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คํานํา 
ทุกคร้ังท่ีขาพเจาลงมือเขียนหนังสือเลมหนึ่งเลมใด ขาพเจาจะต้ังใจเขียนตะลุยต้ังแตบทแรก 

จนกระท่ังถึงบทสุดทาย หลังจากนั้น เม่ือตรวจทานตนฉบับจนเปนท่ีพอใจแลว จึงสงเขาโรงพิมพ 
แตสําหรับหนงัสือ “วยัรุนกบัชีวิต และความรัก” เลมนี้ ขาพเจาไดใชเวลาในการรวบรวม เรียบ

เรียงและเขียนอยูเปนเวลาหลายป 
เร่ิมแรกนั้น เปนเพียงบทความส้ัน ๆ ท่ีพิมพในวารสารตาง ๆ เชน ปติสาร ไมตรีจิตสาร สารพระ

คริสตธรรมประทีป และสารอธิษฐานของ อปท. ตอมาขาพเจาไดนํากลับมาเขียนใหม โดยดดัแปลง 
ปรับปรุง ตัดตอนและแกไขเพิ่มเติม ดวยจดุประสงคเพื่อใหเหมาะกับวยัรุน (แตกระนั้น ก็ไมสงวนสิทธ์ิ
ผูท่ีอยูในวัยอ่ืน) 

บางตอนเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น มิใชเปนหลักตายตัว ท่ีจะตองปฏิบัติตามทุกประการ! 
ทานจะไดอานเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของปุถุชน อันประกอบดวยดานรางกาย จิตใจ

และดานจิตวญิญาณ เราตระหนักชัดวา ทุกอยางในชีวิตจะตองมีความสมดุลยกัน 
พระเยซูคริสตตรัสวา “มนษุยไมอาจจะดาํรงชีวิตดวยอาหารเพียงอยางเดียว แตจะตองดํารงดวย

พระวจนะทุกคําท่ีออกมาจากพระโอษฐของพระเจา” 
พูดอยางงาย ๆ ก็คือวา “ปจจัย 4” ไมเพยีงพอสําหรับชีวิตของมนุษยท่ีตองการประสบกับความ

ผาสุกท่ีแทจริง! 
สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ จึงยนือยูบนหลักความจริงขอนี้. 
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บทที่ 1 วยัรุน 0

ความสําคัญของวัยรุน 

ประเทศไทยของเรามีประชากรกวา 50 ลานคน และเปนผูท่ีอยูในวัยรุนเสียราว 14 ลานคน วัยรุน
เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอท่ีมีความสําคัญอยางมาก ดวยตระหนกัถึงความจริงขอนี้ องคการสหประชาชาติ
จึงมีมติใหป 1985 เปนปเยาวชนสากล ไมวาชายหรือหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไปจนถึง 25 ป ลวนอยู
ในกลุมของเยาวชนท้ังส้ิน 

เม่ือพูดถึงวยัรุน เราก็จินตนาการถึงคนท่ีมีรูปรางสมบูรณ แข็งแรง ปราดเปรียว ราเริงเบิกบาน 
(เหมือนดอกไมบานยามเชา) เปนวัยท่ีเอาจริงเอาจัง (แตช่ัวครูช่ัวยามเทานั้น) วยัรุนจะชินกับการใชศัพท
สะแลงตาง ๆ 

ในภาษาไทยคนท่ีอายุยังนอยเราเรียกกนัหลายอยาง 
เยาวชน ตามความหมายของราชบันฑิตสถาน คือ บุคคลท่ีมีอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตไมเกิน 18 ป

บริบูรณ 
อนุชน หมายถึงคนรุนหลัง หรือคนรุนตอไป 
วัยรุน คือ วัยท่ียางเขาสูหนุมสาว 
วัยรุนมีความสาํคัญอยางมากตอครอบครัว ตอสังคมและตอประเทศชาติ ดังสโลแกนท่ีวา 

“เยาวชนคือหวัใจและอนาคตของชาติ” นอกจากนัน้ วยัรุนยังมีความสําคัญตอแผนดินของพระเจาและ
ตอคริสตจักรอีกดวย คริสตจักรใดท่ีจะเจริญหรือตกตํ่าก็ใหดูไดจากจํานวนวัยรุนในคริสตจักรนั้น 
เพราะคนเหลานี้จะเปนผูสืบทอดเจตนารมยของเหลาบรรพชน เพื่อจรรโลงใหพระราชกิจของพระเจา
รุงเรืองสืบไป 

วัยรุนดังมาศึก 

วัยรุน เปรียบเหมือนมาศึกท่ีคึกคักอยูตลอดเวลา อยากจะผาดโผนโจนทะยานออกไปสูโลกอัน
กวางไกล อยากจะสัมผัสกับส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ เพิ่มพูนประสบการณและด่ืมด่ํากับชีวิตในวยัหวาน คํา
วา “ขอใหรออีกหนอย” ในความรูสึกของวัยรุนนัน้ มันเหมือนจะบ่ันทองช ีวิตใหดาวดิ้นลงไปใน
ฉับพลัน 
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ท้ังนี้เพราะวัยรุนนั้นเต็มเปยมไปดวยพลังกาย ใจและจิตวิญญาณ อัดแนนดวยอุดมการณในการ
สรางสรรคโลก เรียกเปนภาษาอังกฤษวาเปนวยั “แอคทีฟ” เปนวยัท่ีร้ังไมคอยหยุด ฉุดไมคอยอยู เปนวัย
แหงความคิด (บางคร้ังคิดแผลง ๆ) มีความกระฉับกระเฉงวองไว ใจรอนและเรงรีบในการตัดสินใจ 

บางคร้ังความรอนรนท่ีขาดบังเหียนกลับกลายเปนความลุกล้ีลุกลนไป! 
จุดออนของวยัรุนคือ ขาดความอดทน ไตรตรองไมคอยรอบคอบ บางคร้ังวัยรุนเล็งผลเลิศเกินไป 

