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ค าน า 
บิลล่ี เกรแฮม มีความสนใจในเยาวชนเป็นอยา่งยิง่ ในปี ค.ศ. 1945 ท่านไดเ้ร่ิมตน้รับใช ้   พระ

เจา้ โดยการเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณ ขององคก์ารเยาวชนคริสเตียนสากล ปัจจุบนัน้ีแมว้า่ท่านจะตอ้ง
เอาใจใส่ต่อการประกาศพระกิตติคุณ ทัว่ทั้งสหรัฐอเมริกา และทัว่โลกแลว้ ท่านก็ไดส้ละเวลาในตอน
กลางคืนใหแ้ก่เยาวชน สัปดาห์ละหน่ึงคืน เป็นประจ า ในรายการท่ีเรียกวา่ “ราตรีเยาวชน” 

ในหนงัสือเล่มน้ี เราไดข้ออนุญาตจากบิลล่ี เกรแฮม เพื่อพิมพบ์ทความบางเร่ืองของท่านซ่ึงคดั
จากนิตยสาร “เยาวชนเพื่อพระคริสต”์ และค าเทศนาของท่านอีกสามเร่ือง คือ “เม่ือพระคริสตท์รงเป็น
วยัรุ่น” “หนุ่มเสเพลของพระเจา้” และ “ใหเ้รามาฆ่ายกัษใ์หญ่กนัเถิด” ซ่ึงท่านไดเ้ทศนาในการประชุม
ใหญ่ ท่ีซานฟรานซิสโก เม่ือปี ค.ศ. 1958 

บทความและค าเทศนาเหล่าน้ี ลว้นเป่ียมดว้ยค าสอนอนัมีค่า จากพระวจนะของพระเจา้ และ
เป็นค าสอนท่ีถวายพระเกียรติยศแก่พระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้เช่ือวา่ เยาวชนทุกท่าน จะไดรั้บประโยชน์จาก
หนงัสือเล่มน้ีไม่นอ้ย 

                                                                                      เทด็ ดับบลวิ. เอง็สตรัม 
ประธานองคก์ารเยาวชนคริสเตียนสากล 
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เมือ่ข้าพเจ้าอยู่ในวยั 16...และชอบเบสบอลล์ 

ค าพยานจากชีวติจริงของ บิลลี ่เกรแฮม 

ขา้พเจา้ไม่เคยลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขณะเม่ือเรียนอยูใ่นชั้น ม.ศ. 2 คือรูธ ราชาแห่งเบสบอลล์
ไดม้าแสดงฝีมือการเล่นท่ีเมืองของขา้พเจา้ พวกเราวยัรุ่นทุกคนท่ีนัง่อยูแ่ถวหนา้สุดตะโกนและโห่ร้อง
จนแสบแกว้หู คุณพอ่ของขา้พเจา้ซ่ึงน าพวกเรามาชมการแสดงคร้ังนั้น ไดพ้าขา้พเจา้ไปจบัมือกบัรูธ 
ขา้พเจา้ไม่มีวนัลืมความต่ืนเตน้ ท่ีไดจ้บัมือกบับุคคลท่ีหนุ่มสาวทั้งหลาย ใฝ่ฝันถึงนั้นเลย ขา้พเจา้กลา้
พดูอยา่งไม่อายวา่ ขา้พเจา้ไม่ยอมลา้งมือถึงสามวนั เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียนต่างพากนัอิจฉาขา้พเจา้ไปตาม ๆ 
กนั 

ระหวา่งปีสุดทา้ยในชั้นมธัยมศึกษา ขา้พเจา้ใฝ่ฝันจะ
เป็นนกัเล่นเบสบอลลอ์าชีพ และใฝ่ฝันเสมอท่ีจะไดเ้ล่นใน
สนามกีฬาท่ีใหญ่โตขา้พเจา้สนใจอ่านหนงัสือ และข่าวสารทุก
ชนิดท่ีเก่ียวกบักีฬา 

เม่ือขา้พเจา้วยั 16 มีคร้ังหน่ึง หลงัจากฝึกซอ้มแลว้ เพื่อนคนหน่ึงไดเ้ชิญขา้พเจา้ไปโบสถ ์ เขา
บอกวา่ “นกัเทศน์-นกัสู้” คนหน่ึงจะเทศนา ไม่มีอะไรท าใหข้า้พเจา้สนใจไดม้ากกวา่ “การต่อสู้” หรือ 
“แข่งขนั” วนันั้นขา้พเจา้ทิ้งการบา้นและไปโบสถต์ามค าชกัชวนของเพื่อน และขา้พเจา้ก็พบกบั
เหตุการณ์ท่ีน่าท่ึงมาก ดว้ยเป็นการประชุมประกาศพระกิตติคุณคร้ังใหญ่มีผูค้นเขา้ร่วมประชุมถึง 5,000 
คน 

ขา้พเจา้นัง่อยูแ่ถวหลงัสุด เฝ้าดูดว้ยความอยากรู้ อยากเห็นในเหตุการณ์ประหลาดต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ขา้พเจา้เคยนึกเสมอวา่ ศาสนาเป็นเร่ืองของผูห้ญิง ซ่ึงเป็นเพศอ่อนแอ หนุ่มก าย  าผูซ่ึ้งจะเป็น
นกักีฬาในอนาคต คงไม่มีเวลาไปยุง่เก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีศาสนามีไวส้ าหรับคนแก่และผูห้ญิง มิใช่ส าหรับ
หนุ่มอกสามศอก แมข้า้พเจา้เคยไปโบสถบ์างคร้ัง แต่ก็มิไดยุ้ง่เก่ียวกบักิจการทางศาสนาเลย 

ชายร่างใหญ่คนหน่ึงไดย้นืข้ึน และเทศนาดว้ยวธีิท่ีขา้พเจา้ไม่เคยไดย้นิมาก่อน เม่ือเทศนาถึง
ก่ึงกลาง เขาช้ีตรงมายงัขา้พเจา้ กล่าววา่ 

“น่ีพอ่หนุ่ม คุณเป็นคนบาป” 
ขา้พเจา้คิดวา่ เขาพดูกบัขา้พเจา้ จึงรีบหลบตวัอยูห่ลงัคนอ่ืนท่ีนัง่ขา้งหนา้ และซ่อนหนา้เสีย “มี

อยา่งรึ มาเรียกฉนัวา่คนบาป” ขา้พเจา้พดูกบัตนเอง “ฉนัเป็นคนดี เหมือนกบัคนอ่ืนทุกคน ร่างกายของ
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ฉนัก็แขง็แรง สะอาดหมดจด และทางศีลธรรมใช่จะดอ้ยกวา่ใคร นอกจากนั้นฉนัยงัเป็นสมาชิกของ
โบสถอี์กดว้ย แมว้า่จะไม่ไปโบสถบ์่อย ๆ ก็ตาม” 

แต่เขาเร่ิมอา้งพระวจนะของพระเจา้ท่ีวา่ “ทุกคนไดก้ระท าบาป และขาดการถวายเกียรติยศแก่
พระเจา้” “ไม่มีผูใ้ดชอบธรรม ไม่มีแมส้ักคนเดียว” และขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ เป็นคร้ังแรกในชีวติท่ี
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้เป็นคนบาป จะตอ้งรับโทษนิรันดร์ในนรก ขา้พเจา้ตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด 
ช่วยเหลือขา้พเจา้ 

แต่เม่ือเขาเชิญผูท่ี้ประสงคจ์ะตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เดินออกไปขา้งหนา้ ขา้พเจา้หลบเขา้ไปใน
มุดมืดแลว้รีบกลบับา้น 

ขา้พเจา้ยงัไม่ลืมการด้ินรนต่อสู้ ภายในจิตใจท่ีติดตามมาขา้พเจา้รู้สึกกระวนกระวาย และ
กระสับกระส่ายตลอดคืน วนัต่อมา ขา้พเจา้ตอ้งการจะใหถึ้งเวลาเยน็เร็ว ๆ เพื่อจะไดก้ลบัไปร่วมประชุม
ท่ีโบสถอี์ก คืนนั้น ขา้พเจา้นัง่อยูข่า้งหนา้ เม่ือนกัเทศน์ยนืข้ึนเทศนา ดูประหน่ึงวา่เขายิม้ใหก้บัขา้พเจา้ 
แลว้พดูดว้ยเสียงท่ีอ่อนโยนท่ีสุดวา่ “พระเจา้ทรงรักเรา แมว้า่เรายงัเป็นคนบาปอยู ่ พระเยซูคริสตท์รง
ตายเพื่อเรา” 

ขา้พเจา้คิดทนัทีวา่ “น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ ขา้พเจา้เป็นคนบาป พระเจา้ทรงรักขา้พเจา้” 
เม่ือนกัเทศน์เชิญใหค้นท่ีตอ้งการรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ เดินออกมาขา้งหนา้ ขา้พเจา้เดินออกไป

พร้อมกบัคนอ่ืน ๆ ยืน่มือใหแ้ก่นกัเทศน์ และมอบชีวติจิตใจแก่พระผูช่้วยใหร้อด ทนัใดนั้นเอง ความ
ยนิดี สันติสุข และความมัน่ใจในชีวติไดแ้ล่นเขา้สู่จิตใจ ความบาปอนัมากมายของขา้พเจา้ไดอ้นัตรธาน
ไปส้ินเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้ไดพ้บบุคคลผูเ้ป็น “ราชา” ของส่ิงสารพดัในชีวติของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เคยแสวงหาความต่ืนเตน้ บดัน้ีขา้พเจา้พบในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้เคยแสวงหาส่ิง
ท่ีอาจน าความส าราญใจและขณะเดียวกนัอาจดบัความกระหาย อนัเร่าร้อนในจิตใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ไดพ้บในองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ดุจกนั “ความยนิดีอนับริบูรณ์มีอยูต่รงพระพกัตร์พระองค ์ ความสุข
ส าราญมีอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคเ์ป็นนิจกาล” (สดุดี 16:11) 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นราชา และเป็นผูท่ี้จิตใจของขา้พเจา้ใฝ่ฝันถึง พระองคท์รงสามารถหนุน
น ้าใจ ทรงสร้างความต่ืนเตน้และทรงประทานความพึงพอใจใหแ้ก่ขา้พเจา้ในทุกส่ิง 



 7 

หากเวลานีข้้าพเจ้าอยู่ในวยั 17 

ค าถาม-ค าตอบ 

ถาม หากเวลาน้ี ท่านมีอาย ุ 17 ปี ท่านจะตดัสินใจรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอด เหมือนดงัท่ีท่านเคยตอ้นรับพระองคใ์นสมยัท่ีท่านยงัเป็น
วยัรุ่น หรือไม่? 

ตอบ แน่นอน ขา้พเจา้จะตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด พระ
ธรรม ท่านผูป้ระกาศ 21:1 กล่าววา่ “ในปฐมวยัของเจา้ จงระลึกถึงพระองคผ์ูไ้ด้
ทรงสร้างตวัเจา้นั้น ก่อนท่ียามทุกขร้์อนจะมาถึง และก่อนวาระท่ีเจา้จะวา่ ขา้ ฯ ไม่
เห็นความช่ืนชมอะไรมาถึง” จากการท่ีขา้พเจา้ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อด ในขณะท่ี
ยงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาในคร้ังนั้นไดช่้วยตดัปัญหายุง่ยาก ท่ีบรรดาหนุ่มสาวก าลงัเผชิญใน
มหาวทิยาลยั ใหแ้ก่ขา้พเจา้อยา่งมากมาย 

ถาม ท่านจะเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาไดอ้ยา่งไร? 
ตอบ ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเป็นพยาน น าวญิญาณมาเช่ือพระเยซูคริสต ์ คือการใช้

ชีวติประจ าวนัของคุณ คุณจะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี ใหก้ลายเป็นส่ิงดึงดูดใจ ดุจแรงดึงดูดของแม่เหล็ก 
ดึงดูดใหน้กัเรียนเหล่านั้น ใหเ้ขาอยากเขา้มาใกลพ้ระองค ์ หากนกัเรียนคนใดคนหน่ึงตอ้งการความ
ช่วยเหลือ จงพร้อมเสมอท่ีจะช่วยเขาเท่าท่ีจะท าได ้ตวัอยา่งเช่น ในเวลาประชุมเยาวชนหรือมีการชุมนุม
ใด ๆ ก็ตาม คุณสังเกตเห็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวคนหน่ึงคนใด ยนืเคอะเขินและวา้เหวอ่ยูต่ามล าพงั 
เน่ืองจากมีความล าบากใจ ในการทกัทายปราศรัยกบัคนอ่ืน นัน่เป็นโอกาสอนัดีของคุณท่ีจะช่วยเขา จง
เขา้ไปทกัทายพดูคุยเป็นเพื่อนกบัเขา การกระท าเช่นนั้น จะท าใหเ้ขารู้สึกแปลกใจวา่ อะไรท าใหคุ้ณเป็น
ห่วงและสนใจเขาอยา่งนั้น 

ขา้พเจา้จะพยายามหาทางใดทางหน่ึง เป็นพยานกบัเพื่อนร่วมชั้นทุกคนเสมอ แต่อยา่ลืมวา่ 
บ่อยคร้ัง ความประพฤติท่ีดีของคุณ มีความหมายมากกวา่ค าพดูของคุณหลายเท่า 

ถาม ท่านจะตอ้งปฏิบติัตนในการอ่านพระคมัภีร์อยา่งไร? 
ตอบ หลกัส าคญัคือ อ่านอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า ขา้พเจา้จะอ่านพระคมัภีร์เดิมบา้ง และ

ซ้ือฉบบัปรับปรุงแกไ้ขใหม่ไวศึ้กษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ยิง่ต่อหนุ่มสาวทุกคน 
ถาม เก่ียวกบัการไปโบสถ ์และประชุมเยาวชน ท่านจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร? 
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ตอบ ขา้พเจา้จะไปโบสถแ์ละร่วมประชุมเยาวชน อยา่งสัตยซ่ื์อและสม ่าเสมอท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้ เพราะนัน่เป็นทางหน่ึงท่ีจะไดเ้ป็นพยาน เพื่อพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง อยา่นินทาคริสตจกัร หรือ 
ศิษยาภิบาลของคุณ เพราะคริสตจกัรของคุณจะเป็นอยา่งไรนั้น อยูท่ี่การปฏิบติัของคุณเอง 

ถาม ท่านจะฝึกหดัใหเ้กิดนิสัยรักการอธิษฐานและการซ่ือตรงต่อก าหนดเวลาอธิษฐานได้
อยา่งไร? 

