิ่ง กว่า การมี ชี วิตที่ เป็ นแบบอย่า งแล้วล่ ะ ก็ นั่น ก็ หมายถึ ง ว่า เราก าลัง สอนเด็ ก ๆ ของเราว่า การ
นมัสการที่ดีคือการร้องเพลงด้วยเสี ยงที่ไพเราะ การเล่นดนตรี ที่มีการฝึ กฝนและมีพรสวรรค์ การเข้าใจ
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ทฤษฏีดนตรี แน่นอนว่าดนตรี ที่ดีช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการนมัสการด้วย แต่ถา้ หากเรายอมให้คนที่
มีชีวิตที่ไม่เป็ นแบบอย่าง เช่ น ขาดซ้อม มาไม่ตรงเวลาบ่อย ๆ ไม่เฝ้ าเดี่ ยว ไม่มาร่ วมนมัสการในวันที่
ตัวเองไม่ได้เล่นดนตรี อย่างนี้ แล้ว ขอให้แน่ใจได้เลยว่าเรากาลังสร้ างมาตรฐานที่ปฏิ เสธหลักการที่ว่า
การนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นคือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริ ง จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่การสอนในเรี ยนรวีเช้าวันอาทิตย์ การเทศนาต้องสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของพวกเราด้วย
ผมเคยเขียนไว้ในฉบับต้นปี แล้วว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยที่เฝ้ าสังเกตและเลียนแบบ และพร้อมที่จะถอดแบบคน
ที่เป็ นคนที่มีอิทธิ พลต่อชีวติ เขาได้เสมอ
เพราะฉะนั้นหากท่านได้สังเกตว่าอนุชนและยุวชนมีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์จากวัตถุ
สิ่ งของเปลื อกนอกของสิ่ งที่โลกใช้วดั ว่ามีค่า ได้โปรดสะท้อนกลับมายังตัวเราก่ อนว่า เราได้หลงลื ม
อะไรบางอย่างหรื อไม่ เพราะถ้าหากเราได้คน้ พบสิ่ งเหล่านั้นที่เป็ นต้นเหตุของปั ญหา ผมเชื่ อว่ายังไม่
สายเกินที่เราจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง อย่าลืมว่าอนุ ชนและยุวชนของคริ สตจักรในวันนี้
เป็ นภาพสะท้อนถึ ง อนาคตของคริ สตจัก รของท่า นในวันข้า งหน้า ด้วย หากท่ า นไม่ รู้ว่าท่ า นควรจะ
เริ่ มต้นอย่างไร ผมขออนุ ญาตแนะนาให้ท่านลองเริ่ มจากตัวของท่านและครอบครัวของท่านเองก่อน
และค่อย ๆ เริ่ มไปยังคนที่ท่านมีอิทธิ พลต่อชีวติ ของเขาอาจเป็ นเพื่อนในกลุ่มเซล หรื อกลุ่มสามัคคีธรรม
ต่าง ๆ เพื่อร่ วมทีมนมัสการของท่าน น้องเลี้ยงฝ่ ายวิญญาณของท่าน ศิษยาภิบาลหรื ออาจารย์ของท่าน
สุ ดท้ายผมมีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับปราชญ์ที่ชื่อโซเครติส ปราชญ์ท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่รอบรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องต่าง ๆ มากมาย และเป็ นที่ยอมรับจากสังคมอย่างมากวันหนึ่งมีชายหนุ่นคนหนึ่งเดินทางมาพบโซเค
รติส และบอกท่านว่าเขาต้องการที่จะมี ความรอบรู ้ ทุกสิ่ งทุกอย่างเช่ นเดี ยวกับปราชญ์ท่านนี้ โซรเคร
ติสสนิ่ งและไม่พูดอะไรสักพักท่านก็เอ่ยให้ชายหนุ่ นคนนั้นตามท่านมายังริ มน้ าแห่ งหนึ่ ง โซรเครดิ ต
หยุดที่ขา้ งลาธารและมองลงไปในน้ า พลางบอกว่าถ้าท่านต้องการสิ่ งที่เรามี ลองมองลงไปที่นี่ดูสิ ชาย
หนุ่มซะเง้อมองก็ไม่เห็นอะไรโซรเครติสจึงว่าเข้ามามองใกล้ ๆ สิ ชายหนุ่มก็กม้ ตัวลงแล้วก้มลงมองที่
ข้ามแม่น้ านั้น เท่านั้นโซรเครติสก็คว้าคอและศรี ษะของหนุ่มคนนั้น กดลงจนจมลงไปในน้ าข้างลาธาร
ชายหนุ่มพยายามดิ้นให้หลุ ดแต่ก็สู้แรงไม่ไหว โซรเครดิ สกดชายหนุ่มไว้จนเกื อบจะจมน้ าอยู่แล้วก็ดึง
ชายหนุ่ มนั้นขึ้ นมา เท่านั้นชายหนุ่ ทก็โกรธมากถามว่าทาไมถึ งทาอย่างนี้ โซรเครติ สพยายามให้ชาย
หนุ่ มสงบใจแล้วถามว่าเมื่อท่านจมอยู่ในน้ าอะไรคือสิ่ งที่ ท่านต้องการที่สุดชายหนุ่ มคิ ดอยู่ครู่ หนึ่ งจึ ง
ตอบว่า “อากาศ” โซรเครติสจึงตอบชายหนุ่ มว่าเมื่อใดที่ ท่านต้องการจะรู ้ ในสิ่ งที่เรารู ้มากพอ ๆ กับที่
ท่ า นต้องการอากาศเมื่ อสั ก ครู่ น้ ี แล้วท่ า นจงมาหาเรา เรื่ องเล่ า เรื่ อ งนี้ ผ มอยากสะท้อนว่า เมื่ อท่ า นมี
เป้ าหมายที่ใหญ่ยงิ่ ท่านจาเป็ นต้องมีความกระหายและความต้องการที่มากพอจะไปถึงเป้ าหมายนั้นด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้วตั ถุประสงค์แห่ งชี วิตของท่านถูกต้อง ขอท่านเริ่ มจาก
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ตัวท่านจากลูกหลานของท่านหรื อจากเพื่อนของท่าน และถามตัวท่านเองว่าท่านมีความต้องการหรื อมี
แรงจูงอะไรที่ ทาให้ท่านลุ กขึ้นมาทาสิ่ งนี้ และแรงจูงใจนั้นมากพอจะให้ท่านทาสิ่ งนี้ ต่อไปจนสาเร็ จ
หรื อไม่ ขอพระเจ้าอวยพรความตั้งใจดีของท่านและเพิ่มแรงจูงใจและใส่ ภาระใจให้กบั ท่านด้วย

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 304 พฤษภาคม – มิถุนายน
2005, หน้า 24-27.
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