มองส่ิงตาง ๆ ในแงบวกมากไปจนเกิดความไมสมดุลยทางดานความคิด เม่ือเหตุการณไมไดเปนไปดังท่ี
ตนเองจินตนาการเอาไว ก็จะเกดิความผิดหวัง ทอแทใจและ “เซยกุดบาย” ไปอยางงายดาย 

บทเรียนจากรถไฟ 

ฝร่ังเขาเปรียบเทียบเอาไวเขาทาดี เขาบอกวา ช ีวิตของมนุษยเปนเหมือนรถไฟ เหมือนอยางไรก็
ลองฟงดู 

ตอนท่ีอายุ 20 ป วิ่งไปไดทุกที แถมยังจอดไมเลือกสถานีอีกดวย 
พออายุ 30 ป กลายเปนขบวนพิเศษ จอดตามเมืองใหญ ๆ เทานั้น 
เม่ืออายุ 40 ป เปนขบวนรถดวน จอดเฉพาะสถานีใหญ ๆ ในมหานครของโลกเทานั้น 
ลุถึงวัย 50 ป กลายเปนขบวนรถหวานเย็น ตองหยดุใสฟน เติมน้ํามันกนัรํ่าไป ซอมแซมไมขาด

ระยะ 
พอถึงอายุ 60 ป กลายเปนขบวนรถเศษเหล็ก ท่ีจอดท้ิงไวเปนวัตถุโบราณ 
อุทาหรณจากเร่ืองนี้เตือนพวกเราซ่ึงเปน “วัยรุน” ท้ังหลายวา “จงรีบทํางานรับใชพระเจา เม่ือยัง

หนุมสาวอยู” 

วัยแหงการราเริงยินดี 

พระคัมภีรบอกวา “คนหนุมสาวเอย จงช่ืนชมยินดใีนวัยรุนของเจา” (ปญญาจารย 11:9) 
ไมมีใครมาหามใหวัยรุนหยดุราเริงได ถาวัยรุนคนใดซึมเศราเหงาหงอย แสดงวาผิดปกติทางดาน

จิตใจ จะตองรีบหาทางแกไขกอนท่ีจะสายเกินไป 
ในพระคัมภีรมีตัวอยางของคนท่ีราเริง ดาวิดเปนคนท่ีมีความช่ืนชมยินดี เขายิ้มแยมแจมใสอยู

เสมอ ดาวิดชอบรองเพลง ดีดพณิ และกระโดดโลดเตนถวายสรรเสริญแดพระเจา เขาราเริงมาก
จนกระท่ังถูกภรรยาข้ีบนคอนขอดเอา แตดาวิดหาแครไม 

กษัตริยซาโลมอนไดกลาววา “จิตใจท่ีราเริงเปนยาขนานวิเศษ” (สุภาษติ 17:22) 
ในสมัยของผูวนิิจฉัย มีหญิงสาววัยรุนคนหนึ่งท่ีตองจบชีวิตลงเพราะความช่ืนชมยนิดี เธอเปน

บุตรีของเยฟธาห (ดูผูวินิจฉัย 17:34) เธอตายเพราะความโงเขลาเบาปญญาของบิดาตนเอง 
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เปาโลไดบอกแกคริสเตียนชาวเมืองฟลิปปวา “จงช่ืนชมยินดใีนองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจา
ขอย้ําอีกคร้ังหนึ่งวา จงช่ืนชมยินดีเถิด” (ฟลปป 4:4) แมวาเปาโลจะถูกตีตรวนและจําคุกอยู ทานก็
สามารถมีความช่ืนชมยินดีได 

ความชื่นชมยินดีที่แทจริง 

ความราเริงยินดีท่ีแทจริงนัน้ จะตองออกมาจากสวนลึกของจิตใจ ไมจําเปนตองอาศัยเหลา 
ยาเสพติด ผงขาว เฮโรอีน ไมจําเปนตองอาศัยเหลาแหง ทินเนอร กญัชา ความช่ืนชมยินดีท่ีแทจริงไม
จําเปนตองอาศัยเพลงดิสโก การเตนรํา บารหรือไนทคลับ หรือม่ัวสุมในเร่ืองเพศ และไมจําเปนตอง
อาศัยคนท่ีมาทําตลกใหด ู

ความช่ืนชมยนิดีของคริสเตียน มาจากการไดสัมผัสกับฤทธ์ิอํานาจแหงความรักของพระเจา! 

วัยแหงการตัดสินใจ 

วัยรุนเปนชวงท่ีตองเดินผานจุดวกิฤติ ซ่ึงเปนหัวเล้ียวหวัตอของชีวิต เปนจุดท่ีตองตัดสินใจเลือก
วา จะไปหรือไมไป จะไปทางไหน ทางซายหรือทางขวา? 

จะทําหรือไมทํา จะทําอะไรหรือไมทําอะไร? 
จะเอาหรือไมเอา จะเอาอะไรหรือไมเอาอะไร? 
จะเรียนหรือไมเรียน จะเรียนอะไร? 
จะคบเพื่อนหรือไมคบ จะคบเพื่อนแบบไหน? 
จะมีเพื่อนตางเพศหรือไมมี จะมีแบบไหน? 
จะทํางานหรือไมทํางาน จะทํางานแบบไหน? 
จะนับถือพระเจาหรือจะไมนบัถือ จะนับถือพระเจาแบบไหน? 
วัยรุนจะตองมีการตัดสินใจทกุอยาง ไมมีการยกเวน 
การตัดสินใจเลือกของเรา จะเปนเคร่ืองกําหนดอนาคตของเรา เม่ือเราเลือกอะไร แนนอน เราจะ

ไดส่ิงนั้น พระคัมภีรกลาววา “คนท่ีหวานอะไรลงไป ยอมจะเก่ียวเก็บส่ิงนั้น” (กาลาเทีย 6:7) 
จักรพรรดิของโรมันช่ือมารคัส ออริลิอัส (คศ. 121-180) กลาววา “ชีวิตของเราเปนไปตาม