ตอบ อยา่อธิษฐาน เพียงเม่ือคุณรู้สึกอยากอธิษฐานเท่านั้นเพราะถา้ท าเช่นนั้น คุณจะไม่มี
โอกาสไดอ้ธิษฐานเลย เหล่าสาวกไดทู้ลขอพระเยซูคริสตใ์หท้รงสอนพวกเขาในการอธิษฐาน เราก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแนะน าสั่งสอนใหรู้้จกัการอธิษฐานเช่นกนั วธีิท่ีดีท่ีสุดในการฝึกอธิษฐาน คือ 
พยายามอธิษฐานต่อพระเจา้ มิใช่โดยการอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการอธิษฐานเท่านั้น จงจดัวธีิและเวลา
อธิษฐานใหเ้หมาะสมกบันิสัย และชีวติประจ าวนัของคุณเอง 

ถาม ท่านจะตดัสินใจเก่ียวกบั การเลือกสถาบนัศึกษาชั้นสูงอยา่งไร? 
ตอบ น่ีเป็นการตดัสินใจท่ีค่อนขา้งยากสักเล็กนอ้ย บางคนใหค้วามคิดเห็นวา่ เราควรศึกษา

ในสถาบนัท่ีไม่ใช่ของคริสเตียน เพราะมีโอกาสเป็นพยานไดม้ากกวา่อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้รู้สึกวา่ หนุ่ม
สาวทั้งหลายจ าเป็นตอ้งมีรากฐานท่ีแขง็แรง เก่ียวกบัความเช่ือในพระเยซูคริสตเ์สียก่อน การศึกษาใน
สถาบนัของคริสเตียนจะใหป้ระโยชน์แก่เขาในดา้นน้ีมาก ถา้เป็นไปไดข้า้พเจา้จะเลือกเรียนในสถาบนั
ท่ีไดรั้บการรับรองวทิยะฐานะแลว้ จงอยา่ลืมปรึกษากบับิดามารดา ผูอ้าวุโสและครูบาอาจารยท่ี์คุณ
ไวว้างใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ถาม ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบักีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน? 
ตอบ ขา้พเจา้จะร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เท่าท่ีจะร่วมได ้ เพราะจะไดเ้รียนรู้และไดรั้บ

ประโยชน์มากมาย จากกิจกรรมเหล่าน้ี แต่อยา่ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นใหม้ากเกินไปในระหวา่งเรียนใน
ชั้นมธัยมศึกษา เม่ือขา้พเจา้ยงัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาอยูน่ั้น ขา้พเจา้เล่นกีฬาเบสบอลลม์ากเกินไป จน
กระทบกระเทือนต่อการเรียนและผลของการสอบมาก 

ถาม ท่านจะปฏิบติัตนต่อการเรียนและการบา้นอยา่งไร? 
ตอบ ขา้พเจา้จะศึกษาใหห้นกัท่ีสุดในวชิาท่ีขา้พเจา้ชอบนอ้ยท่ีสุด เพราะน่ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดใน

วชิาท่ีสุดในการฝึกฝนให้รู้จกับงัคบัตนเอง อีกประการหน่ึง ขา้พเจา้จะพยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 
เพิ่มเติมเสมอ จงลองท าส่ิงท่ีคุณไม่ชอบหรือเรียนวชิาท่ีคุณไม่ชอบตลอดมา แลว้คุณจะอศัจรรยใ์จต่อ
ความส าเร็จท่ีไดรั้บอยา่งไม่น่าเช่ือ 

บทเรียนส าคญัยิง่ท่ีเราตอ้งเรียนในชั้นมธัยมศึกษาคือการรู้จกับงัคบัใจตนเอง ขา้พเจา้ขอบอก
อยา่งตรงไปตรงมาวา่ มิใช่เป็นการง่ายท่ีคุณจะลุกข้ึนไปปิดวทิยหุรือ ที.ว.ี ซ่ึงก าลงัมีรายการดี ๆ แลว้นัง่



 9 

ลงอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือท าการบา้นอยา่งตั้งใจ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจเช่นกนัวา่ คุณจะเรียนหนงัสือ
พร้อม ๆ กบัฟังวทิยหุรือโทรทศัน์ไดอ้ยา่งไร 

ถาม ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัเพศตรงกนัขา้ม การมีคู่รัก และการนดัเท่ียวตาม
ล าพงัสองต่อสอง 

ตอบ ขา้พเจา้จะไม่คบเพศตรงขา้มอยา่งคู่รัก เป็นเด็ดขาดเพราะหนุ่มสาวในวยัท่ีก าลงัเรียน
ในชั้นมธัยมศึกษาอยูน่ั้น ยงัไม่ “โตพอ” และเขา้ใจดีพอท่ีจะมีคู่รักได ้ จงคบกบัทุกคนฉนัเพื่อนเท่านั้น 
แลว้คุณจะรู้ในภายหลงัวา่มีความสุขมากกวา่การมีคู่รัก และเป็นการขจดัเร่ืองความผดิหวงัหรือความ
ชอกช ้าใจไดอี้กดว้ย 

ถาม หนุ่มสาวส่วนมากชอบรถยนต ์ท่านมีค าแนะน าอะไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี? 
ตอบ จงขบัอยา่งธรรมดา และดว้ยความระมดัระวงั การขบัรถอวดฝีมือ แลว้น าอนัตรายไปสู่

ชีวติผูอ่ื้น มิใช่การเป็นพยานท่ีดีเพื่อพระคริสตเ์ลย 
ถาม ท่านจะปฏิบตัต่อค าแนะน าของบิดามารดาอยา่งไร? ค  าแนะน าของท่านทั้งสองทนัสมยั

หรือไม่? 
ตอบ จงรับฟังค าสั่งสอนของท่าน คุณอาจคิดวา่ บิดามารดาเป็นคน “หวัโบราณ” แต่ถา้คุณมี

อาย ุ 25 ปีข้ึนไปคุณจะเห็นวา่ค าแนะน าของท่านเหล่านั้นไม่เลวเลย และเม่ือคุณมีอาย ุ 35 ปี คุณจะหวน
นึกถึงดว้ยความอศัจรรยใ์จวา่ บิดามารดารู้มากเพียงใด และตนรู้นอ้ยเพียงใด 

ถาม เม่ือท่านยงัหนุ่มอยู ่ สมยันั้นยงัไม่มีโทรทศัน์ มาสมยัน้ี ท่านปฏิบติัตนอยา่งไรในเร่ือง
น้ี? 

ตอบ ไดก้ล่าวแลว้วา่ มิใช่เป็นการง่ายท่ีจะบงัคบัจิตใจของตนเอง ลุกข้ึนไปปิดโทรทศัน์ แลว้
นัง่อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือเรียนหนงัสือ เม่ือไรก็ตาม หากขา้พเจา้อยูบ่า้น และมีเวลาวา่งขา้พเจา้
รู้สึกวา่ เป็นการง่ายเหลือเกิน ท่ีจะถูกชกัจูงใหน้ัง่เฝ้าดูโทรทศัน์จนไม่อยากลุกข้ึน แน่นอนโทรทศัน์อาจ
มีรายการท่ีเป็นประโยชน์ไม่นอ้ย แต่จงระวงัวา่ อยา่ใหโ้ทรทศัน์ยื้อแยง่เวลาอนัมีค่าของคุณมากเกินไป 
จนคุณไม่อาจตั้งใจเรียนและเป็นพยานเพื่อพระคริสตไ์ด ้

ถาม ในสมยัท่ีท่านยงัหนุ่มอยูก่ารดนตรีเป็นอีกแบบหน่ึง แต่ปัจจุบนัเป็นไปอีกแบบหน่ึง 
ท่านจะมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัดนตรีสมยัใหม่น้ี เช่นดนตรีน ายคุท่ีมีจงัหวะเร่าร้อน หรือมีค าร้อง
ท่ีเยา้ยวนใจ 

ตอบ ขา้พเจา้ฟังดนตรีชนิดน้ีนอ้ยมาก แต่ก็ยอมรับวา่มนัมีอิทธิพลไม่นอ้ย ตามความคิดเห็น
ส่วนตวัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เช่ือวา่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมีแรงผลกัดนัใหห้นุ่มสาวเกิดความ “บา้คลัง่” ยอ่มเป็น
ส่ิงไม่ดีทั้งส้ิน กิริยาท่าทาง พฤติการของคนหนุ่มสาว หลงัจากไดฟั้งดนตรีเหล่าน้ีแลว้ มกัท าใหจิ้ตใจ
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ของขา้พเจา้ไม่สบาย หากขา้พเจา้มีอาย ุ 17 ปีในขณะน้ี ขา้พเจา้จะหลีกหนีจากดนตรีชนิดน้ีใหไ้กลท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้

ถาม ค าถามสุดทา้ย ท่านจะรู้สึกทอ้ใจเก่ียวกบัชีวติหรือไม่หากวา่เด๋ียวน้ีท่านมีอาย ุ 17 ปี 
วยัรุ่นในปัจจุบนัมีความหวงัอะไรหรือไม่ 

ตอบ บ่อยคร้ังท่ีสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั ดูเหมือนจะมืดมน แต่เม่ือเรามีพระเยซูคริสต ์
พระองคคื์อความตอ้งการทั้งหมดของเรา หากขณะน้ีขา้พเจา้มีอาย ุ 17 ปี ขา้พเจา้จะวางโครงการท่ี
แน่นอนเก่ียวกบัชีวติในอนาคต ขา้พเจา้จะพยายามเรียนต่อในมหาวทิยาลยัซ่ึงปัจจุบนัมีความหมาย และ
จ าเป็นยิง่กวา่ยคุใด ๆ ท่ีผา่นมา ขา้พเจา้จะศึกษาพระค าของพระเจา้และฝึกฝนการรับใชพ้ระองคม์าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้ ไม่วา่ขา้พเจา้จะเรียนต่อในวชิาแขนงใดก็ตาม ค าพดูของท่านประธานาธิบดี           
อบัราฮมั ลินคอน ท่ีวา่ “ขา้พเจา้จะเตรียมตวัใหพ้ร้อม สักวนัหน่ึงโอกาสของขา้พเจา้ก็คงมาถึง” มกัจะ
เตือนใจขา้พเจา้เสมอ ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้คิดถึงอนาคตของเด็กหนุ่มสาวในสมยัน้ี 

เหตุท่ีท่านมีพระเยซูคริสตส์ถิตอยู ่ ทั้งในจิตใจและอยูเ่คียงขา้งท่านตลอดเวลา จงใหทุ้กอยา่งท่ี
ท่านไดรั้บ เป็นประโยชน์แก่ชีวติของท่านใหม้ากท่ีสุด 
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เยาวชนทั้งหลายจงขุดลกึลงไปในขุมทรัพย์ 

เยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก ไดป้รารถกบัขา้พเจา้เก่ียวกบัปัญหาในการจดัเวลาไวส้ าหรับ 
ศึกษา พระคริสตธรรมคมัภีร์ ในท านองเดียวกนัวา่ “ผม (ดิฉนั) ไม่มีเวลาท่ีจะอ่าน และศึกษา

พระคริสตธรรมตามท่ีควรเลย เพราะมีงานท่ีจะตอ้งเอาใจใส่มากมาย จะหาเวลาท่ีไหนไปเอาใจใส่ต่อ
เร่ืองน้ีได”้ ซ่ึงขา้พเจา้ก็ใหค้วามเห็นวา่ “หากคุณไม่อ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งสม ่าเสมอ
จนติดเป็นนิสัยแลว้ ความพยายามทุกอยา่งท่ีคุณทุ่มเทเพื่อพระคริสต ์ก็จะไร้สมรรถภาพทั้งส้ิน” 

และพวกเขาก็มกัจะขอความคิดเห็นเช่นเดียวกนัวา่ 
“ถา้อยา่งนั้น ท่านมีค าแนะน าอะไรส าหรับเราบา้ง เก่ียวกบัการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์” 
ต่อไปน้ีเป็นค าแนะน าบางประการของขา้พเจา้ ขอพระเจา้จะทรงใชค้  าแนะน าเหล่าน้ีในการเร่ง

เร้าท่าน ใหขุ้ดหาขมุทรัพยใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ของท่าน 
1. จัดหาพระคริสตธรรมค าภีร์ ทีเ่หมาะสมกบัการศึกษาเล่มหน่ึง   
การมีพระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มกระทดัรัด ส าหรับพกติดตวัไป

โรงเรียนและไปโบสถ ์ เป็นการดียิง่แต่ขา้พเจา้อยากแนะน าวา่ ท่านควรมี
พระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มใหญ่พอสมควรเล่มหน่ึง ไวท่ี้ห้องหรือบนโตะ๊เรียน ส าหรับศึกษาและอ่าน จง
ไถ่ถามหาซ้ือจากศิษยาภิบาล หรือร้านขายพระคริสตธรรมคมัภีร์ใกลเ้คียงดู ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
ดงักล่าว นอกจากประกอบดว้ยพระคริสตธรรมใหม่ และ  พระคมัภีร์เดิมแลว้ ยงัมีขอ้ความบนัทึกอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามาก 

2. เตรียมสมุดบันทกึเล่มหน่ึง ไว้คอยบันทกึเร่ืองราวที่ท่านอ่าน   
จงจดความคิดหรือขอ้สอนใจ ซ่ึงท่านไดรั้บจากการอ่านในตอนใดตอน

หน่ึงหรือขอ้ใดขอ้หน่ึง ความจริงมีวธีิการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีดีเลิศ
หลายวธีิ แต่ท่านไม่ตอ้งกลวัวา่ขอ้ความท่ีท่านจดนั้น จะเป็นความคิดหรือขอ้
สอนใจใด ๆ ของท่านเองเพราะขณะท่ีท่านอ่านและตรึกตรอง ความคิดท่ีท่านไดรั้บนั้นเป็นค าตรัสของ
พระเจา้ท่ีตรัสกบัท่านโดยตรง 

3. ใช้คู่มือ “หัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์”  
หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือ ท่ีขา้พเจา้ใชม้ากกวา่หนงัสือ

เล่มใด ๆ รองลงมาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ขา้พเจา้ไดซ้ื้อเป็น
จ านวนหลายเล่ม แจกใหแ้ก่ผูน้ าท่ีเด่น ๆ หลายท่านซ่ึงท่านเหล่านั้นต่างพึงพอใจเป็นอนัมาก เพราะ
หนงัสือเล่มน้ีไดช่้วยใหเ้ขารับใชพ้ระเจา้ไดผ้ลดียิง่ข้ึน ไม่มีหนงัสือเล่มใดท่ีช่วยในการศึกษา            
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พระคริสตธรรมคมัภีร์ของขา้พเจา้ไดม้ากกวา่ “คู่มือหวัขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์” ขา้พเจา้ไดแ้นะน า
อยา่งเปิดเผยในการประชุมทุกแห่ง และใชเ้ป็นประจ าในการศึกษา แมก้ระทัง่เวลาเทศนาบนเวทีหรือบน
ธรรมมาสน์ก็ตาม 

“คู่มือหวัขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์” เป็นหนงัสือปกแขง็ขนาดค่อนขา้งใหญ่ เรียบเรียงตามแบบ
พจนานุกรมอยา่งละเอียดถ่ีถว้นโดยรวบรวมขอ้พระธรรมจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงมีค าสอนท่ี
คลา้ยคลึงกนั แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ และหวัขอ้ยอ่ยตามวชิาต่าง ๆ ตามล าดบั 

4. เทยีบเคียงกบัพระคริสตธรรมคัมภีร์ทีแ่ปลใหม่ฉบับอืน่ ๆ   
วธีิท่ีดีอีกวธีิหน่ึงคือ หาฉบบัท่ีปรับปรุงแกไ้ขใหม่ มาศึกษาเทียบ

กบัฉบบั ท่ีมีอยูแ่ลว้เพราะฉบบัปรับปรุง แกไ้ขใหม่มกัใหค้  าแปลท่ีถูกตอ้ง
และละเอียดถ่ีถว้นกวา่ เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษา เพื่อเตรียมค า
เทศนา ส าหรับเยาวชนหรือเตรียมบทเรียนส าหรับรววีารศึกษา การตรวจดูค าแปลฉบบัอ่ืน ๆ จะเป็น
ภาษาองักฤษหรือภาษาใด ๆ ก็ตาม แมจ้ะตอ้งใชเ้วลามาก แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นล ้าค่ายิง่กวา่เพชร
พลอยมากนกั เพราะจะพบส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงท่านไม่เคยพบมาก่อน 

5. ขณะที่ท่าน ก าลงัศึกษาค้นคว้าพระคริสตธรรมคัมภีร์อยู่น้ันท่านควรอธิษฐานควบคู่กนัไป
ด้วย  

หากท่านรู้สึกต่ืนเตน้ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงส าแดงให้ทราบ
จากพระค าของพระองค ์ จงหยดุอ่านชัว่ขณะหน่ึงและขอบพระคุณ
พระองคต่์อส่ิงใหม่ ๆ ท่ีท่านพบ ในทางตรงกนัขา้ม หากท่านรู้สึกไม่
สบายใจขณะท่ีศึกษา จงทูลขอการทรงน าและการทรงช่วยเหลือจากพระ
องคก์ารอธิษฐานมีส่วนส าคญัยิง่ในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

6. ท่องจ าให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท่องได้ 
หาขอ้พระธรรมท่ีเป็นหลกัสอนใจ หรือเตือนใจสักขอ้หน่ึงจากการอ่านประจ าวนั แลว้ใชเ้วลา

ในวนันั้นท่องจ าใหข้ึ้นใจท่านอาจจดขอ้พระธรรมนั้น ๆ ไวใ้นกระดาษแผน่เล็ก ๆ น าไปโรงเรียนหรือท่ี
ท างานเพื่อทบทวนเม่ือเวลาลืม จงซ่อนพระค าของพระองคไ์วใ้นจิตใจของท่านเสมอ แลว้ท่านจะเห็น
คุณประโยชน์อนัมหาศาล 

7. จงสละเวลาส าหรับอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
หาท่ีนัง่สบายสักท่ีหน่ึง สละเวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงในวนัหน่ึง ๆ ไวส้ าหรับอ่าน              

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ขอใหอ่้านตามธรรมดา ไม่ตอ้งใชค้วามคิดไตร่ตรองใหม้ากนกั ท่านอาจอ่าน 
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พระธรรมเล่มใดเล่มหน่ึงรวดเดียวทั้งเล่มโดยไม่ตอ้งลุกข้ึนเลยก็ไดจ้งเอาใจใส่จดจ่อขณะท่ีอ่าน เม่ืออ่าน
จบแลว้ ท่านจะรู้สึกสนเท่ห์ต่อความช่ืนบานใจท่ีไดรั้บ 

8. พยายามน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ติดตัวเสมอ 
จงน าติดตวัไปโรงเรียน ไปท างานและไปโบสถ ์ การกระท าเช่นน้ีจะเป็นพยานท่ีดีต่อชาวโลก 

และท าใหท้่านพร้อมเสมอท่ีจะเล่าใหค้นอ่ืนฟังเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์เม่ือโอกาสอ านวยอยา่ลืมวา่ ค  าพดู
ของท่านเองอาจไม่เกิดผลอนัใด แต่ค าตรัสในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก่อใหเ้กิดผลมาก 

ข้อแนะน าประการสุดท้าย 

จ านวนขอ้พระธรรมท่ีท่านควรอ่านในแต่ละวนันั้น จะมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสภาวะ 
และความตอ้งการส่วนตวัของท่านเอง จงหาเวลาสงบเป็นส่วนตวัส าหรับอ่านพระคมัภีร์ และเขา้เฝ้า
พระเจา้ทุกวนั ขณะท่ีท่านศึกษาพระธรรมอยูน่ั้น จงจดขอ้สงสัยต่าง ๆ ลงในสมุด แลว้ถามขอ้สงสัย
เหล่านั้นต่อศิษยาภิบาล ท่านเหล่านั้นจะยนิดีอธิบายใหฟั้งเสมอ 

หากท่านรู้สึกจิตใจวา้วุน่ ขณะศึกษาพระวจนะของพระเจา้ จงหยดุสักครู่หน่ึง จนกวา่จิตใจสงบ
และจนกวา่ท่านจะเอาใจจดจ่อได ้อยา่อ่านจากตน้จนจบบทหน่ึงหรือสองบท โดยไม่ไดรั้บค าสอนอะไร
เลย แลว้คิดวา่ท่านไดศึ้กษาขอ้พระธรรมส าหรับวนันั้นแลว้ การอ่านเพียงขอ้เดียวดว้ยความเขา้ใจ ยงั
ดีกวา่อ่านตลอดบทโดยไม่เขา้ใจอะไรเลย 

ขอกล่าวซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงวา่ จงขดุลึกลงไปในขมุทรัพยแ์ห่งพระวจนะของพระเจา้ พระวจนะของ
พระองคมี์ค่าสุดจะคณานบั ทั้งยงัประกอบดว้ยพระพรอนัลน้เหลือ ไม่มีใครอาจขดุลึกลงไปในส่วนลึก
ท่ีสุดของขมุทรัพยน้ี์ได ้ อาหารมีความส าคญัต่อร่างกายของท่านฉนัใด พระวจนะของพระเจา้ก็มี
ความส าคญัต่อชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของท่านฉนันั้น 

การรับใชพ้ระเจา้ของท่านจะเกิดผลมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีท่านเสียสละ ใหก้บั
การศึกษาพระวจนะของพระองคโ์ดยตรง 
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แด่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งหลาย 

(และทุกท่านทีห่วงัจะมตี าแหน่งนี)้ 

“เราไดชุ้มนุมกนัต่อหนา้สายพระเนตรพระเจา้ และต่อหนา้ผูเ้ป็นพยานเหล่าน้ี เพื่อร่วมใน     
พิธีมงคลสมรสอนับริสุทธ์ิของท่านทั้งสอง” 

พระเจา้ไดท้รงจดัพิธีมงคลสมรสคร้ังแรกในสวนเอเดน 
พระองคท์รงตั้งพิธีน้ีข้ึน เพื่อใหช้ายหนุ่ม และหญิงสาวทั้งหลายใช้
ชีวติร่วมกบัพระเยซูคริสต ์ ก็ทรงแสดงถึงความบริสุทธ์ิ และ
ความศกัดสิ์ทธ์ิของการแต่งงาน โดยเสด็จไปร่วมงานเล้ียงในพิธี
สมรสท่ีเมืองฆานามลฆลฆาลิลาย 

เยาวชนท่ีรัก หากท่านมีปัญหาไม่วา่เร่ืองใด ๆ ก็ตาม 
ขอใหท้่านคน้หาค าตอบเอาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ทั้งน้ีรวมถึง
การแต่งงานดว้ย ขอใหอ่้าน เอเฟซสั 5:21-31 “จงยอมฟังซ่ึงกนั

และกนัดว้ยเกรงกลวัพระคริสต ์ ฝ่ายภรรยา จะยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เพราะวา่สามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัรโดยท่ีพระองคเ์ป็นผู ้
ทรงช่วย (คริสตจกัรคือ) ร่างกาย (ของพระองค)์ ให้รอด แต่คริสตจกัรยอมฟังพระคริสตฉ์นัใด ภรรยาก็
ควรยอมฟังสามีทุกประการฉนันั้น ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอยา่งพระคริสตไ์ดท้รงรัก
คริสตจกัรดว้ย และไดท้รงประทานพระองคเ์พื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อจะไดท้รงกนัคริสตจกัรนั้นไว ้ โดยท่ี
ไดท้รงช าระดว้ยน ้าและพระค า เพื่อพระองคจ์ะไดค้ริสตจกัรซ่ึงมีสง่าราศี ไม่มีต าหนิ รอยยน่ หรือมลทิน
อ่ืน ๆ อยา่งหน่ึงอยา่งใดเลย แต่บริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิ เช่นนั้นแหละสามีควรจะรักภรรยาของตน
เหมือนรักกายของตนเองดว้ย ผูท่ี้รักภรรยาของตนเองก็รักตวัเอง ดว้ยวา่ไม่มีผูท่ี้เกลียดชงัเน้ือหนงัของ
ตนเอง แต่ยอมเล้ียงบ ารุงไวเ้หมือนพระคริสตท์รงเล้ียงบ ารุงคริสตจกัร เพราะวา่เราทั้งหลายเป็นอวยัวะ
แห่งพระกายของพระองค ์ เพราะเหตุน้ีผูช้ายจึงละบิดามารดาของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยาของตน และ
เขาทั้งสองจะเป็นเน้ืออนัหน่ึงอนัเดียวกนั” 

พระเจา้ทรงตั้งพิธีสมรสข้ึนและทรงท าใหพ้ิธีน้ีบริสุทธ์ิ โดยทรงกล่าวไวห้ลายแห่งใน         
พระคริสตธรรมคมัภีร์ อยา่งไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาก็มีคนเป็นจ านวนมาก ท่ีไม่ยอมปฏิบติัตามกฏของ
พระเจา้ โดยเหตุน้ี หนุ่มสาวจ านวนร้อยคู่ท่ีเขา้พิธีสมรสมกัมียีสิ่บหา้คู่ตอ้งแตกแยกกนัโดยการหยา่ร้าง 
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ยงัมีรายงานแจง้อีกวา่ ในสหรัฐอเมริกา หนุ่มสาวทุกจ านวน 100 คู่ ดงักล่าวมีถึง 50 คู่ท่ีไม่มีความสุขใน
ชีวติสมรส และมีเพียง 25 คู่เท่านั้นท่ีมีความสุขในชีวติสมรสอยา่งแทจ้ริง 

ความจ าเป็นท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึง ของชาวอเมริกนัในปัจจุบนัก็คือ ตอ้งสอนใหห้นุ่มสาวท่ี
จะแต่งงานให้เขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัพระเจา้ และกฎของพระเจา้เก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่ค าแนะน าต่อไปน้ี พอท่ีจะเป็นหลกัประกนัใหท้่านมีความสุขในชีวติสมรสได ้
ประการแรก ขา้พเจา้ใคร่จะแนะน าทุกท่านท่ีคิดจะแต่งงานวา่ จงมัน่ใจเสียก่อนวา่ท่านทั้งสอง

ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดแลว้ กฎขอ้น้ีส าคญัมาก เพราะในอเมริกาคนส่วนมากท่ี
ไม่มีความสุขในชีวติแต่งงาน เป็นคนท่ีไม่รู้พระเจา้จงแน่ใจวา่ผูท่ี้จะเป็นคู่สมรสของท่าน เป็นคริสเตียน
อยา่งแทจ้ริง คนเป็นจ านวนมากยงัไม่เขา้ใจถึงความหมายอนัแทจ้ริงของการเป็นคริสเตียน เขาคิดวา่ 
คริสเตียนคือคนท่ีประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีศีลธรรม บา้งก็คิดวา่คริสเตียนคือคนท่ีรักเพื่อนบา้น
เหมือนรักตนเอง ขอ้น้ีนบัวา่ถูกตอ้ง แต่นัน่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของชีวติคริสเตียน มิใช่หลกัส าคญั
ของคริสเตียนท่ีแทจ้ริงคริสเตียนท่ีแทจ้ริง คือคนท่ียอมรับวา่ตนเป็นคนบาปไดเ้ขา้มาหาพระเยซูคริสต์
ดว้ยความเช่ือ และไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ชายหนุ่มหรือหญิงสาวผูซ่ึ้งท่านคิดจะ
แต่งงานดว้ย เป็นคริสเตียนอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ท่านมัน่ใจหรือไม่ ท่านตอ้งตดัสินใจในปัญหาน้ีให้
แน่นอนเสียก่อน 

ประการทีส่อง ท่านจะตอ้งมีความมัน่ใจเสียก่อนวา่ ผูท่ี้ท่านคิดจะแต่งงานดว้ยเป็นคริสเตียนท่ี
รักพระเจา้อยา่งแทจ้ริง การเป็นคริสเตียนเท่านั้น กบัการเป็นคริสเตียนท่ีรักพระเจา้ มีขอ้แตกต่างกนัมาก 
คริสเตียนท่ีรักพระเจา้คือคนท่ีถวายร่างกายจิตใจและทุกอยา่งในชีวติแก่พระเยซูคริสต ์ เขาเป่ียมลน้ดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์และเกิดผลฝ่ายพระวญิญาณ คือประกอบดว้ย ความรัก สันติสุข ความอดกลั้น 
อ่อนโยน และอ่ืน ๆ ซ่ึงลว้นเป็นส่วนประกอบส าคญัของครอบครัวท่ีมีความสุข 

ประการทีส่าม จงแน่ใจวา่ ท่านแต่งงานกบัคนท่ีพระเจา้ทรงเลือกให ้ พระเจา้ทรงมีแผนการ
ส าหรับทุกคน พระองคท์รงมีแผนการส าหรับท่าน และไดท้รงจดัวางแผนการนั้นไวเ้รียบร้อยแลว้ 
แมก้ระทัง่คู่ครองท่ีท่านควรเลือก จงแน่ใจวา่ คนท่ีท่านจูงมือเขา้ร่วมพิธีมงคลสมรส คือคนท่ีพระเจา้
ทรงเลือกใหท้่าน 

ประการทีส่ี่ จงรักซ่ึงกนัและกนั ความรักเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ในชีวติสมรสท่ีมีความสุข ความ
สวยงามฝ่ายร่างกายเป็นส่ิงไม่จีรังย ัง่ยนื มีคนเป็นจ านวนมากท่ีแต่งงาน เน่ืองจากความสวยงามหรือรูป
สมบติัภายนอก น่ีมิใช่ความรักท่ีอาจน าความสุขมาสู่ชีวติสมรสได ้ ความรักท่ีแทจ้ริงเกิดจากความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั มีรสนิยมท่ีคลา้ยคลึงกนั ทั้งฝ่ายอุปนิสัยและฝ่ายวญิญาณจิต นอกจากนั้น ความรักยงัเกิด
จากการเคารพยกยอ่ง ใหเ้กียรติแก่กนัและกนัตามสมควรอีกดว้ย หากท่านเคารพเขาและยกยอ่งเขาอยา่ง
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จริงใจ นั้นแสดงวา่ ท่านมีความรักท่ีแทจ้ริง และอยา่ลืมวา่ ความรักเจริญเติบโตได ้ หากเป็นความรักท่ี
แทจ้ริงแลว้หลงัจากท่านไดแ้ต่งงานสิบปี ท่านจะรักเขามากกวา่ เม่ือท่านเพิ่งเขา้สู่พิธีมงคลสมรสเสียอีก 

ประการทีห้่า ท่านตอ้งปฏิบติัตามกฎต่าง ๆ เก่ียวกบัชีวติแต่งงานของคริสเตียน ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะ
แนะน าวา่ ท่านควรมีการนมสัการพระเจา้ในครอบครัว ขา้พเจา้หมายถึงการอ่านพระคมัภีร์และอธิษฐาน
เป็นประจ าทุกวนั ร่วมกบัสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทางท่ีดี ท่านควรจะเร่ิมตน้ปฏิบติัตั้งแต่ก่อน
แต่งงาน หากท่านไม่อาจร่วมอธิษฐาน กบัภรรยาหรือสามีในอนาคตได ้ ขา้พเจา้สงสัยเหลือเกินวา่ ท่าน
จะปฏิบติัไดอ้ยา่งไรหลงัจากแต่งงานแลว้ ฉะนั้นหากท่านมีโอกาสอยูด่ว้ยกนัตามล าพงั จงเร่ิมอธิษฐาน 
อ่านและศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยกนัเสียตั้งแต่เด๋ียวน้ี 

ประการท่ีหก พระเจา้ทรงเป็นผูต้ ั้งต าแหน่งและมอบหนา้ท่ีใหแ้ต่ละคนในครอบครัว พระองค์
ทรงสั่งใหผู้เ้ป็นภรรยาตอ้งเคารพและเช่ือฟังสามี ค าวา่ “เช่ือฟัง” อาจดูประดุจเป็นค าพดูของคน
หวัโบราณ แต่พระเจา้ทรงเป็นผูต้รัสเช่นนั้นในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพราะเป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อ
ครอบครัวท่ีตอ้งการความสุข 

ในค าสอนขอ้สุดทา้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “สามี จงรักและใหเ้กียรติภรรยาของท่าน” 
จงปฏิบติัต่อเขาใหส้มกบัท่ีเป็นคู่ชีวติของท่าน แลว้ความรักของท่านทั้งสองจะเจริญวฒันาเพิ่มพนูข้ึน
ตามวนัเวลาท่ีล่วงไป 

ท่านจะตอ้งอธิษฐานแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้ เก่ียวกบับุตรของท่านดว้ย เพราะไม่มีผูใ้ดท่ี
จะเช่ือมความสัมพนัธ์ของท่านทั้งสองไดดี้เท่ากบับุตร 

จงสัตยซ่ื์อต่อการไปโบสถ ์ พยายามร่วมกิจการต่าง ๆ ของคริสตจกัรเสมอ ท่านและทุกคนใน
ครอบครัวของท่าน จะตอ้งสัตยซ่ื์อต่อการประชุมนมสัการในโบสถทุ์กคร้ัง 