ความคิดของเรา” 
นอรแมน วินเซนตฟล นักเทศนท่ีมีช่ือเสียงไดกลาววา “ความคิดของทาน แมจะไมทําใหทาน

เปนไปตามท่ีคิด แตเม่ือทานคิดอยางไร ทานก็จะเปนไปอยางนั้น” 
วัยรุนท่ีรัก ทานเห็นดวยกับคํากลาวนี้หรือไม? 
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กึ่งดีกึ่งเลว 

เปนการงายท่ีจะเลือกเอาระหวางส่ิงท่ีดกีบัส่ิงท่ีเลวแตเปนการยากท่ีจะเลือกเอาส่ิงท่ีกึ่งดีกึ่งเลว ส่ิง
ท่ีดีกับส่ิงท่ีเลวนั้นเปนเหมือนสีขาวกับสีดาํ มองเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน 

เรารูวาเปนความช่ัวเม่ือฆาคน ลักขโมย ลวงประเวณี (ทําผิดทางเพศ) แตส่ิงเหลานี้ละ? เชน การ
โกหก เพื่อใหคนอ่ืนสบายใจ การเก็บเงินหลนได การเลนหวย การซ้ือขอสอบ การข้ึนรถเมลไมไดเสีย
คาโดยสาร เอาเวลาเรียนไปเท่ียว เอาเวลาของการนมัสการพระเจาไปทําอยางอ่ืน การหลับในเวลา
ทํางาน การเอาเวลานอนไปคุยกับเพื่อน การเอาเงินสําหรับถวายแดพระเจาไปใชสวนตัว ฯลฯ 

ส่ิงเหลานี้ อันไหนดกีวากัน หรือเลวกวากนั? 
“เปนการงายในการเลือกเอาสิ่งท่ีดีหรือเลว แตยากท่ีจะเลือกเอาส่ิงดีอันดับหนึ่งและดอัีนดับสอง” 
แตพระเจาตองการใหวัยรุนทุกคนไปถึงเปาหมาย “ดีอันดับหนึง่” ซ่ึงเรียกในภาษาคริสเตียนวา 

“น้ําพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระเจา” (โรม 12:1-2) 
พระคัมภีรกลาวกับวัยรุนวา “ในปฐมวัยของเจาจงระลึกถึงผูสราง” (ปญญาจารย 12:1) พระเจา

ทรงรูวาวัยรุนมีความสําคัญมากแคไหน มีแรงผลักดันอะไรอยูเบ้ืองหลังในการกระทําแตละอยาง 
พระองคทรงรูวาวยัรุนควรจะเลือกตัดสินใจแบบไหน ฉะนั้น อยาลืมท่ีจะอธิษฐานทูลขอสติปญญาและ
คําแนะนําจากพระองค แลวพระองคจะทรงช้ีทางเดินใหแกเรา และจะกระทําใหวถีิชีวิตของเราราบร่ืน 
(ดูสุภาษติ 3:5-6) 

พระเจาทรงสรางวัยรุนทุกคนใหเปนคนท่ีมีคุณคาเม่ือวยัรุนมีคาแลว เขายอมจะทําใหทุกส่ิงมีคา
ตามไปดวยและเราจะไมเปนดังคําท่ีเขาพูดกันวา.... 

“รกคนดีกวารกหญา 
รกคนไรคา 
รกหญาดีกวารกคน” 
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บทที่ 2 วยัรุนกับความรัก 1

โลกกําลังขาดแคลนความรัก 

นักหนังสือพิมพทานไดกลาววา “โลกไมไดใหส่ิงตาง ๆ ตามใจใครปรารถนา แตโลกจะใหส่ิง
ตาง ๆ แกผูสมควรจะไดรับเทานั้น” 

เม่ือฟงคําพูดนีแ้ลวบางคนอาจจะเห็นดวย แตบางท่ีอาจจะทําใหเกิดจิตใจหอเหี่ยวก็เปนได 
เพราะวาส่ิงอยากจะไดกไ็มได ส่ิงท่ีไมอยากจะไดก็จําใจตองรับเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ิงท่ีวยัรุน
ขวนขวายเสาะหามากท่ีสุด นั่นคือ “ความรัก” กลับไมพบ (ซ่ึงในความรักนั้นกอปรดวยความเขาใจซ่ึง
กันและกัน มีความสุภาพออนนอม มีการทะนุถนอม ความช่ืนชมยนิดีและใหเกียรติแกกนัและกัน) แต
ความโศกเศรา ผิดหวังไมมีใครตองการกลับประดังเขามาอยางทวมทน 

โลกในยุคคอมพิวเตอรกําลังขาดแคลนความรักอยางขนาดหนัก พอ ๆ กับเอธิโอเปยขาดแคลน
อาหาร ทานคงจะเคยไดยินเพลง “ชายแปลกหนา” ท่ีเนื้อรองบอกถึงคนท่ีกําลังเสาะแสวงหาความรัก 

“เย็นวันนัน้ท่ีหนาประตู หนูนอยเพลิดเพลินเดินไปมาดดูอกไม เจาหมาตัวนอยวิ่งตามไมหางนาย 
เจอเอาชายแปลกหนาคนหนึง่ นัยนตาสับสนเดินเวียนวนมาหยดุยนื แลวยืน่ขนมในมือใหเจาหมา หนู
นอยนัน้นึกหวัน่ นึกแปลกในใจ เหตุใดชายแปลกหนา จงึนําอะไรมาใหหมากนิ 

ยืนมองดูอยูครูใหญจึงเดินจากไป เดินไปไกลไมกลับมา ท้ิงใหเจาหมานั้นเพลินกินตอไป หนูนอย
นั้นนึกหวั่น นกึแปลกใจ เหตุใดชายแปลกหนา จึงนําเอาอะไรมาใหหมากิน 