จงจดจ าค าแนะน าเหล่าน้ีไว ้ และปฏิบติัตาม ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่ ท่านจะมีความสุขในชีวติ
สมรสตลอดไป ขา้พเจา้ศิษยาภิบาล และผูรั้บใชข้องพระเจา้ทุกท่าน ขออธิษฐานใหท้่านจงมีความสุข 
และประสบความส าเร็จในชีวติสมรส เม่ือท่านไดถ้วายชีวติของท่านแก่พระเยซูคริสต ์ เช่ือฟังและท า
ตามค าสั่งและค าแนะน าดงักล่าว เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อชีวิตสมรสท่ีมี
ความสุข 
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บลิลี ่ เกรแฮม นักเขยีนข่าวกฬีา 

ขา้พเจา้ชอบการกีฬามาตั้งแต่สมยัเด็ก จนกระทัง่เติบใหญ่ ขา้พเจา้เคยเล่นเบสบอลล ์
บาสเกตบอลล ์ เทนนิส กอล์ฟและอ่ืน ๆ อีกแทบทุกชนิด ขา้พเจา้ชอบเล่นกอลฟ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
เบสบอลล ์

คนจ านวนมากเขา้ใจผดิ คิดวา่คริสเตียนท่ีแทจ้ริงไม่ควรสนใจในเร่ืองกีฬา แต่ขา้พเจา้เช่ือวา่ 
วธีิแกไ้ขปัญหาวยัรุ่นท่ีไดผ้ลท่ีสุดวธีิหน่ึง คือการย  ้าในเร่ืองกีฬาใหม้ากข้ึน 

คริสเตียนท่ีแทจ้ริงทุกคนเป็นนกักีฬาท่ีดี แมว้า่เขาจะมิใช่นกักีฬามือเยีย่มทุกคน แต่เราอาจกล่าว
ไดว้า่ เขาทุกคนมีน ้าใจนกักีฬาท่ีดี และเล่นดว้ยความยติุธรรม นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีเป็นคริสเตียน
ก็มีเป็นจ านวนมาก พวกเขาไม่เพียงแต่มีใจเป็นนกักีฬาท่ีดี ใหค้วามร่วมมือท่ีดี และมีความสามารถ
มากกวา่คนธรรมดาทัว่ไปเท่านั้น หากยงัเตม็ไปดว้ยความกลา้หาญบึกบึนและมีใจสู้ ซ่ึงท าใหไ้ดเ้ปรียบ
ต่อคู่ต่อสู้   

มีพระธรรมขอ้หน่ึง ไดห้ยบิยกเอาเหตุการณ์การ
แข่งขนัการกีฬาในสมยัโบราณ เป็นค าสอนวา่ดงัน้ี “เหตุ
ฉะนั้น เม่ือเรามีพยานพร่ังพร้อมอยูร่อบขา้งเช่นน้ีแลว้ ก็
ขอใหเ้ราละทิ้งทุกอยา่งท่ีถ่วงอยูแ่ละบาปท่ีเกาะแน่น ขอให้
เราวิง่แข่งดว้ยความเพียรพยายาม ตามท่ีไดก้ าหนดไวส้ าหรับ
เรา” (ฮีบรู 12:1) พระธรรมขอ้น้ีเปรียบเทียบชีวติคริสเตียน 

วา่เป็นดุจการวิง่แข่งคร้ังส าคญัในสนามกีฬา ท่ีแออดัดว้ยฝงูชนท่ีเขา้ชมการแข่งขนักีฬาต่างปลดน ้าหนกั
ต่าง ๆ ท่ีถ่วงร่างกายในขณะท่ีฝึกซอ้มออก พวกเขาวิง่ดว้ยความอดทนและรวดเร็วไปสู่ธงชยั ผูท่ี้
แขง็แรงท่ีสุดและฝีกา้วเร็วท่ีสุดก็เป็นผูท่ี้มีชยัชนะ 

พระธรรมตอนน้ีไดแ้นะน าหลกัส าคญัสามประการ ในการฝึกฝนนกักีฬา 
ประการทีห่น่ึง ความสะอาด “ใหเ้ราละทิ้ง...บาปท่ีเกาะแน่น” ครูผูฝึ้กสอนนกักีฬาทุกคน ยอ่ม

ทราบวา่ความสะอาดเป็นเคล็ดลบัอยา่งหน่ึง ในการสร้างเสริมพลานามยั และความแขง็แรงให้แก่
นกักีฬา ท่านจะใชร่้างกายของท่านในทางท่ีผดิไม่ไดเ้ป็นอนัขาด คนท่ีประพฤติชัว่ ท าในส่ิงท่ีโสมมจน
เป็นนิสัย ยอ่มไม่มีทางท่ีจะไดเ้ป็นนกักีฬาชั้นเยีย่มขั้นดาราได ้ ขา้พเจา้เคยเห็นชายหนุ่มเป็นจ านวนมาก 
ท่ีเคยเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงมาก่อน แต่แลว้ก็มิไดรั้กษาความดีของตนไว ้ กลบัหลงระเริงดว้ยการด่ืม
เหลา้ เล่นการพนนัและเท่ียวเตร่อยา่งไม่ยบัย ั้ง ต่อมาไม่นานความบาป ก็เกาะเขาไวแ้น่น และดึงเขาลงมา
สู่ความปราชยัอยา่งยอ่ยยบั ในท่ีสุดก็กลายเป็น “เสือส้ินเข้ียวเล็บไป” 
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หลายปีมาแลว้ บุรุษเพศทั้งหลายเคยคิดวา่ หากชายใดไม่ด่ืมเหลา้ หรือไม่หาความสุขส าราญให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ก็มิใช่เป็นผูช้ายท่ีแทจ้ริง แต่ในปัจจุบนัเราคน้พบวา่ การด่ืมเหลา้และความ
ส าราญน้ีเป็นโทษต่อร่างกาย เป็นเคร่ืองหมายของความอ่อนแอ ไม่ใช่เคร่ืองหมายของชายแทจ้ริง คนท่ี
มีความอดกลั้นอยา่งดีเยีย่มเท่านั้น จึงจะด ารงชีวิตดว้ยความสะอาดหมดจด  สามารถหลีกจากเคร่ืองดอง
ของเมา ส่ิงกระตุน้หรือระงบัประสาท และยาเสพติดทั้งหลาย การเป็นนกักีฬาท่ีดีก็คลา้ยคลึงกบัการ
เป็นคริสเตียนท่ีดี ท่านตอ้งละทิ้งความบาปทุกอยา่ง ท่านอาจกล่าววา่ นัน่ไม่ใช่ของง่าย แต่จงเช่ือขา้พเจา้
เถิด ท่านจะไดผ้ลตอบแทนเกินคาด ท่านจะมีก าลงัวงัชา มีความอดทนและความเช่ียวชาญมากข้ึน ทั้งยงั
ไดเ้พื่อน และไดช้ยัชนะมาข้ึนดว้ย 

ค าแนะน าประการทีส่อง ไดแ้ก่ การเอาใจจดจ่อ “ใหเ้ราวิ่งแข่ง...ตามท่ีไดก้ าหนดไวส้ าหรับเรา” 
ชีวติเตม็ไปดว้ยการทา้ทายและการต่อสู้ ยงัมีต าแหน่งส าคญัต่าง ๆ มากมายในวงการทุกอยา่งรอท่านอยู ่
โลกก าลงัเรียกร้องตอ้งการผูน้ า แต่ผูท่ี้ตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งดีเลิศ และมุ่งไปสู่เป้าหมายอยา่งไม่ลดละ
เท่านั้น จึงจะเป็นผูน้ าในวนัขา้งหนา้ได ้ การเอาใจจดจ่อของท่านจะไม่เปล่าประโยชน์เลย ผูท่ี้สนใจต่อ
ส่ิงทัว่ไปทุกอยา่ง มกัไม่อาจเอาดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง แมแ้ต่ส่ิงเดียว 

ตวัอยา่งเช่น เบน็ โฮแกน นกัเล่นกอลฟ์ฝีมือเยีย่ม ไม่วา่จะเป็นเวลา
ต่ืน เวลานอนหลบั หรือเวลากิน เขาคิดแต่เร่ืองกอลฟ์เท่านั้น ขา้พเจา้เคยไดย้นิ
เขากล่าวปราศรัยในรายการโทรทศัน์คร้ังหน่ึงวา่ การตีกอลฟ์ทุกคร้ัง ตอ้งใช้
ใจจดจ่อถึง 70 เปอร์เซ็น (หมายความวา่จะใชแ้รงใจจดจ่อมากกวา่การออก
ก าลงั) การเอาใจจดจ่อจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก ขณะท่ีนกัเล่นกอลฟ์อ่ืน ๆ ไป
เท่ียวแตร่ในเมืองในเวลากลางคืน เบน มกัเก็บตวัอยูใ่นหอ้งตามล าพงัฝึกฝน
การเข่ียลูกกอลฟ์ดว้ยไมตี้กอลฟ์ของเขา เขามีเป้าหมายเพียงอยา่งเดียว และ
ความลบัแห่งความส าเร็จของเขามีเพียงสองอยา่ง คือ ลูกกอลฟ์ท่ีดีและใจจดจ่อ มีคนบอกขา้พเจา้วา่ เขา
บงัคบัตนเองใหมี้ใจจดจ่อในการฝึกฝนเสมอ 

ในการเสริมสร้างอุปนิสัยและการด ารงชีวิตคริสเตียน การเอาใจจดจ่อเป็นส่ิงส าคญัเช่นเดียวกนั 
อาจารยเ์ปาโล อคัรสาวกผูย้ิง่ใหญ่คนหน่ึง ไดเ้นน้ในความจริงน้ีเม่ือท่านกล่าววา่ “ขา้พเจา้ก าลงับากบัน่
มุ่งหนา้สู่หลกัชยั เพื่อจะไดรั้บรางวลัในพระเยซูคริสต ์พระเจา้ไดท้รงเรียกจากเบ้ืองบนใหเ้รารับ” เปาโล
ไดต้ั้งเป้าหมายไวสู้ง ท่านทุ่มเทสติปัญญาความคิดและก าลงัทั้งหมด เอาใจจดจ่อต่อเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
เพื่อจะใหถึ้งหลกัชยัดงัท่ีเราทราบแลว้ เปาโลไดว้ิง่แข่งไปถึงหลกัชยัในท่ีสุด เกียรติประวติัของท่านเป็น
ท่ีเล่าสู่กนัฟังตลอดมาในทุกยคุทุกสมยั 
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ข้อแนะน าประการสุดท้ายจากพระธรรมฮีบรู คือการอุทิศตัว หมายถึง การมอบทุกอยา่งให ้คน
ท่ีจะเป็นนกัเล่นเบสบอลลท่ี์ดีไดน้ั้น เขาจะตอ้งอุทิศทุกอยา่งใหก้บักีฬาน้ี คนท่ีตอ้งการจะเป็นนกัเล่น
กอลฟ์หรือเทนนิสก็ดุจกนั เขาจะตอ้งอุทิศทุกอยา่งใหก้บักีฬาท่ีเขาเล่น 

หากนกักีฬายอมให ้ เงิน ความเยอ่หยิง่ นิสัยท่ีไม่ดีมีอ านาจเหนือการฝึกฝน หาความช านาญ 
และความสามารถของเขา เขาจะไม่มีวนัไดไ้ต่เตา้ถึงหลกัชยัสูงสุด ขา้พเจา้เคยเห็นนกักีฬาจ านวนไม่
นอ้ย ท่ีแข่งขนัไดรั้บรางวลัชนะเลิศมากมาย แต่ในท่ีสุดก็ตอ้งพา่ยแพอ้ยา่งส้ินเชิงในทางดา้นธรรมจริยา 
นัน่เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้าใจมากในวงการกีฬา เพราะมาตรฐานการแข่งขนักีฬาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเล็งถึง 
มาตรฐานการแข่งขนัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด คือการแข่งขนัทางฝ่ายวญิญาณจิต และทางฝ่ายจริยธรรม 

บางท่านอาจไดย้นิเพื่อนร่วมทีมกล่าวมา “มาเถิดสหายเราจะตอ้งเอาชนะใหจ้งได ้ น่ีเป็นการ
แข่งขนัคร้ังส าคญัมาก” ขา้พเจา้เคยรู้สึกต่ืนเตน้ เม่ือมีชยัชนะ ในการแข่งขนัคร้ังส าคญัแต่ส าหรับขา้พเจา้ 
ความต่ืนเตน้ท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นความต่ืนเตน้ท่ีไดรั้บจากชยัชนะในการแข่งขนัคร้ังส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่การ
เอาชนะในการต่อสู้ทางฝ่ายวญิญาณจิต เราไม่อาจต่อสู้เอาชนะตามล าพงัได ้ แต่ตอ้งการความร่วมมือ 
และความช่วยเหลือ และเราตอ้งขอความช่วยเหลือจากพระบรมครูของเรา คือองคพ์ระเยซูคริสต ์

ฮีบรูบทท่ี 12 ขอ้สอง กล่าววา่ “หมายเอาพระเยซูเป็นผูบุ้กเบิกความเช่ือและผูท้รงท าใหค้วาม
เช่ือของเราสมบูรณ์...” การเอาชนะทางฝ่ายวิญญาณจิตก็มีเคล็ดลบัอยูบ่า้งเช่นกนั ในการแข่งขนักีฬา 
ท่านตอ้งเคารพและเช่ือฟัง ค าแนะน าของครูผูส้อน เพื่อจะไดช้ยัชนะ ในท านองเดียวกนั หากท่าน
ตอ้งการเป็นผูมี้ชยัทางฝ่ายวิญญาณจิต ท่านก็ตอ้งขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต ์ เคารพและเช่ือฟัง
พระองค ์ พระองคท์รงสนใจในตวัท่าน และทรงเป็นห่วงต่อการเล่นของท่าน มากกวา่สนใจวา่ท่านจะ
แพห้รือชนะ และนัน่เป็นส่ิงส าคญักวา่  

ขา้พเจา้คิดวา่ท่ีกล่าวมานั้น ตรงกบัความหมายในบทกวท่ีีเขียนโดย แกรนทแ์ลนด ์ไร้ซ์ ท่านได้
จบกวบีทน้ีดว้ยขอ้ความดงัน้ี 

“และยามเม่ือท่านผูน้บัแตม้เสด็จมา 
เพื่อบนัทึกแตม้ตามช่ือของท่าน 
พระองคจ์ะไม่ทรงบนัทึกท่ีท่านแพห้รือชนะ 
แต่ทรงบนัทึกวา่ท่านเล่นเป็นกระการใด” 
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เมือ่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในวยัรุ่น 

มีนอ้ยคนนกัท่ีคิดไดว้า่ คร้ังหน่ึงพระเยซูคริสตก์็เคยผา่นชีวติวยัรุ่นมาแลว้ พระคริสตธรรม
คมัภีร์ มิไดก้ล่าวถึงชีวติของพระองคใ์นตอนนั้นมากนกั เราทราบเร่ืองราวเพียงบางอยา่งเก่ียวกบั
พระองค ์ ดงัท่ีบนัทึกใน ลูกา 2: 51-52 ดงัน้ี “แลว้พระกุมารก็ลงไปกบัเขา ไปยงัเมืองนาซาเร็ธ อยูใ่ต้
ความปกครองของเขา...พระเยซูก็ไดท้รงจ าเริญข้ึนในดา้นสติปัญญาในดา้นร่างกาย และเป็นท่ีชอบ
จ าเพาะพระเจา้และต่อหนา้คนทั้งปวงดว้ย” อยา่งไรก็ตามสังคมในปัจจุบนั อาจแตกต่างกบัสังคมใน
สมยัพระเยซูคริสตอ์ยูบ่า้ง   

ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่วยัรุ่น คืออะไรกนัแน่ แต่ขา้พเจา้ทราบ
วา่ วยัรุ่นทุกคนตอ้งเผชิญปัญหาส าคญับางอยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
วยัรุ่นในปัจจุบนั เผชิญปัญหาต่าง ๆ มากกวา่วยัรุ่นยคุใด ๆ ใน
ประวติัศาสตร์โลก การชิงดีชิงเด่นกนัในการสร้างอาวุธปรมาณู 
และเหตุวุน่วายต่าง ๆ ทัว่โลกท าใหเ้ราตอ้งสะดุง้กลวัอยูเ่สมอ ดุจ
ปีศาจร้ายใชไ้มอ้นัมหึมาพลิกแผน่ดินทั้งโลกใหวุ้น่วายไปทัว่ และ
วยัรุ่นทั้งหลายต่างอยูใ่นท่ามกลางอนัตรายเหล่าน้ี วยัรุ่นปัจจุบนั
เจริญเติบโตทางฝ่ายร่างกาย เร็วกวา่ทางฝ่ายสติปัญญาและความนึกคิด เขามีส่ิงส าคญัมากมายท่ีจะตอ้ง
ตดัสินใจ มีคนถามวยัรุ่นคนหน่ึงวา่ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของเขาคืออะไร เขาตอบวา่ “ผมมีปัญหาส าคญัมาก
เกินไป จนไม่ทราบวา่ปัญหาใดส าคญัท่ีสุด และควรจดัการกบัปัญหาใดก่อน” 

โลกในปัจจุบนัน้ี เตม็ไปดว้ยเร่ืองยุง่เหยงิและความบนัเทิงนานาชนิด เช่น ความมกัมากในทาง
กามรมณ์ เวลาวา่งเหลือเฟือมีเงินทองมากมายก่ายกอง ประกอบกบัความคิดสมยัใหม่ ท่ีแปลกแหวก
แนว และการขาดความมัน่ใจในชีวติ ท าใหว้ยัรุ่นตอ้งเผชิญปัญหาอนัหนกัหน่วง แมส้ังคมปัจจุบนั อาจ
แตกต่างกบัสังคมในสมยัพระเยซูคริสต ์ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของวยัรุ่นเหมือนกนั วยัรุ่นในปัจจุบนั จึง
อาจเรียนรู้จากชีวติของพระเยซูคริสตใ์นขณะท่ีพระองคท์รงเป็นวยัรุ่นได ้

พระเยซูคริสต์ทรงมีบิดามารดาทีด่ี และพระองคท์รงเคารพท่านทั้งสอง ปัญหาอยา่งหน่ึงท่ี
วยัรุ่นปัจจุบนัอาจพบ คือ บิดามารดามีความประพฤติไม่ดี พระเจา้ทรงใหผู้เ้ป็นบิดามารดารับผดิชอบต่อ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่น ขา้พเจา้อยากจะใหค้  าแนะน าบางประการแก่บิดามารดาท่ีมีบุตรเป็นวยัรุ่น
ดงัน้ี จงปฏิบติัต่อบุตรวยัรุ่นของท่านเยีย่งปฏิบติัต่อผูใ้หญ่ วยัรุ่นทุกคนตอ้งการความเห็นอกเห็นใจ 
ความรักและความหนุนน ้าใจ มากกวา่ค าติฉินนินทา วยัรุ่นไม่ตอ้งการส่ิงของหรือเงินทองมากนกัแต่
ตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่ และความใกลชิ้ดกบับิดามารดา 
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วยัรุ่นต้องการการอบรมส่ังสอน และพวกเขาตอ้งการให้ท่านเป็นผูอ้บรมสั่งสอนเขา พวกเขา
ตอ้งการใหท้่านควบคุมดูแล และแนะน าทางฝ่ายวญิญาณจิต พระธรรมสุภาษิต 22:6 สอนวา่ “จง
ฝึกสอนเด็กใหป้ระพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้นและเม่ือแก่ชราแลว้ เขาจะไม่เดินห่างจากทางนั้น” 
ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นครอบครัวใดเกิดการแตกแยกกนั หากเขาตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็นผูน้ าใน
ครอบครัวของเขา อธิษฐานและอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในครอบครัวเป็นประจ าทุกวนั แต่วยัรุ่นท่ีรัก 
ท่านอาจมีปัญหาภายในครอบครัวบา้ง ทั้งน้ีเพราะท่านไม่ประพฤติตามอยา่งของพระเยซูคริสต ์ บิดา
มารดาของท่านเป็นคริสเตียน แต่ท่านกลบัด้ือดึงฝ่าฝืนไม่เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา จงถวายชีวติ
ของท่านแก่พระเยซูคริสต ์ แลว้ครอบครัวของท่านจะพบแต่ความสุข ตามแผนการณ์ท่ีพระเจา้ไดท้รง
เตรียมไวใ้หท้่าน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ พระเยซูคริสต ์ ทรงจ าเริญ ทางฝ่ายร่างกาย ซ่ึงหมายถึงความ
แขง็แรงสมบูรณ์ ทางฝ่ายร่างกายของพระองค ์ แต่วยัรุ่นปัจจุบนัจ านวนมากท่ีเป็นคนอ่อนแอเราตอ้ง
บ ารุงรักษาร่างกาย ให้แขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ ร่างกายของเรา 
เป็นพระวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และเราจะตอ้งถวายตวัแก่พระเจา้เพื่อให้เป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต
อนับริสุทธ์ิ ท่านรักษาสุขลกัษณะอนามยัหรือไม่ ท่านท าส่ิงใดท่ีเป็นเหตุน าอนัตรายมาสู่ร่างกายของ
ท่านหรือไม่? ท่านจงมอบพลงัอ านาจในทางเพศแก่พระเยซูคริสต ์แลว้พระองคจ์ะทรงใชพ้ลงัอ านาจนั้น 
ท าใหท้่านเป็นคนแขง็แรงทั้งทางฝ่ายร่างกาย สติปัญญา ทางธรรมจริยา และทางฝ่ายวญิญาณจิต เพราะ
หากท่านสามารถขจดัปัญหาเร่ืองเพศได ้ท่านก็อาจขจดัปัญหาชีวิตทางดา้นอ่ืน ๆ ได ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ พระเยซูคริสตไ์ม่เพียงแต่จ าเริญทางฝ่ายร่างกายเท่านั้น หากยงั 
เป็นท่ีชอบจ าเพาะคนทั้งปวงอีกดว้ย น่ีคือการเจริญเติบโตดา้นสังคม พระองคท์รงสังคมกบัคนอ่ืน ๆ 
มิใช่อยูอ่ยา่งนกัพรต  หลบซ่อนพระองคจ์ากทุกคน พระองคท์รงเป็นนกัสังคม ทรงรับประทานอาหาร
ร่วมกบัคนเก็บภาษีและคนบาป และทรงร่วมการเล้ียงในงานสมรส พระองคก์็ทรงตอ้งการใหท้่านหา
ความสุขส าราญทางฝ่ายสังคมดว้ย แต่ตอ้งเป็นไปในทางท่ีถูกท่ีควร พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดส้อนวา่ 
หากท่านเป็นคริสเตียนแลว้ ท่านตอ้งมีใบหนา้ท่ีบอกบุญไม่รับเป็นคนเคร่งขรึมในสถานท่ีทุกแห่ง 
ในทางตรงกนัขา้ม พระองคท์รงสอนให้เรารู้จกัยนิดี หาความส าราญใจในทางท่ีถูกตอ้ง โดยมีพระเยซู
คริสต ์ ทรงเป็นผูค้วบคุมดูแลในกิจการทุกอยา่งในปัจจุบนัน้ี วยัรุ่นท่ีรู้จกัพระเยซูคริสต ์ มกัเป็นผูท่ี้มี
ความสุขความส าราญมากท่ีสุด 

เม่ือพระเยซูคริสตส์ถิตอยูก่บัชีวติของท่าน จะท าใหบุ้คลิกลกัษณะ และอุปนิสัยของท่าน เป็นท่ี
ช่ืนชอบของผูอ่ื้น พระองคจ์ะทรงขจดัความกลวั ซ่ึงท าใหท้่านเฉ่ือยชาในสังคมทรงก าจดันิสัยเห็นแก่ตวั 
และความห่วงกงัวลออกจากท่าน ท าใหท้่านเฉิดฉาย ดว้ยแววแห่งความยนิดี เป็นเหตุใหค้นท่ีท่านคบ
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พลอยเกิดความยนิดีไปดว้ย คริสเตียนท่ีแทจ้ริงทุกคนมีเสน่ห์ภายใน ซ่ึงเป็นของประเสริฐสุดในสังคม 
ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่จะมีสตรีใด ท่ีสวยงามอยา่งแทจ้ริงได ้ หากปราศจากพระเยซูคริสต ์ ชายหนุ่มท่ีรัก       
พระเยซูคริสตอ์าจท าใหท้่าน เป็นคนอกผายไหล่ผึ่ง มีดวงตาท่ีสุกใสและใบหนา้ท่ีคมสัน พระองคอ์าจ
เสริมสร้างบุคลิกลกัษณะท่ีดีแก่ท่านได ้พระองคอ์าจท าใหท้่านเป็นคนสมบูรณ์แบบดงัท่ีท่านตอ้งการ จง
มอบชีวติของท่านแก่พระองคเ์ถิด 

และเม่ือพระเยซูคริสตท์รงเป็นวยัรุ่น พระองคท์รง จ าเริญ ทางฝ่ายสติปัญญา ความเจริญเติบโต
เช่นน้ีมาจากการศึกษา พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ เราตอ้งจ าเริญข้ึนทั้งฝ่ายพระคุณและความรู้ของ
พระเยซูคริสต ์ “ความย าเกรงพระเยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา” พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทาน
สติปัญญา และความเขา้ใจใหแ้ก่มนุษย ์ เม่ือท่านรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ จิตใจของท่านยอ่มจะมีส่วนร่วม
ดว้ย เพราะพระองคท์รงเปล่ียนแปลงบุคลิกลกัษณะทุกอยา่งของท่าน พระองคท์รงตอ้งการใหท้่านมอบ
จิตใจ และสติปัญญาแก่พระองค ์ สติปัญญาทางฝ่ายโลกทั้งหมดเป็นส่ิงโฉดเขลา จ าเพาะพระเนตร     
พระเจา้ ค  าสอนเก่ียวกบัความรอดทางไมก้างเขน ดูประหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีง่ายเกินไปส าหรับคนท่ีคิดวา่
ตนเองเป็นผูฉ้ลาด แต่ส าหรับเราผูท่ี้ไดรั้บความรอดแลว้ยอ่มรู้ซ้ึงวา่ ความรู้ทุกอยา่งเป็นฤทธ์ิอ านาจของ
พระเจา้ฉะนั้นจงศึกษาเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จงเอาใจใส่ต่อพระวจนะ
ของพระเจา้ ความรู้เหล่าน้ีจะท าใหท้่านเป็นพลเมืองดี และคริสเตียนท่ีดียิง่ข้ึน 

ประการทีส่ าคัญทีสุ่ด พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ พระเยซูคริสต ์ ทรงเป็นท่ีชอบจ าเพา   
ะพระเจ้า น่ีหมายถึงการเจริญเติบโตฝ่ายวญิญาณจิต พระองค ์ ทรงศึกษาพระวจนะของพระเจา้ ทรง
อธิษฐานต่อพระบิดาในสวรรค ์และทรงเจริญเติบโต ทางฝ่ายวญิญาณจิต   

แต่ท่านจะเจริญเติบโตทางฝ่ายวญิญาณจิตไม่ได ้ จนกวา่ท่านจะ
ไดรั้บชีวตินิรันดร์จากพระเยซูคริสต ์ ท่านเคยไดม้อบกายถวายชีวติ แก่
องคพ์ระเยซูคริสตม์าก่อนหรือไม่? พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเปล่ียนแปลง
ท่าน ท าใหท้่านสามารถชนะส่ิงล่อใจต่าง ๆ และเจริญเติบโตทางฝ่าย
วญิญาณจิตหรือไม่ ท่านพยายามประพฤติตามแบบอยา่งของพระเยซู
คริสต ์ พยายามชนะส่ิงล่อใจอยา่งนั้นอยา่งน้ี แต่ท่านทราบหรือไม่วา่ เพราะเหตุท่านจึงประสบความ
ลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง ทั้งน้ีก็เพราะท่านพยายามอาศยัก าลงัของท่านนัน่เอง ท่านตอ้งมาหาพระเยซูคริสต ์
และตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยของท่านของเสียก่อน เม่ือพระองคส์ถิตในชีวติของท่านแลว้ 
พระองคจ์ะประทานพลงัอ านาจใหม่ใหแ้ก่ท่านใหท้่านมีชีวติใหม่ พระองคจ์ะทรงช่วยท่านเสมอ ไม่วา่
ท่านจะไปโรงเรียน ไปร่วมกบัเพื่อนเก่า ในบา้น หรือไปท่ีใดก็ตาม 
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จงมาเฝ้าพระเยซูเด๋ียวน้ี สารภาพความลม้เหลวของท่านเปิดจิตใจของท่านออก และอนัเชิญ
พระองคเ์สด็จเขา้มาในจิตใจของท่าน แลว้พระองคจ์ะท าใหท้่านเป็นคริสเตียนวยัรุ่น ตามแบบท่ีท่าน
ควรเป็น และตามแบบท่ีท่านตอ้งการ 
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หนุ่มเสเพลของพระเจ้า 

พระบัญญัติ 10 ประการ 

1. อยา่ไดมี้พระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย 
2. อยา่ท ารูปเคารพส าหรับตน 
3. อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้เปล่า ๆ 
4. จงระลึกถึงวนัซาบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ 
5. จงนบัถือบิดามารดาของเจา้ 
6. อยา่ฆ่าคน 
7. อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา 
8. อยา่ลกัทรัพย ์
9.  อยา่เป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบา้น 
10. อยา่โลภเรือนของเพื่อนบา้น อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบา้นหรือทาสีทาสาของเขา หรือโค 

ลาของเขา หรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงเป็นของเพื่อนบา้น 
หากจะมีชายใดท่ีเคยท าใหพ้ระเจา้ ทรงตอ้งเดือดร้อนเพราะเขา ชายนั้นคงไดแ้ก่ซิมโซน 

ขา้พเจา้เรียกเขาวา่ “หนุ่มเสเพลของพระเจา้” 
คนจ านวนไม่นอ้ยท่ีพยายามวเิคราะห์ปัญหาวยัรุ่น แต่

ส่วนมากวเิคราะห์ไดเ้พียง ปัญหาในดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น เราไดย้นิ
เก่ียวกบัปัญหา การจดัสรรความมัน่คงในชีวติให้แก่วยัรุ่นมาแลว้อยา่ง
มากมาย การมีเพื่อนบา้นท่ีไม่ดี การปล่อยใหเ้ด็กวยัรุ่นมีเวลาวา่งมาก
เกินไป และการควบคุมดูแลของบิดามารดาไม่เพียงพอ ตลอดจน
ภาพยนตร์ต่าง ๆ หนงัสือท่ีชกัจูงใจใหก้ระท าผดิและอิทธิพลของ
โทรทศัน์เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีส่วนท าใหว้ยัรุ่นเส่ือมลง ในทาง

ธรรมจริยา แต่ตามความคิดเห็นส่วนตวัขา้พเจา้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงลกัษณะ หรืออาการของความเส่ือม
เท่านั้น ส่วนตน้เหตุท่ีแทจ้ริงของสาเหตุทั้งหลาย เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ใคร่จะช้ีแจงใหท้่านทราบดงัต่อไปน้ี 

ซิมโซนเป็นคนท่ีมีลกัษณะผิดกบัคนธรรมดาสามญั เขาเกิดในยคุฉุกเฉินแห่งประวติัศาสตร์
ของชาติอิสราเอล สมยันั้นชาวฟิลิสตีม ไดเ้บียดเบียนรังควานชาวอิสราเอลมาเป็นเวลาหลายปีมาแลว้  
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ซิมโซนเป็นชายหนุ่มท่ีแขง็แรง เขา้ใจวา่ท่านคงทราบเร่ืองน้ีดี เขาไดรั้บมรดกท่ีดีท่ีสุดจาก
ครอบครัวท่ีดีท่ีสุดและไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีกวา่คนอ่ืนทุกคน ในสมยัพระคมัภีร์เดิม แต่เขาก็ตอ้งประสบ
ความพา่ยแพอ้ยา่งน่าเศร้าท่ีสุด 