เดินไปเจอท่ีหนาตลาด ในวนัตอมาชายคนเดิมซ้ือขาวปลา แลวเรียกใหหมามากนิในหอเดยีวกนั 
หนูนอยตัดสินใจเอยถาม เหตุท่ีชายแปลกหนานัน้ นําอะไรมาใหหมากนิ 

ตอบวา เคยปกใจจะหาความรักจากคน แตไมเคยไดจากใคร และสุดทายจึงคิดเปล่ียนใจ ไลตาม
เอาจากหมาหาความรักจากคน ไมเคยไดจากใคร และสุดทายจึงคิดเปล่ียนใจ ไลตามเอาจากหมา” 

ลองหลับตาคิดดูวา นาสงสารและเวทนาสักปานใดท่ีมนุษยขาดไรซ่ึงความรักตอกันและกัน 
จนกระท่ังตองไปขอความรักจากสัตวเดรัจฉาน 

ความรักคืออะไร? 

กวีไทยทานหนึ่งไดกลาวถึงความรักวา “ความรักคือน้ําผ้ึง คือน้ําตา คือยาพิษ คือหยาดน้ําอมฤต
อันช่ืนชุม คือ เกษรดอกไม คือไฟรุม คือความกลุม คือความฝนนั่นแหละรัก” 

 11 



กิล เบิรต นักประพันธชาวอังกฤษบอกวา “ความรักคือสวนดอกไมริมปากเหว หากเราจะเอ้ือมมือ
ไปเด็ด จะตองระวังใหมาก ถาพลาดพล้ังอาจตกเหวตายได” 

บางคนพูดถึงความรักวา “ความรักทําใหคนตาบอด” “ความรักทําใหโลกหยุดหมุน” 
แตบางคนบอกวา ความรักเหมือนกับวัวหนุม 
ความรักเหมือนโคถึก 
กําลังคึกผิขังไว 
ก็โลดออกไปจากคอก 
บยอมอยู ณ ท่ีขัง 
ถึงหากจะกั้นไว 
ก็ดึงไปดวยกําลัง 
ยิ่งหามกย็ิ่งคล้ัง...ฯลฯ” 
“ความรัก” เปนหวัขอท่ีเหลานักปราชญพากันวพิากษวจิารณและถกเถียงมาต้ังแตสมัยโบราณ

แลว อธากอนซ่ึงเปนปราชญของกรีกไดพดูถึงความรักวา “ความรักเปนเทพเจาท่ีงดงามท่ีสุด และดีท่ีสุด
....ในความรักนั้นมีความสุภาพออนโยน ยุติธรรม กลาหาญและเต็มไปดวยสติปญญา ส่ิงท่ีความรัก
ใหแกมนษุยคือ ความงามและความดี ทําใหเกิดสันติสุข และความรมเย็นในทุกชีวิต” 

แตโสเครตีส (กคศ.470-399) นักปราชญท่ียิ่งใหญของกรีกไดแยงวา “ความรักไมสวยงามและไม
ดี ความรักไมใชเทพเจา ความรักไมเปนอมตะ ความรักเปนภูตท่ีอยูกึ่งกลางระหวางเทพเจากบัมนุษย 
ดังนั้น ผูท่ีมีความรัก จึงอยูกึ่งกลางระหวางคนฉลาดและคนเขลา” 

ความรักท่ีแทจริง 

จะเห็นไดวา ทัศนะและความคิดหรือคําจํากัดความ “ความรัก” ของเหลานักปราชญท้ังหลายท่ี
กลาวมาแลวนาสนใจ ซ่ึงลวนแตเกีย่วของกับเทพเจา มนุษยและสัตวเทานัน้ แตในพระคริสตธรรม
คัมภีรไดบอกถึงความรักท่ียิง่ใหญสูงสุด เปนความรักท่ีสมบูรณแบบและคงอยูตราบช่ัวนิรันดร 

“พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยอหน 4:8) 
“พระองคตรัสวา เราไดรักพวกเจา” (ววิรณ 3:9) 
พระองคตรัสอีกวา “เราไดรักเจาดวยความรักนิรันดร” (เยเรมีย 31:3) 
“ความรักมีอยูในพระเยซูคริสต” (2 ทิโมธี 1:13) 
“ความรักมาจากพระเจา ผูท่ีอยูในความรักกอ็ยูในพระเจา” (1 ยอหน 4:7,16) 
เปาโลไดกลาวถึงคุณลักษณะของความรักแทใน โครินธ 13:4-7 วา “ความรักนัน้อดทนนาน และ

กระทําคุณให ความรักไมอิจฉา ไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง ไมหยาบคาย ไมคิดเหน็แกตนเองฝายเดยีว ไม
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ฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิด แตช่ืนชมยนิดีเม่ือประพฤติชอบ ความรักทนไดทุกอยาง แมความผิดของ
ผูอ่ืน และเช่ือในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และทนตอทุกอยาง” 

ทานไดสรุปวา “ความรักไมมีวันสูญส้ิน... ความรัก เปนใหญท่ีสุด” 
วัยรุนกับความรักเปนของคูกนั เหมือนดวงอาทิตยคูกับดวงจนัทร หรือเหมือนกลางวันคูกับ

กลางคืน เม่ือวัยรุนคนหนึง่คนใดถูกศรรักปกอก เขาอาจจะครํ่าครวญวา “ถึงกลางวันมีสุริยันแจม
ประจักษ ไมเห็นหนานงลักษณยิ่งมืดใหญ ถึงราตรีมีจันทรอันอําไพ ไมเห็นโฉมประโลมใจใหมืดมน” 

เม่ือซิกมันด ฟรอยส นักจติวิทยาชาวออสเตรียเช้ือสายยิว (คศ.1856-1939) ไดรักกบัหญิงสาวช่ือ
มารธา เบอรเนยส ตลอดระยะเวลาสามป ฟรอยดไดเขียนจดหมายถึงเบอรเนยสถึง 300 ฉบับ เฉล่ียเดือน
ละประมาณ 25 ฉบับ นี่คือความรักท่ีแสดงออกเปนการกระทําดวยความคิดถึงและเอาใจใส 

ในความรักแทนั้นไมมีน้ําตา ไมมียาพษิ ในความรักแทมิใชดังไฟรุม มิใชความกลัดกลุมกินไมได
นอนไมหลับ ในความรักแทไมมีความวติกกังวล ความรักแทไมใชดอกไมริมปากเหว แตความรักแทคือ 
“ความจริงใจ” มิใชความฝนหรือละเมอเพอพก ลม ๆ แลง ๆ ความรักแทไมไดทําใหคนตาบอด ตรงกัน
ขามกลับทําใหตาสวางไสว ความรักแทมิใชเปนการเห็นแกตัวหรือทําลาย มีแตสรางสรรค สนับสนุน
สงเสริมใหคนรักเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป 

ความรักแทคือ “การใหส่ิงท่ีดีท่ีสุดแกคนรัก” ความรักแทไมใชดังโคถึกพิโรธและใหโทษแก
เจาของ แตเปนดังนกพิราบที่สุภาพออนหวานและบริสุทธ์ิ ความรักแทไมใชส่ิงท่ีมาจากเทพเจาหรือภูต 
แตมาจากสวรรค 

ความรักแทมีอยูในพระเยซูคริสต 
และมีอยางอุดมสมบูรณ เพียงพอสําหรับทุกคนในโลก! 
วัยรุนท่ีรัก ทานไดพบกับความรักท่ีแทจริงแลวหรือยัง? 
“คนท่ีมีเงินเทานั้น ท่ีจะสามารถแบงปนเงินแกคนอ่ืนได” ความรักก็เชนกัน “ถาทานไมมีความรัก

ท่ีแทจริงทานจะแบงปนความรักแกคนอ่ืนไดอยางไร? 
จริงไหม? 
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บทที่ 3 วยัรุนกับทีป่รึกษา 2

ดวงอาทิตยตั้งเกือบตรงศีรษะ แสงของมันทําใหสายน้ําสะทอนเปนประกายระยิบระยบั 
หญิงสาวคนหนึ่งใบหนาโศกเศราและหมองคลํ้า เดินทอดนองไปบนสะพานอยางหมดอาลัยตาย

อยาก เธอเดนิมาหยุดตรงกึ่งกลางสะพาน แลวชะโงกมองลงไปสูเบ้ืองลาง 
นิ่ง...และเน่ินนาน... 
สายนํ้าท่ีไหลเช่ียวกรากพัดมาปะทะเสาตอมอ แลวมวนตัวเปนเกลียวคล่ืน กอสวะลอยมาเปน

ระยะ มันลอยไปอยางปราศจากความหมายเหมือนชีวิตของเธอ 
เธอสูดหายใจเขาเต็มปอด และเธอตัดสินใจเปนคร้ังสุดทาย ขณะท่ีเธอยกเทาขางขวาแตะราว

สะพานเหล็ก 
“คุณครับ... คุณครับ อยา อยาเพิ่ง” เสียงนั้นดังมาจากเบ้ืองหลัง ทําใหเธอชะงักและหันกลับไป

มอง “อยาเพิ่งคิดส้ันซีครับ มีปญหาอะไรที่ผมพอจะชวยไดบางครับ?” 
เงียบ... ไมมีคําตอบจากริมฝปากท่ีแหงผากของเธอ! 
“เฮอ...เออ ผมเปนนักจิตวทิยา ทํางานดานสังคมสงเคราะห ผมมีหนาท่ีคอยใหคําปรึกษาปญหา

ช ีวิตแกทุกคนครับ” 
แทนคําตอบกลับมีเสียงสะอ้ืน น้ําตาของเธอไหลพร่ังพรู ชายหนุมปลอยใหเธอรองไหเพื่อระบาย

ความอัดอ้ันตันใจ ซ่ึงก็เปนไปตามหลักวชิาการท่ีเรียนมา ปลอยใหอารมณเก็บกดนั้นระเบิดออกมา แลว
อะไรตออะไรก็จะคอย ๆ ดีข้ึน 

“ดิฉันหมดส้ินแลวทุกส่ิงทุกอยาง” เธอเสียงส่ันเครือเม่ือสรางซาจากการสะอ้ืนไห 
ภาพของคนสองคนยืนอยูบนสะพาน ฝายหนึ่งเปนหญิงสาวท่ีมีปญหาชีวิตอยางหนักหนวงเกิน

กวาท่ีจะแกไขดวยตนเองได เธอไมอาจทนมีชีวิตอยูตอไป กับอีกฝายหน่ึงชายหน ุ มนักสังคมสงเคราะห 
ผูจัดเจนในการแกไขปญหาช ีวิตใหแกผูอ่ืน 

ในชวงของการสนทนา สวนใหญแลวฝายหญิงจะพูด...พูดและพูด แลวก็รองไหระบายปญหา 
ฝายชายไดแตพยักหนารับอยูเปนระยะ 

เวลาผานไป และผานไป 
ดวงอาทิตยคลอยไปทางทิศตะวันตกมากแลว แตทวาปญหาของเธอยังไมหมดส้ิน เธอเลาไป

รองไหไป มีแตปญหา ๆๆๆๆ... ท่ีไมอาจจะแกไขได 
เม่ือดวงอาทิตยจวนจะลับขอบฟา โดยไมคาดฝนชายหนุมและหญิงสาวก็ปนข้ึนไปยืนบนราว