ตน้เหตุท่ีน าความเดือดร้อนมาสู่ซิมโซน ไม่ใช่เพราะการแตกแยกของครอบครัว หรือเพื่อน
บา้นท่ีไม่ดี หรือโรงเรียนท่ีเขาเรียนอยู ่ ปัญหาของเขาเป็นปัญหาของวยัรุ่น นบัจ านวนลา้น ๆ คนใน
ปัจจุบนั และอาจเป็นปัญหาของท่านดว้ย 

ซิมโซนเป็นชายหนุ่มท่ีแขง็แรง สง่าผา่เผย รูปหล่อเป็นท่ีติดอกติดใจของหญิงทุกแห่ง ท่ีเขาได้
ยา่งกายไปถึง นอกจากนั้น เขายงัเป็นคนค่อนขา้งฉลาดเฉียบแหลม ดงัจะดูไดจ้ากเล่ห์กลต่าง ๆ ท่ีเขา
แสดงใหเ้ห็น เช่นในคร้ังท่ีจบัสุนขัจ้ิงจอก 300 ตวัเขามดัหางของสุนขัจ้ิงจอกเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็นคู่ ๆ 
ติดคบเพลิงระหวา่งหาง แลว้ปล่อยใหว้ิง่เขา้ไปในทอ้งทุ่งทอ้งนา ของชาวฟิลิศตีม เม่ือศตัรูพยายามจะ
จบัเขา เขายกบานประตูเมืองทั้งบาน แบกออกไปทิ้งเสียท่ีนอกเมือง เขามีผมยาวผดิปกติและสวยงาม
มาก พระเจา้ทรงเตือนเขาวา่อยา่ตดัผมนั้นออก เพราะเป็นเคร่ืองหมายแห่งพลงัอ านาจ และการอุทิศตวั
ของเขาต่อพระเจา้ ซิมโซนยงัหนุ่มแน่นปราดเปรียวกระตือรือร้น และมีความสามารถเยีย่งเยาวชน
ทั้งหลาย เขามีบิดามารดาท่ีรักพระเจา้คอยสั่งสอนพระวจนะของพระองคแ์ก่เขา นอกเหนือส่ิงอ่ืนใด 
พระเจา้ทรงมีแผนการส าหรับชีวติของเขา คือแผนการซ่ึงจะท าใหเ้ขาชนะศตัรู และกลายเป็นบุรุษผู ้
ยิง่ใหญ่ 

ซิมโซนมีขอ้ไดเ้ปรียบเหล่าน้ี และท่านก็มีดว้ย ท่านไดเ้ปรียบกวา่เยาวชนคนอ่ืน ๆ และเยาวชน
ทุกยคุทุกสมยัท่ีผา่นมาท่านมีทุกอยา่งซ่ึงสามารถช่วยใหท้่าน เป็นเยาวชนตามแบบท่ีท่านควรเป็น     
พระเจา้ทรงมีแผนการส าหรับชีวติท่าน ดงัท่ีพระองคท์รงมีต่อซิมโซน แต่ท่านอาจรับหรือปฏิเสธ
แผนการนั้น ไดต้ามใจปรารถนาของท่าน  ซิมโซนมีปัญหาบางอยา่ง ซ่ึงท าใหเ้ขาไม่อาจไดรั้บส่ิง
ประเสริฐสุด ซ่ึงพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้หเ้ขา 

ปัญหาประการแรกของเขา คือ ปัญหาเร่ือง “รัก ๆ ใคร่ ๆ” ชายทุกคนจะตอ้งผา่นระยะช่วงเวลา
หน่ึงในชีวติ ซ่ึงมีความสนใจในเพศตรงกนัขา้มมากเป็นพิเศษ ปัญหาน้ีไดเ้กิดแก่ซิมโซนเช่นกนั ขณะท่ี
เขาเดินทางไปยงัเมืองทิมนาซนั้น เขาไดห้ลงรักสตรีคนหน่ึง จนเกิดเร่ืองวุน่วายหลายอยา่งข้ึน 

เร่ืองเพศตรงขา้มมิใช่เป็นเร่ืองไม่ดี พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดห้า้มปราม การกล่าวถึงเร่ืองเพศ 
แต่การเนน้เร่ืองเพศในทางท่ีผดิ อาจกระทบกระเทือนชีวติทุกดา้น ดงัท่ีปรากฏในภาพยนตร์ ละคร 
หนงัสือเริงรมณ์ต่าง ๆ ข่าวสาร และการโฆษณาต่าง ๆ ท่านควรอุทิศพลงัอ านาจชนิดน้ีแก่พระเจา้ เพราะ
พระองคท์รงสามารถใชส่ิ้งเหล่าน้ีในทางท่ีถูก และน าท่านไปสู่ความส าเร็จหากท่านไม่รู้จกัพระคริสต ์
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ขา้พเจา้เกรงวา่ท่านจะเอาชนะเร่ืองเพศไดย้ากมาก ซิมโซนหลงรักสตรีในค่ายของศตัรู แต่ประสบความ
พา่ยแพใ้นเร่ืองรัก และเขาตอ้งพา่ยแพใ้นทางดา้นอ่ืน ๆ อีก อนัสืบเน่ืองมาจากความพา่ยแพค้ร้ังนั้น 

บางคร้ังท่านอาจพลาดพลั้งกระท าความผดิบาป เก่ียวกบัเร่ืองน้ีแลว้ก็ได ้ แต่พระเจา้ทรงยนิดี
อภยัใหท้่าน พระโลหิตซ่ึงพระองคท์รงหลัง่ไหลบนไมก้างเขน สามารถช าระลา้งความผดิบาปท่ีชัว่ร้าย
ท่ีสุด และท าใหท้่านบริสุทธ์ิอีกคร้ังหน่ึง แต่ท่านตอ้งมาหาพระเยซูคริสต ์ และทูลขอพระองคอ์ภยัให้
ท่าน แลว้พระองคก์็จะประทานก าลงัให ้ เม่ือเผชิญส่ิงล่อใจในคราวต่อไป ผูท่ี้อยูใ่นพระคริสต ์ จะไดรั้บ
อ านาจและชยัชนะเสมอ ขา้พเจา้ทราบแลว้วา่ไม่มีอ านาจอ่ืนใดในโลก ท่ีจะท าใหท้่านบริสุทธ์ิสะอาด
หมดจดได ้นอกจากฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์

ซิมโซนยงัมีปัญหาอีกขอ้หน่ึง คือปัญหาการฝ่าฝืนค าแนะน าสั่งสอนของบิดามารดา บิดามารดา
ของซิมโซนพยายามแนะน าตกัเตือนเขา แต่ซิมโซนยงัคงหลงรักสตรีคนนั้น โดยไม่สนใจวา่จะเกิดความ
เสียหายประการใด เขาไม่สนใจวา่ เขาไดป้ฏิบติัต่อบิดามารดาอยา่งไรบา้ง ก่อใหเ้กิดเร่ืองชอกช ้าใจแก่
ผูอ่ื้นเพียงใด ปัจจุบนัน้ี มีเยาวชนมากมายเหลือเกิน ท่ีเตม็ไปดว้ยความเห็นแก่ตวั เขารับรู้เพียงอยา่งเดียว
คือ “ฉนั ฉนั และฉนัเท่านั้น” เช่นเดียวกบัซิมโซน เขาไม่ค  านึงถึงคนท่ีรักและเป็นห่วงเขา คงด้ือดึงฝ่า
ฝืนเอาแต่ใจตนเอง เขาตอ้งการด าเนินตามเส้นทางของเขาเอง โดยไม่ปรารถนาค าแนะน า หรือการ
ขดัขวางของบิดามารดาแมแ้ต่นอ้ย แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “จงเคารพนบัถือบิดามารดาของ
ท่าน” “ศิษยข์องเราเอ๋ย จงฟังโอวาทบิดาเจา้ และอยา่ละทิ้งค าสอนของมารดาเจา้” “ฝ่ายบุตรจงนบนอบ
เช่ือฟังบิดามารดาของตน ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะการกระท าอยา่งนั้นเป็นการถูก” 

 
 
ปัญหาประการต่อมาของซิมโซน ซ่ึงเยาวชนปัจจุบนัก าลงัเผชิญอยู ่ ไดแ้ก่ การมีเวลาวา่งมาก

เกินไป ความคึกคะนองของวยัรุ่นบวกกบัเวลาวา่งมากเกินไป ก่อใหเ้กิดความวุน่วาย ซิมโซนเร่ิมใชเ้วลา
วา่งของเขา และพลงัมหาศาลในทางชัว่ เยาวชนทุกคนเต็มไปดว้ยพลงั ซ่ึงไม่อาจเก็บไวก้บัตวัได ้ ตอ้ง
หาทางปลดปล่อยเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง หากท่านไม่หาทางออกในวธีิท่ีถูกตอ้งแลว้ ท่านก็จะ
ประพฤติอยา่งซิมโซน เร่ืองทุกขก์ายไม่สบายใจก็เกิดข้ึนกบัท่าน เยาวชนท่ีรัก จงมอบชีวติของท่าน
ใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ แลว้ท่านจะเห็นวา่มีกิจกรรมท่ีดีอีกมากมาย ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมได ้ ชีวติของ
ท่านจะเตม็ไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ท่ีเร่งเร้าใหท้่านท างาน ช่วยใหท้่านใชพ้ลงัวยัรุ่นในการพฒันาร่างกาย 
ความคิดและวญิญาณจิตได ้ ท่านจะมีโอกาศไดใ้ชพ้ลงัอนัแขง็แกร่งในการสร้างความดี เช่นช่วยเหลือ
คริสตจกัรของท่าน ในรายการรววีารศึกษาและรายการเยาวชนเป็นตน้ เราตอ้งการเยาวชนท่ีรู้จกั        
พระคริสต ์และพระพฤติตามแบบอยา่งของพระองค ์มากกวา่ตอ้งการทหารท่ีมีอาวธุครบครัน 



 27 

แต่ ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของซิมโซน และปัญหาใหญ่ท่ีสุดของท่าน คือปัญหาความบาป ซิมโซนได้
กระท าบาปเกือบทุกชนิดดงัท่ีบนัทึกในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขาไดล่้วงละเมิดพระบญัญติัประการแรก 
เพราะเขาไม่เคารพนบัถือพระเจา้เยีย่งผูสู้งสุดในชีวติ เขาไดล้ะเมิดพระบญัญติัประการท่ีสอง โดย
นมสัการท่ีศาลเจา้แห่งราคะตญัหา เขาไม่เคารพนบัถือบิดามารดา ซ่ึงเป็นการผดิบญัญติัขอ้ท่ีส่ี เขาผดิ
บญัญติัขอ้ท่ีหก โดยการฆ่าคนเขาละเมิดบญัญติัขอ้ท่ีเกา้ ดว้ยการกล่าวเทจ็และผดิบญัญติัขอ้ท่ีสิบ เพราะ
เขามีใจโลภ ซิมโซนไดป้ฏิบติัตามปรัชญาของวยัรุ่นในปัจจุบนัท่ีวา่ “จงสนุกสนานใหเ้ตม็ท่ี และเป็นเจา้
แห่งชีวติของตนเอง” ซิมโซนปฏิบติัตนเช่นนั้น แลว้เก็บเก่ียวผลแห่งการทรยศและความตาย พระธรรม
โยบ 4:8 กล่าววา่ “ตามท่ีขา้ ฯ ไดเ้คยเห็นมาแลว้ ผูท่ี้ไถดว้ยความชัว่ และหวา่นดว้ยความร้ายก็ยอ่มได้
เก่ียวผลอยา่งนั้น” กะลาเทีย 6:7 เตือนวา่ “อยา่หลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจา้ไม่ได ้ เพราะวา่ผูใ้ด
หวา่นอะไรลงก็จะเก่ียวเก็บส่ิงนั้น” 

พระเจา้ทรงอดกลั้นดว้ยความเศร้าพระทยัต่อซิมโซนมาก ทรงเป็นห่วงเขาและรอคอย ใหเ้ขา
กลบัมาหาพระองค ์เป็นเวลานานถึง 20 ปี แต่แลว้วนัหน่ึง พระเจา้ก็ตรัสวา่ “พอกนัที” ท่านอาจหลบหนี
จากพระเจา้เป็นเวลาหน่ึงหรือสองปี บางคร้ังหา้ปีหรือแมก้ระทัง่สิบปี แต่ในบั้นปลายจะมีเวลาหน่ึงซ่ึง
พระองคจ์ะตรัสแก่ท่านวา่ “เจา้ไดล่้วงเกินเรามากเกินไปเสียแลว้ เราไม่อาจอดทนไดต่้อไปอีก” แลว้
ท่านก็จะตอ้งช าระหน้ีแห่งความผดิบาปของท่าน และ “ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” 

ซิมโซนหลงรักหญิงคนหน่ึงช่ือ ดะลีลา ชาวฟิลิศตีมใช้
หล่อนหลอกลวงซิมโซนให้บอกความลบั ถึงบ่อเกิดแห่งก าลงั
มหาศาลของเขา หล่อนใชเ้ล่ห์กลมารยาหลอกลวงซิมโซนทีละเล็ก
ละนอ้ย จนซิมโซนหลงกลหล่อน นัน่คือวถีิทางของความบาป 
บาปเล็กนอ้ยท่ีท่านกระท าเบ้ืองตน้ จะน าท่านไปสู่บาปใหญ่ แลว้

พาไปสู่ความตายในท่ีสุด ซิมโซนบอกแก่ ดะลีลาวา่ ความลบัของเขาอยูท่ี่ผมยาวสลวยนั้น ขณะท่ีซิ
มโซนนอนหลบัอยูบ่นตกัของหล่อนนัน่เอง หล่อนก็ตดัผมของเขาออกแลว้ตะโกนวา่ “ชาวฟิลิสตีมมา
จบัคุณแลว้” ทหารของศตัรูวิ่งกรูกนัออกจากท่ีซ่อน ซิมโซนลุกข้ึนฉบัพลนัเพื่อต่อสู้แต่อนิจจา เขาพบวา่
ตวัเขาอ่อนแอดุจไก่อ่อน ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ไดท้รงจากเขาไป ในยามท่ีเขาตอ้งการพระองคม์ากท่ีสุด 

ชาวฟีลิสตีมจบัซิมโซนไป ใชไ้ฟจ้ีใหต้าบอด ล่ามเขาติดกบัโม่ขนาดยกัษใ์นเรือนจ า แลว้บงัคบั
ใหเ้ล่ือนโม่นั้นจากย  ่ารุ่งจนค ่า ซิมโซนเอ๋ย ขา้พเจา้อยากถามท่านสักเล็กนอ้ยวา่ ท่านหวา่นเมล็ดพืชท่ีเลว 
ท่านไม่ค  านึงถึงคนอ่ืนแมก้ระทัง่บิดามารดาของตนจะคิดอยา่งไร ท่านไดรั้บผลประโยชน์อนัใดหรือไม่
ท่านมีความสามารถใหญ่ยิง่ท่ีสุดรองจากโมเสส แต่ท่านไดพ้ลาดพลั้งอยา่งส้ินเชิง การยอมใหค้วามบาป
และราคะตณัหามีอ านาจเหนือท่าน ท่านไดรั้บผลประโยชน์อนัใด ทุกท่านยอ่มไดท้ราบค าตอบน้ีดี 
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เยาวชนจ านวนมากพากนัเล่นเอาเถิดกบัความผดิบาป และคิดวา่ตนสามารถหลบเล่ียงไปไดเ้ม่ือ
ตนไม่ตอ้งการ บางทีท่านเองไดพ้ลั้งพลาดกระท าความผดิบาปแลว้ พระเยซูคริสตย์นิดีอภยัใหท้่าน 
พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงท่าน ประทานก าลงัใหม่ใหแ้ก่ท่าน เพียงแต่ท่านรับเช่ือพระองคเ์ท่านั้น 
เหตุการณ์อยา่งเดียวกนัน้ีไดเ้กิดแก่ซิมโซนในเรือนจ า ซ่ึงเขาตกอยูใ่นสภาพของคนตาบอด ถูกล่ามดว้ย
โซ่ตรวนและเล่ือนหินโม่ขนาดยกัษด์ว้ยความทุกขท์รมาน ซิมโซนไดทุ้ลขอต่อพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้
ขา้โปรดอภยัใหข้า้พเจา้เถิด โอ พระบิดาเจา้ โปรดยกความผดิบาปของขา้พเจา้เถิด” ท่านทราบไหมวา่
พระเจา้ทรงกระท าเช่นใด โดยพระมหากรุณาธิคุณอนัเป่ียมลน้ของพระองค ์พระองคท์รงอภยัใหแ้ก่ 
ซิมโซน ไม่วา่เราจะกระท าความผดิบาปอะไรแลว้ไดพ้ลาดพลั้งไปในท่ีใดแลว้ พระเจา้ก็ยงัทรงรักเรา  