สะพานและกอดคอกันกระโจนดิ่งลงสูสายนํ้าท่ีไหลเช่ียวกรากเบ้ืองลาง 
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ตอมา มีผูพบศพของคนท้ังสองลอยข้ึนมาหางจากสะพานท่ีเกิดเหตุหลายกิโลเมตร 
นี่เปนเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ 
วัยรุนบางคนอาจจะมีคําถามวา “ทําไมชายหน ุ มท่ีปรึกษาคนน้ัน จึงตัดสินใจกระโดดนํ้าเพื่อจบ

ชีวิตของตนเองพรอมกับหญิงสาวท่ีมีปญหา?” 
คําตอบท่ีเราพอจะทราบก็คือ เพราะนักสังคมสงเคราะหคนนัน้มีปญหาสวนตัวท่ีแกไมตก

เหมือนกนั เม่ือมาพบกับปญหาของคนอ่ืนเข า ก็กลายเปนปญหาท่ีทับถมทวีคูณ จึงสุดท่ีจะทนทานตอไป
ได 

ดังนั้น เขาจึงเห็นวา “ตายเสียดีกวาอยู” 
บทเรียนสําหรับวัยรุนในเร่ืองนี้ก็คือ ทุกคนมีปญหาชีวิต โดยเฉพาะวยัรุนอาจจะมีมากกวาวยัอ่ืน 

ๆ เม่ือเรามีปญหาเกิดข้ึน เราจะทําอย างไร? เราแกไขปญหาโดยไปหาท่ีปรึกษา? หรือตัดสินใจทําลาย
ชีวิตตนเองดวยความตายใหมันส้ินเร่ืองส้ินราวไปเลย? หรือหันเขาหายาเสพตดิเพื่อบรรเทาความกลัด
กลุม? 

แนนอน ทุกคนยอมมีปญหา และปญหาของแตละคนกไ็มเหมือนกนั (คนท่ีไมมีปญหาคือคนท่ียัง
ไมจุติในครรภมารดา) บางคนปญหาเล็ก บางคนปญหาใหญ มีปญหาช ีวิต ปญหาความรัก ปญหาแฟน 
ปญหาคูครอง ปญหาการเรียน ปญหาสามีภรรยา ลูก ปญหาการเงิน ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ 
ปญหาการเมือง ปญหาศาสนา...ฯลฯ 

ชายหนุมนักศึกษามหาวิทยาลัยมีช่ือแหงหนึ่ง มีสิวขึ้นเต็มใบหนา เขารูสึกอับอายเพื่อนฝูงยิ่งนกั 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งกลัววาแฟนสาวจะไมรัก จึงตัดสินใจฆาตัวตาย.... นี่ก็เพราะสิวเปนปญหา! 

นาแปลกมาก ทุกคนตางลวนคิดวา ปญหาท่ีตนเองกําลังเผชิญอยูนั้น ชางมากมายมหาศาลเสีย
เหลือเกิน มันหนกัเกนิกวาท่ีจะแบกรับเอาไวได แตโสเครติสนักปราชญของกรีกไดกลาวใหขอคิดวา 
“ถาเอาปญหาท้ังหมดของคนเรามากองรวมกันตรงหนา จากนั้นทุกคนจะตองแบงเอาไปคนละเทา ๆ กัน 
คนสวนมากคงจะพอใจรับเฉพาะปญหาของตนแลวเดินจากไป” 

ทําไม? 
ก็เพราะตอนแรกเราคิดวา ปญหาของเรานัน้ใหญโตมโหฬารเหลือเกนิ แตเม่ือเหน็ปญหาของคน

อ่ืนแลว จึงรูวาปญหาของเรายังนอยกวาและพอทนได 
วิลเล่ียม เจมสไดกลาววา “ความเลวรายท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต จงยนิดีรับมันไว จงยนิดีรับมันไว... 

เพราะผูท่ียินดตีอนรับทุกส่ิงท่ีอุบัติข้ึนแกเขา เปนข้ันแรกแหงชัยชนะและเขาจะชนะตอไปเร่ือย ๆ ใน
เบ้ืองหนา” หลิน ยู ถัง นักปราชญของจีนก็พูดแนวเดียวกันคือ “ความสงบอันแทจริงของจิตใจ มาจาก
การยินดตีอนรับส่ิงรายแรงที่สุดท่ีเกิดข้ึนแกเรา” 

 15 



แฮรอด แอบบัดรูสึกนอยใจในวิถีชีวิตของตนเองยิ่งนัก เขาตกตํ่าจนกระท่ังไมมีแมแตรองเทาจะ
สวมใส แตวนัหนึ่งขณะที่เขากําลังจะเดินขามถนน กพ็บชายคนหนึง่เทากุดท้ังสองขางมาบนลอเล่ือน
และใชมือท้ังสองขางดันพืน้ใหลอเล่ือนไปขางหนา ชายพิการผูมีใบหนาอ่ิมเอิบยิ้มแยมแจมใสเอยทักแฮ
รอดวา “สวัสดีครับ วันนี้อากาศดีจังนะครับ” 

เม่ือแฮรอดกลับมาถึงบานพัก เขาเขียนติดไวท่ีกระจกในหองน้ําวา “ฉันรูสึกเศราใจเพราะไมมี
รองเทาสวมแตแลวฉันกห็ายเศรา เพราะพบชายคนหนึ่งท่ีไมมีเทาท่ีริมถนน” 

วัยรุนท่ีรัก ปญหามันเกดิข้ึนแน ตราบใดท่ีเรายังดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ แตเม่ือปญหาเกิดข้ึนแลว
เราจะทําอยางไร? 

ประการแรก เราจะตองระมัดระวังไมตัดสินใจอยางรีบดวนในการทําลายชีวิตของตนเองไมวา
ทางตรงหรือทางออม ทางตรงคือการฆาตัวตาย ทางออมคือใชยาเสพติดหรือเก็บเนื้อเก็บตัวและ
โศกเศราอยูกบัความทุกข 

ประการท่ีสอง เราจะตองไมไปปรึกษาหารือกับคนท่ีชวยเหลืออะไรเราไมได หรือไปปรึกษากับ
คนท่ีมีปญหาของเขาอยูแลว เพราะนอกจากเขาจะไมไดชวยเรา เขายงัจะทําใหเราจมดิ่งลึกลงสูปญหา
นั้นมากอีกดวย 

ประการท่ีสาม เราตองปรึกษากับผูท่ีสามารถชวยเราไดอยางแทจริง แนนอน ไมมีใครสามารถ
ชวยเราไดดีเทากับ “พระเจา” เพราะพระองคเปนท่ีปรึกษามหัศจรรย เปนพระเจาผูทรงฤทธ์ิ ไมมีปญหา
อะไรท่ีพระองคแกไขไมไดเพราะพระองคทรงทําไดทุกอยาง 

“มีส่ิงใดที่อัศจรรยเกินฤทธ์ิพระเจาจะทําได” 
“เพราะวาไมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่พระเจาทรงกระทําไมได” (ปฐมกาล 18:14, ลูกา 1:37) 
เปนการดีท่ีเราจะไปปรึกษากบัพอแม ญาติพี่นองเปนการดีท่ีจะไปปรึกษากับครูบาอาจารยหรือ

เพื่อนฝูงท่ีไวใจได เปนการดีท่ีจะไปปรึกษากับศิษยาภบิาลหรือผูนําคริสตจักร (ผูปกครอง มัคนายก 
ประธานคณะบุรุษ สตรีและอนุชน) 

แตดียิง่กวานั้นท้ังหมดก็คือ “ปรึกษาหารือกับพระเจา” ดวยการอานพระคัมภีร อธิษฐานสวนตัว
กับพระองคแสวงหาคําตอบจากพระพักตรพระเจาโดยตรง 

“บรรดาผูทํางานเหนด็เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะใหทานท้ังหลายหาย
เหนื่อยเปนสุข” (มัทธิว 11:28) 

นี่เปนคําตรัสเชิญชวนของพระเยซูคริสต วยัรุนเหน็ดเหน่ือยทางดานจิตใจ ทางดานการเรียน และ
ทางดานจิตวิญญาณ วัยรุนท่ีมีปญหาภาระหนกัอก จงเขามาพักพิงในพระองคผูทรงเปน “ท่ีปรึกษา
มหัศจรรย” แลวทานจะหายเหน่ือยมีความสุข 
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“พระองคทรงนําขาพระองคดวยคําปรึกษาของพระองค และภายหลังพระองคทรงนําขาพระองค
ใหไดรับเกียรติยศ” (สดุดี 73:24) 

“ขาพเจาสรรเสริญพระเจา ผูประทานคําปรึกษาแกขาพเจา” (สดุดี 16:7) 
“ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานกล็มเหลวแตมีผูแนะนํามาก ๆ แผนงานนั้นก็สําเร็จ” 

(สุภาษิต 15:22) 
วัยรุนท่ีรัก ทานเปนผูหนึ่งใชไหมที่มีปญหา? 
พระเยซูคริสตทรงเชิญชวนใหทานมาหาพระองคเดี๋ยวนี้. 
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บทที่ 4 วยัรุนกับการทําดี 

ช ีวิตเปรียบเหมือนอะไร? 

“อดีตเปนความฝน อนาคตเปนความหวัง ปจจุบันเทานัน้ท่ีเปนของเรา” 
วัยรุนท่ีรัก คํากลาวนี้เปนบทเรียนอยางงาย ๆ วาใหเราเปนคนมองเหน็คุณคาของเวลา และรูจักใช

เวลาใหเปนประโยชนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
เปาโลไดเขียนจดหมายไปเตือนคริสเตียน เอเฟซัสวา “จงรูจักใชเวลาท่ีมีอยูบําเพ็ญแตส่ิงท่ีดีงาม 

เพราะเวลานี้เปนเวลาที่ช่ัวชายิ่งนัก” (เอเฟซัส 5:16 ฉบับอมตธรรมเพ่ือช ีวิต) 
บางคนเปรียบเทียบวา ชีวิตของมนุษยเปนเหมือนแทงเทียนไข บางแทงเพิ่งถูกจดุ บางแทงไหม

ไปเกือบคร่ึงแลว บางแทงจวนจะมอดและบางแทงดับไปแลว 
เวลาในชีวิตของทานเหลืออยูเทาไหร? ไมตองไปคิดถึงเวลาท่ีผานพนซ่ึงสูญเสียไปแลว แตให

คิดถึงเวลาเหลืออยูในชีวิตนีว้า เราจะใชทําอะไรใหเปนประโยชนและคุมคาท่ีสุด? 
ชีวิตวยัรุนดังเทียนท่ีเพิ่งจะจดุไดไมนาน อาจจะยังเหลือหนทางอีกไกลท่ีตองเดินไป 
เม่ือคร้ังท่ีผูเขียนเปนนกัเรียน ครูภาษาอังกฤษ (ฝร่ัง) ไดใหคําถาม 5 ขอท่ีนาคิดมาก.... 
1.คุณอยากเปนอะไร (ใคร) มากท่ีสุด สามารถเปนได? 
2.คุณอยากจะทําอะไรมากท่ีสุด? 
3.ถาคุณมีเงิน 30 ลานบาท คุณจะทําอยางไรกับเงินจํานวนนั้น? 
4.คุณอยากจะไปไหนมากท่ีสุด? ถาหากวาสามารถท่ีจะไปได 
5.ถามีเวลาเหลืออยูในช ีวิตเพยีง 24 ช่ัวโมง คุณจะทําอยางไร? 
อยากจะใหวยัรุนทุกคนท่ีอานมาถึงตอนน้ีหยุดคดิสองสามนาที แลวตอบคําถามท้ังหาขอนี ้