ซิมโซนหนักลบัมาหาพระเจา้ในยามท่ีเขาตอ้งการ พระเจา้ทรงอภยัใหเ้ขาและประทานก าลงั 
กลบัคืนสู่เขาอีกคร้ังหน่ึง 

“ดีละ ซิมโซน เราจะให้โอกาสแก่เจา้อีกคร้ังหน่ึง” พระเจา้ตรัสเช่นนั้น “แต่น่ีเป็นชยัชนะคร้ัง
สุดทา้ยของเจา้ และเจา้จะตอ้งแลกดว้ยชีวติของเจา้เอง” ซิมโซนจบัเสาวหิารซ่ึงพวกศตัรูก าลงัท าพิธี
ฉลองกนัอยู ่ แลว้ดึงอยา่งแรงจนวหิารทั้งหลงัพงัทลายลงมา คนจ านวนพนัก็ไดเ้สียชีวติ ผูท่ี้ถูกฆ่าตาย
คราวน้ีมีจ านวนมากกวา่คนท่ีเขาเคยฆ่าทุกคร้ังรวมกนั เพราะเหตุของความบาปท าใหเ้ขาจบชีวติลงอยา่ง
น่าเศร้าท่ีสุด 

“ในปฐมวยัของเจา้ จงระลึกถึงพระองคผ์ูไ้ดท้รงสร้างตวัเจา้นั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ตือน
วยัรุ่นเช่นน้ีทุกคน จงหนักลบัมาหาพระเจา้เด๋ียวน้ี และมอบกายถวายชีวติแก่พระองคข์ณะท่ีท่านมีอายุ
ยงัเยาวอ์ยู ่ พดูถึงความส าราญร่ืนเริงใจหรือ ท่านจะไม่มีวนัเขา้ใจไดอ้ยา่งแทจ้ริง จนกวา่ท่านจะไดรั้บ
เช่ือพระเยซูคริสต ์ เพราะวา่ “ความยนิดีอนับริบูรณ์อยูต่รงพระพกัตร์ของพระองค ์ ความสุขส าราญมีอยู่
ท่ีเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคเ์ป็นนิจกาล” อยา่ประพฤติตนเป็นหนุ่มเสเพลของพระเจา้เลย เยาวชน
ท่ีรัก จงมอบทุกส่ิงใหแ้ก่พระเจา้ขณะท่ีท่านยงัมีโอกาสอยู ่แลว้ใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้ าในชีวติของท่านตาม
แผนการณ์อนัประเสริฐสุดของพระองค ์ซ่ึงไดท้รงวางไวส้ าหรับชีวติของท่านแลว้ 
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ให้เรามาฆ่ายกัษ์ใหญ่กนัเถิด 

เร่ืองดาวดิฆ่ายกัษ ์ ฆาละยธั เป็นท่ีรู้จกัดีในหมู่คริสเตียนและเป็นเร่ืองหน่ึงในพระคมัภีร์ซ่ึงเด็ก 
ๆ ชอบกนัมาก เร่ืองน้ีเป็นบทเรียนอนัมีค่าส าหรับเยาวชนทุกท่าน เพราะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนขณะเม่ือดาวดิ
ยงัเป็นเด็กหนุ่มอยู ่

ขา้พเจา้ใคร่จะใหท้่านนึกถึงภาพเหตุการณ์ในเร่ืองน้ีไป
ดว้ยในวาระนั้น ชาวอิสราเอลก าลงัเผชิญศึกจากพวกฟิลิศตีม 
ชาวฟีลิศตีม ตั้งค่ายอนัแขง็แกร่งในหุบเขาดา้นหน่ึง และชาว
อิสราเอลตั้งทพัอีกดา้นหน่ึง ทพัทั้งสองไดร้บพุง่ผลดักนัรุกผลดั
กนัรับเป็นเวลาหลายวนัมาแลว้ แต่ทนัใดนั้นเหตุการณ์อยา่งหน่ึง
ไดเ้กิดข้ึน น าความต่ืนตระหนกตกใจมาสู่กองทพัอิสราเอลเป็น
อนัมาก ดว้ยมีชายคนหน่ึงสูง 9 ฟุต 4 น้ิว ออกจากกองทพัฟีลิศ
ตีม ซ่ึงอาจท าใหทุ้กคนอกสั่นขวญัหายไปได ้ เขาสวมเส้ือเกราะท่ีหนาทึบและเป็นคนร่างใหญ่ท่ีสุด 
เท่าท่ีเคยมีมาในประวติัศาสตร์ เขาคือยกัษใ์หญ่ ฆาละยธันัน่เอง เขาพดูกบัทหารอิสราเอลดว้ยเสียงดุจฟ้า
ร้องวา่ “จงเฟ้นหาตวัแทนของพวกเจา้ ออกมาสู้กบัขา้ฯ หากขา้ฯ ชนะ ชาวฟีลิศตีมก็เป็นฝ่ายมีชยัในการ
รบ หากขา้ฯ แพ ้พวกเจา้ก็เป็นผูมี้ชยั และพวกเรายนิดีเป็นคนรับใชข้องพวกเจา้” ฆาละยธัออกมาทา้ทาย
เช่นน้ีทั้งเชา้และเยน็ เป็นเวลาส่ีสิบวนั ชาวอิสราเอลต่างตวัสั่นดว้ยความกลวั เพราะไม่มีใครกลา้ออกไป
สู้รบตามค าทา้นั้น 

ขณะนั้น ดาวิดยงัคงอยูท่ี่บา้นของท่าน และท าหนา้ท่ีเฝ้าฝงูแกะของบิดาอยู ่ วนัหน่ึงบิดาไดใ้ช้
ใหท้่านน าขนมปังและเนยไปใหพ้ี่ชายทั้งสามในค่ายอิสราเอล ขณะท่ีเดินใกลจ้ะถึงค่าย เขาไดย้นิเสียงขู่
กรรโชกของยกัษฆ์าละยธัวา่ “ขา้ฯ ขอทา้กองทพัอิสราเอลใหส่้งคนออกมาสู้กบัขา้” ดาวดิถามทหารท่ี
ยนืตวัสั่นงนังกอยูว่า่ “ผูท่ี้บงัอาจมาทา้ทายกองทพัของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูน่ั้นเป็นใคร” พวกเขา
ตอบวา่ “คนนั้นนะหรือ คือ ฆาละยธัผูใ้หญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก ผูอ้าจท าลายศตัรูยีสิ่บคนไดอ้ยา่งง่ายดายใน
พริบตาเดียว เขาไม่เคยพา่ยแพใ้ครในสงครามและไม่มีใครทัว่ทั้งกองทพัอิสราเอล ท่ีกลา้ออกไปยนื
ประจญัหนา้กบัเขา” 

“พระเจา้จะทรงช่วยใหข้า้พเจา้ชนะเขา” ดาวดิพดู หวงัวา่ท่านผูอ่้านคงจ าเหตุการณ์ท่ีดาวดิฆ่า
ยกัษฆ์าละยธั ดว้ยสลิงและกอ้นหินได ้ ช่างเป็นชยัชนะท่ีน่าชมเชยอะไรเช่นนั้น ท่ีเด็กวยัรุ่นสามารถ
เอาชนะยกัษใ์หญ่ได ้
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เราก าลงัเผชิญกบัยกัษใ์หญ่ในโลกปัจจุบนั เช่น ลทัธิคอมมิวนิสต ์ ระเบิดไฮโดรเจน ความตึง
เครียดทางสังคมรอบดา้น คริสตจกัรต่าง ๆ ก็เผชิญยกัษใ์หญ่เช่นกนั เช่น ยกัษใ์หญ่แห่งการจงเกลียด   
จงชงั ความไม่เช่ือ การไม่อธิษฐาน และการหนา้ซ่ือใจคด เป็นตน้ ซ่ึงน าอนัตราย และความกลวัต่าง ๆ 
มาสู่คริสตจกัร ท าใหค้ริสเตียนไม่อาจยนืหยดัมัน่คงเพื่อพระคริสต ์

เยาวชนทั้งหลายเอง ก็เผชิญกบัยกัษใ์หญ่มากมายเช่นกนัเช่นยกัษใ์หญ่แห่งโทษะ ท่านเคย
พยายามเอาชนะโมโหร้ายนั้น แต่ก็ไม่อาจเอาชนะได ้ และยงัมียกัษใ์หญ่แห่งการอิจฉาริษยาซ่ึงไดรั้บค า
บญัชามาจากยกัษใ์หญ่ผูมี้ความเห็นแก่ตวั ท่านนึกถึงตวัเองเสมอวา่ “ฉนัจะไดรั้บอะไรบา้ง?” โดยไม่
ค  านึงถึงขอ้ไดเ้สียของผูอ่ื้นแมแ้ต่นอ้ย แลว้ยงัมียกัษแ์ห่งการไม่เช่ือฟังเช่น ไม่เช่ือฟังบิดามารดา โบสถ์
ของท่านและบญัญติัของพระเจา้ ยกัษแ์ห่งความเกียจคร้าน ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปอยา่งเปล่าประโยชน์ 
ทั้ง ๆ ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “จงฉวยโอกาส” เร่ืองเพศ เป็นยกัษใ์หญ่ท่ีน่ากลวัเหลือเกิน จน
ท่านไม่อาจบงัคบัมนั หรือท าการประการใดต่อมนัได ้ บางท่านกล่าวอยา่งผูแ้พว้า่ “ฉนัยนิดีใหทุ้กอยา่ง 
หากช่วยฉนัใหค้วบคุมใจในเร่ืองเพศได”้ 

การหาเล้ียงชีพก็เป็นยกัษอี์กตนหน่ึง ซ่ึงท่านตอ้งต่อสู้อยูเ่สมอ เช่นปัญหาท่ีวา่ “ฉนัจะประกอบ
อาชีพอะไรดี” ปัจจุบนัพระราชกิจของพระเจา้เปิดโอกาสอยา่งใหญ่หลวงแก่ท่าน เป็นโอกาสท่ีเยาวชนผู้
มีเลือดเขม้ขน้ทั้งหลาย จะเดินทางไปทัว่โลกเพื่อประกาศกิตติคุณแก่คนทุกชาติทุกภาษา บางท่านอาจ
เผชิญกบัยกัษห์รือปัญหาการแต่งงาน โดยไม่อาจจะตดัสินใจไดว้า่ควรจะจดัการอยา่งไร ควรแต่งงานกบั
ผูใ้ดดี 

ส่ิงล่อลวงใจก็เป็นยกัษต์นหน่ึง ซ่ึงท่านก าลงัเผชิญอยู ่เช่นส่ิงล่อใจใหท้่านโกหก หลอกลวง เกิด
ความใคร่ในระคะตณัหาและท่านไม่ทราบวา่ จะจดัการต่อยกัษใ์หญ่เหล่าน้ีอยา่งไรดี ท่านพา่ยแพอ้ยา่ง
นบัคร้ังไม่ถว้น ดุจสุนขัล่าสัตวท่ี์ถูกเหยยีบหางบ่อย ๆ จนหมดทางป้องกนัตวั ไดแ้ต่ยืน่หางใหโ้ดยดี 
และรอใหผู้ค้นเหยยีบซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  ท่านไดก้ลายเป็นทาสของมารร้ายพดูไดเ้พียงวา่ “ช่างมนัเถอะ” จะ
เป็นการทุจริตในเวลาสอบ การขโมยรถท่ีจอดอยู ่การไม่เช่ือฟังคุณพอ่คุณแม่ หรือการไม่ไปโบสถ ์ท่าน
ก็ไม่รู้สึกเดือดเน้ือร้อนใจทั้งส้ิน พญามารไดช้ยัชนะต่อท่านทุกคร้ัง เพราะท่านไม่มีก าลงัอ านาจภายใน 
ซ่ึงสามารถยนืหยดัต่อสู้เอาชนะมนัได ้

ความลบัของการฆ่ายกัษเ์หล่าน้ี ดูไดจ้ากชีวิตของดาวดิเขาเป็นชายหนุ่มท่ีตดัสินใจรับใชพ้ระ
เจา้ ณ ท่ีไกลออกไปในทุ่งหญา้ท่ีขา้ง ๆ กองไฟ ดาวิดไดถ้วายชีวติของเขาแก่พระเจา้ ขณะนั้นเขาไม่
ทราบวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ เขาจะกลายเป็นจอมทพัและกษตัริยผ์ูใ้หญ่ยิ่งท่ีสุดองคห์น่ึงใน
ประวติัศาสตร์ เขาจะเป็นนกัเขียน และนกัดนตรีท่ีคนทัว่โลกกล่าวขวญัถึง 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ในปฐมวยัของเจา้ จงระลึกถึงพระองคผ์ูไ้ดท้รงสร้างตวัเจา้นั้น”  
จงมอบชีวิตของท่านแก่พระเยซูคริสต ์ เม่ือท่านยงัเยาวอ์ยู ่ แลว้ท่านจะไดชี้วติทั้งหมดท่ีเตม็ไปดว้ย
ความส าเร็จในอนาคต อาย ุ ของท่านยิง่มากข้ึนเท่าใด ความอยากล าบากในการตดัสินใจ เช่ือพระเยซู

คริสตก์็ยากข้ึนเท่านั้น จิตใจมนุษยก์็ดุจเปลือกไมท่ี้แขง็กระดา้งข้ึนทุกปี ตาม
เวลาท่ีผา่นไป พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเชิญชวนในจิตใจท่าน ขอใหท้่าน
ถวายชีวติแก่พระคริสต ์ ตั้งแต่วนัน้ีจงตอบรับค าเชิญของพระองค ์ พระเยซู
คริสตจ์ะเปล่ียนแปลงชีวิตของท่าน พระองคจ์ะประทานแววตาท่ีสดใส และ
ความยนิดีในวิญญาณจิตแก่ท่าน จงเช่ือขา้พเจา้เถิด พระเยซูคริสตส์ามารถท า
ใหท้่านทั้งหลาย เป็นคนอยา่งท่ีท่านเองนึกไม่ถึง 

ดาวิดมีความเช่ือว่า จะสามารถเอาชนะการรบได้ แมเ้ขาจะอยูด่ว้ย
ล าพงัคนเดียว พระเจา้จะทรงช่วยใหเ้ขาฆ่าหมีตวัหน่ึงซ่ึงท าร้ายฝงูแกะของ
เขา เขาก็ไดฆ่้าสิงโตตวัหน่ึง โดยเช่ือพึ่งในก าลงัซ่ึงพระเจา้ประทานให ้ การ

เอาชยัชนะเช่นน้ีไม่ใช่ของง่ายนกั แต่ดาวดิก็สามารถท าไดโ้ดยอาศยัพระเจา้ พระเจา้ทรงช่วยใหท้่าน
ชนะศึกเล็กนอ้ย เพื่อเป็นการเตรียมท่านส าหรับเผชิญศึกกบัยกัษใ์หญ่ในเบ้ืองหนา้ 

ดาวิดประพฤติตนในชีวิตประจ าวนัด้วยความเช่ือ เขาช่วยท างานบา้นทุกอยา่ง เขาท างานทุก
อยา่งท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตย ์ โดยไม่ปล่อยใหเ้วลาเสียไปกบัความเกียจคร้านเม่ือเขามีเวลา
วา่ง เขาไม่รีบกระโดดเขา้ไปในรถยนตแ์บบล่าสุดบ่ึงไปตามถนนหลวง เพื่อไล่ตามหญิงสาว เขาใชเ้วลา
เหล่านั้นอยูก่บัพระเจา้ กบัเคร่ืองดนตรี ฝึกฝนตนให้รู้จกัสรรเสริญพระเจา้ เขาศึกษาประวติัศาสตร์อ่าน
พระคมัภีร์เดิม เพื่อให้รู้จกัพระเจา้ดียิง่ข้ึน ชีวิตประจ าวนัในป่าดงพงทึบนัน่เอง ท่ีดาวิดไดรั้บการฝึกฝน
อบรม และเตรียมตวัในการเป็นผูน้ า หากท่านตอ้งการเป็นผูน้ าในอนาคตก็จงเร่ิมเตรียมตวัตั้งแต่เด๋ียวน้ี 

ดาวิดไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจอย่างง่าย ๆ เม่ือไดรั้บการยิม้เยาะและการขดัขวาง ทหารบางคน
หม่ินประมาทเขาวา่ “เจา้เด็กโง่ กลบัไปเฝ้าฝงูแกะของเจา้เถิด คนอยา่งเจา้น่ะหรือท่ีจะสามารถฆ่ายกัษไ์ด ้
จงปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพวกเราจะดีกวา่” แต่ดาวดิยินดีรับค าหม่ินประมาทและการยิม้เยาะตามล าพงั 
เขายนิดียนืหยดัเพื่อพระเจา้ โดยไม่เกรงกลวัวา่จะมีอะไรเกิดข้ึน เขายนืมัน่อยู ่ โดยไม่มีอะไรอาจเปล่ียน
ใจเขา หรือท าใหเ้ขาตกใจกลวัได ้เม่ือท่านมอบชีวติของท่านแก่พระเยซูคริสต ์อาจมีคนหวัเราะเยาะท่าน
เช่นน้ีก็ไดว้า่ “เฮย้ เป็นไง เจา้กะเทย เจา้ไก่อ่อน” ท่านจงตั้งมัน่อยูเ่พื่อพระเยซูคริสต ์แลว้เขาจะเคารพนบั
ถือท่านจากส่วนลึกของหวัใจของเขาอยา่งแทจ้ริง แมเ้ขาจะหวัเราะเยาะเป็นการภายนอกก็ตาม 

ดาวิดไม่หลงเช่ือค าแนะน า ท่ีไม่ตรงกับค าสอนของพระเจ้า พวกทหารน าดาวดิเขา้เฝ้ากษตัริย์
ซาอูล กษตัริยต์รัสแก่เขาวา่ “จงฟังเรา เจา้ตอ้งมีอาวธุส าหรับการต่อสู้กบัยกัษ ์ซ่ึงเราจะใหเ้จา้ จงเอาดาบ
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และหอกของเราไป อยา่ท าเป็นโง่ ดาวิด ทุกคนเม่ือเขา้สู่สนามรบ ยอ่มตอ้งมีอาวธุติดตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน” 
แต่ดาวิดไม่ยอมปฏิบติัตาม อาจมีวนัหน่ึงท่ีครูในชั้นของท่าน ซ่ึงไม่เช่ือค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์
พดูวา่ “อยา่ไปฟังค าสอนเหล่านั้น ไม่มีใครเช่ือส่ิงเหล่านั้นต่อไปอีกแลว้” ท่านไม่อาจใส่พระเจา้ลงไป
ในหลอดแกว้ทดลอง หรือท าเป็นสูตรค านวณได ้ หากท่านท าไดเ้ช่นนั้น พระองคก์็ไม่ใช่พระเจา้ เรา
ยอมรับความจริงเหล่าน้ีดว้ยความเช่ือ เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ห็นภาพพระเยซูคริสตท์รงถูกตรึงบนไมก้างเขน 
ทรงสละพระโลหิตของพระองค ์ ขา้พเจา้ไม่อาจเขา้ใจไดท้ั้งหมด นอกจากตอ้นรับความจริงนั้นดว้ย
ความเช่ือ เยาวชนท่ีรัก เม่ือท่านพบยกัษใ์หญ่ จงอยา่เช่ือพึ่งอาวธุของท่านเอง แต่จงเช่ือพึ่งในพระเยซู
คริสต ์ดว้ยพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “เพราะวา่พระองคผ์ูท้รงอยูใ่นท่านทั้งหลาย เป็นใหญ่กวา่ผูน้ั้น
ท่ีอยูใ่นโลก” 

การด าเนินชีวติตามแบบคริสเตียนท่ีดี มิใช่เป็นของง่ายเราตอ้งปล ้าสู้กบัยกัษต่์าง ๆ ในชีวติ พระ
เยซูคริสตต์รัสวา่ ชีวติคริสเตียนเป็นชีวติแห่งการแข่งขนั พระองคท์รงตอ้งการใหท้่านสู้อยา่งเตม็
ความสามารถ พระองคจ์ะทรงประทานใหท้่านมีก าลงัผดิมนุษย ์ เพื่อท่านจะชนะในการต่อสู้ ดาวดิเป็น
เพียงเด็กหนุ่มคนหน่ึง ท่ียนืประจญัหนา้ยกัษใ์หญ่ และกล่าววา่ “ขา้ฯ มาหาท่านในนามของจอมพลโยธา 
พระเจา้แห่งทพัอิสรเอล ผูท่ี้ท่านไดท้า้ทาย และหม่ินประมาท” ขา้พเจา้เช่ือวา่ มนุษยปั์จจุบนัก าลงัท าศึก
กนั ดว้ยเร่ืองท่ีไร้สาระ ดว้ยอาวธุท่ีผดิ ในสนามรบท่ีผดิ และในทางท่ีผดิ ความเช่ือมัน่ของขา้พเจา้มิได้
อยูท่ี่ระเบิดเอช็-บอมบ ์ หรือกองทพัอนัแกร่งกลา้ แต่ความเช่ือของขา้พเจา้อยูใ่นพระเจา้ “เพราะวา่เรา
ไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัเทพผูค้รอง ศกัดิเทพ เทพผูค้รองพิภพในโมหะความมืดแห่ง
โลกน้ี ต่อสู้กบัเหล่าวิญญาณท่ีชัว่ ในสถานอากาศ” เราทุกคนต่างสู้รบทางฝ่ายวญิญาณจิตพระคริสต
ธรรมคมัภีร์สั่งใหเ้ราสวมยทุธภณัฑ ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณ โล่ห์แห่งความ
เช่ือ หมวกแห่งความรอด เคร่ืองกนัทรวงแห่งความชอบธรรม พร้อมดว้ยรองเทา้แห่งกิตติคุณ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดสันติสุข น่ีเป็นวธีิเดียวเท่านั้นท่ีท่านจะเอาชนะได ้

ขณะน้ี ในจิตใจของท่านก าลงัมีศึกมากมาย ท่านถูกดึงใหว้า้วุน่จนหวัหมุน พญามารยอมทุ่มเท
ทุกอยา่งในการรบ เพื่อยื้อแยง่เอาดวงวิญญาณของท่าน ดวงวญิญาณของท่านมีค่ามากกวา่โลกทั้งโลก 
พระเยซูตรัสวา่ “เพราะถา้ผูใ้ดจะไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่ตอ้งเสียชีวติของตน ผูน้ั้นจะไดป้ระโยชน์
อะไร” ท่านก าลงัยนือยูใ่นหุบเขาแห่งการตดัสินใจ มีเหล่าวสุิทธิชนและพลโยธาแห่งเมืองสวรรคต์ั้งทพั
อยูข่า้งหน่ึง และพวกมารร้ายแห่งนรกตั้งทพัอยูอี่กดา้นหน่ึง การรบก าลงัด าเนินไปอยา่งดุเดือดฝ่ายมาร
ร้ายกล่าววา่ “จงเขา้ขา้งเราเถิด” แต่พระเจา้ตรัสวา่ “จงมายงัไมก้างเขน และเป็นทหารแห่งพระคริสต”์ 
ถา้ท่านไม่เขา้ฝ่ายพระคริสต ์ ท่านก็จะตอ้งเขา้ขา้งฝ่ายท่ีผดิ และในวนัหน่ึงขา้งหนา้ เม่ือท่านรู้ส านึกตน
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ได ้ก็จะสายเกินไปท่ีจะแกเ้สียแลว้ ท่านจะร้องดว้ยความเสียใจวา่ “ฉนัไดเ้ขา้ขา้งผดิไปแลว้” แลว้ท่านจะ
ติดอยูใ่นกบัดกัของมาร 

 
 

ท่านไม่อาจเอาชนะมารร้ายดว้ยตนเองได ้ ดาวดิมิไดอ้อกไปสู้รบดว้ยก าลงัของเขาเอง แต่
ออกไปดว้ยอ านาจและก าลงัของพระเจา้ ท่านจะชนะยกัษเ์หล่าน้ี ก็ดว้ยอ านาจของพระเยซูคริสต ์ และ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น ดาวดิบรรจุกอ้นหินในสลิงของเขากอ้นหน่ึงมา (ความจริงเขาเก็บกอ้นหิน
มาหา้กอ้นเพราะฆาละยธัมีพี่นอ้งอีกส่ีคน ดงัท่ีบนัทึกอยูใ่นพระคมัภีร์เดิม) และกล่าววา่ “วนัน้ี พระเจา้
จะมอบท่านให้อยูใ่นมือของเรา” แลว้ดาวดิก็เหวีย่งกอ้นหินไปถูกท่ีหนา้ผากของยกัษใ์หญ่ฆาละยธัอยา่ง
จงั ทนัใดนั้น ชาวฟีลิศตีมก็เห็นแชมเป้ียนของเขาลม้ครืนลงกลางสนามรบ ดาวดิฆ่ายกัษใ์หญ่ได้
อยา่งไร? ก็โดยอาศยัก าลงัและอ านาจของพระเจา้ 

มีทางเดียวเท่านั้นท่ีท่านอาจเผชิญกบัยกัษใ์หญ่ต่างๆ ในชีวติของท่าน ไม่วา่จะเป็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีเลวร้าย ส่ิงล่อใจหรือความบาป คือโดยการเช่ือพึ่งในพระเจา้ ท่านตอ้งตอ้นรับพระเยซู
คริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน ถวายชีวติของท่านแก่พระองค ์แลว้พระองคจ์ะทรงอภยัความบาป
ทุกอยา่ง ใหแ้ก่ท่าน และจะทรงช าระใหท้่านขาวสะอาดบริสุทธ์ิ ทั้งยงัจะประทานฤทธ์ิอ านาจให้แก่ท่าน
ดว้ย เพื่อใหท้่านสามารถฆ่ายกัษใ์หญ่ทั้งหลายได ้ จงตอ้นรับพระองคไ์วใ้นจิตใจของท่านเสียตั้งแต่
เด๋ียวน้ี 
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บลิลี ่ เกรแฮม กบังานประกาศพระกติติคุณ 

หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของคริสตจกัร มิใช่การฟ้ืนฟู แต่เป็นการ
ประกาศพระกิตติคุณ แก่คนทุกชาติทุกภาษา ไม่วา่เขาจะเป็นคนผวิ
ด า ผวิเหลือง ผวิแดงหรือผิวขาวก็ตาม เรามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งประกาศ
พระกิตติคุณให้เขาฟัง 

พระเจา้ทรงบญัชาให้เรา ท าพระราชกิจท่ีส าคญัเพียงอยา่ง
เดียว คือ “จงออกไปประกาศกิตติคุณแก่คนทัว่โลก” หากพวกทหาร

ในกองทพั ไม่เคร่งครัดต่อการปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ดงัท่ีเราปฏิบติัต่อพระบญัชาของพระ
เยซูคริสต ์เขาคงถูกน าข้ึนศาลทหารนานแลว้ 

พระเจา้ไม่ทรงใชผู้ใ้ด โดยไม่ประทานความสามารถใหข้า้พเจา้ทราบความจริงน้ีจาก
ประสบการณ์ ขา้พเจา้ต่อสู้และขดัขืน เม่ือพระองคท์รงใชใ้หข้า้พเจา้เทศนา แต่ขา้พเจา้ไม่อาจลืมความ
ต่ืนเตน้ยนิดีท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ เม่ือพระองคต์รัสวา่ “บิลล่ี เอ๋ย เราตอ้งการความสามารถท่ีเจา้มีอยู ่ เราจะ
ใชเ้จา้” 

ภาษิตท่ีขา้พเจา้ยดึถือส าหรับชีวติคือ “ประกาศกิตติคุณไปยงัทัว่โลกในชัว่อายน้ีุ เพื่อทุกคนจะ
ไดย้นิพระกิตติคุณ อยา่งนอ้ยสักคร้ังหน่ึง ก่อนท่ีคนอ่ืนจะไดย้นิเป็นคร้ังท่ีสอง” 

พระเจา้ตรัสในพระธรรมเอเสเคียล บทท่ีสามวา่ “เราไดใ้หท้่านรับผดิชอบในการเป็นพยานแก่
คนชัว่ และคนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้ หากเขาเหล่านั้น ยงัไม่ยอมละทิ้งทางแห่งความชัว่หลงัจากท่านไดเ้ป็น
พยานแลว้ เราจะไม่เรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของท่าน แต่ถา้ท่านไม่ยอมประกาศกิตติคุณ ของ   
พระเยซูคริสตแ์ก่คนชัว่ และคนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้เหล่านั้น เราก็จะเรียกเอาเลือดของเขาจากมือของท่าน” 
ใน 50 ชัว่อายคุนท่ีผา่นมา คนทัว่โลกมีเพียง 35 เปอร์เซ็นตท่ี์ไดฟั้งพระกิตติคุณ 

ท่านจะตอบประการใด เม่ือไดเ้ห็นทุ่งนาเหลืองอร่ามพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียว หากพระเยซูคริสต์
เป็นเจา้แห่งชีวิตของท่าน ท่านก็จะมีค าตอบท่ีซ่ือสัตยเ์พียงค าตอบเดียวเท่านั้น คือ “พระองคเ์จา้ขา้ 
ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี จงรับขา้ฯ ใชข้า้ฯ ตามน ้าพระทยัของพระองค”์ ท่านจะตอบพระองคด์งัน้ีหรือไม่? 

 
 
 

พิมพท่ี์ โรงพิมพไ์ทยเทอดธรรม เลขท่ี 773/14 ถนนอิสรภาพ (ตดัใหม่) ธนบุรี 
นายเล็ก ไชยเทอดธรรม ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา 2512 โทร.65201 
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เกีย่วกบัเยาวชนโดยเฉพาะ 

ขอแนะน าหนังสือทีน่่าสนใจและมค่ีายิง่สองเล่มคอื 

“ผมรักหญงิคนหน่ึง” 

และ 

“ดฉัินรักชายหนุ่มคนหน่ึง” 
เป็นเร่ืองจากชีวติจริงของหนุ่มสาวคริสเตียน แปลจากหนงัสือ “I 

Loved a Girl” และ “I Love a Yong Man” ซ่ึงเรียบเรียง โดย Walter Trobisch หนงัสือชุดน้ีไดแ้ปลเป็น
ภาษาต่าง ๆ หลายภาษาแลว้ 

หนงัสือชุดน้ีมีคุณค่า และสาระท่ีน่าอ่านยิง่ มีบทเรียนท่ีดีส าหรับหนุ่มสาว และผูป้กครองท่ี
ตอ้งการใหบุ้ตรหลานของท่านด าเนินชีวติในวยัรุ่นท่ีถูกตอ้ง ใหป้ระโยชน์แก่ท่านผูอ่้านอยา่งคาดไม่ถึง 

 
 
 
สนใจโปรดติดต่อสั่งซ้ือไดท่ี้   

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ 

ถนนปฏิพทัธ์ พระนคร, 4 

 
ราคาเล่มละ 3 บาท เท่านั้น 
พร้อมดว้ยค่าส่ง 
 