วัยของคน 

พระคัมภีรสอนเราวา “อยาอยูอยางคนโฉด แตจงเปนคนเฉลียวฉลาด” (เอเฟซัส 5:15) คนท่ีฉลาด
จะใชชีวิตและเวลาอยางเปนประโยชน คุมคา นํามาซ่ึงความพอใจ อ่ิมใจและสุขใจมากท่ีสุด 

คนทางภาคเหนือจะมีคําเปรียบเทียบถึงวัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
“วัยอาบน้ําบหนาว (แรกเกิด -20 ป) 
เกี้ยวสาวบเบ่ือ (20-30 ป) 
สูเสือทุกทา (30-40) 
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รามือกอนไก (40-50 ป) 
ไปนานกลับมาทอดหุย (50-60 ป) 
เปาขลุยบดัง (60-70 ป) 
เดินหลังบตรง (70-80 ป) 
ลงดินบได (80-90 ป) 
ข้ีไหลบรูตัว (90-100 ป) 
ไขก็ตายบไขกต็าย (100 ปข้ึนไป)” 
วัยรุนบางคนอยูในวัยอาบน้ําบหนาว แตบางคนอยูในวยัเกี้ยวสาวบเบ่ือ 
คําเปรียบเทียบวัยตาง ๆ ขางบนน้ี ทําใหเรามองเห็นภาพของสังขารไมเท่ียงอยางชัดเจน ดังนัน้ 

พระคัมภีรบอกใหวัยรุนท้ังหลายฉวยโอกาสโดยเนนท่ีการ “ทําความด”ี 
“คนดีจะไดผลดีแหงการกระทําของเขา” 
“คนดีเปนท่ีโปรดปรานของพระเจา” (สุภาษิต 14:14, 12:2) 
“จงเพียรทําความดีตอกันและกัน” 
“ใหทําดีมาก ๆ” (1 เธสะโลนิกา 5:15, 1 ทิโมธี 6:18) 
เปาโลไดบอกถึงจุดประสงคของพระเจาในการสรางวัยรุนวา “สรางข้ึนเพื่อใหประกอบการด”ี 

(เอเฟซัส 2:10) 

ทําดีตอคนท้ังปวง 

ในยุคปจจุบันหลายคนถือวา การทําดีเปนส่ิงผิดปกติ แตการทําช่ัวเปนส่ิงธรรมดา พวกเขามุงอยูท่ี 
“5 ก.” คือ “กิน กาม เกียรต ิกู และกอบโกย” เราไมสงสัยวาทําไมรานอาหารเกดิข้ึนเปนดอกเหด็ ไมวา
จะรานอาหารชั้นสูงในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารประเภทซีฟูต ฟาสทฟูด เร่ือยดะลงไปจนถึงราน
ประเภทยอง ๆ เหลาและหาบเร บางคนยึดหลัก “กินเร่ืองใหญ ตายเร่ืองกลาง ตะรางเร่ืองเล็ก” 

เราไมสงสัยวา ทําไมตามแผงหนังสือจึงมีแมกกาซีนประเภทโปเปลือยเกล่ือนกลาด เจาหนาท่ี
ตํารวจปราบไมหมด และเราไดเห็นวาทุกคนลวนมีชีวติอยูเพื่อจะไดช่ือเสียง เกียรติยศ และเงินทอง 
แมวาจะไดมาโดยการคดโกงคนอ่ืน แตเขาก็ยังชูคอรอนอยูในวงสังคม 

นี่เปนความผิดบาปท่ีทวีข้ึนอยางรวดเร็วในบานเมืองของเราใน คศ.นี ้
มีหลายคนท่ีรูสึกเหนื่อยหนายตอการทําด ี เพราะการทําดีนั้นนอกจากจะเปนส่ิงท่ียากแลว ยังมี

อันตรายอีกดวย ดังท่ีหลวงวจิิตรวาทการไดกลาววา “จงทําดี แตอยาเดน จะเปนภัย เพราะไมมีใครอยาก
เห็นเราเดนเกนิ” 
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ทําดีไดอยางไร? 

ในทัศนะของคริสเตียน พระคัมภีรสอนวา “เม่ือมีโอกาสใหทําดีตอคนท้ังปวง” (กาลาเทีย 6:10) 
วัยรุนท่ีรัก เราจะทําดไีดอยางไร? 
เราทําดีได โดยการเช่ือฟงและไววางใจในพระเจา อธิษฐานและนมัสการพระเจา ท้ังการไปโบสถ

และสวนตัวเราทําดีไดโดยการประกาศขาวประเสริฐ นาํคนมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต โอกาสที่
เราจะนําวิญญาณนั้นมีถึง 70 เปอรเซนตในเดก็แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ และโอกาสประมาณ 20 
เปอรเซนตในเด็กอายุ 3 ขวบไปจนถึงวยัรุน 17 ป แตมีโอกาสเพียง 10 เปอรเซ็นตท่ีจะนําพระวญิญาณ
คนท่ีอายุ 18 ปข้ึนไปถึงวัยชรา 

ดังนั้น การนําวิญญาณของคนมาถึงในพระเยซูคริสตนั้น ยิ่งเร็วเทาไหร เราก็มีโอกาสมากเทานั้น! 
วัยรุน เราสามารถทําความดีไดโดยการเช่ือฟงพอแม ขยันขันแข็งในการเรียน การงาน ทําดีไดโดย

ชวยเหลือเจือจานและใหความรักความอบอุนแกคนท่ีวาเหวในสังคม เด็กกําพรา คนยากจน คนเจบ็ไข
ไดปวย หญิงหมายไรท่ีพึ่ง คนชรา นักโทษในเรือนจํา คนติดยาเสพติด โสเภณี คนอกหักรักเปนพษิ คน
ท่ีผิดหวังในการเรียนหรือสอบตก วยัรุนทําความดีไดโดยชวยเหลือคนท่ีมีปญหาทุกขใจ คนท่ีขาดเพือ่น 

วัยรุนสามารถทําความดีไดโดยการประหยดัเงินทอง ไมฟุมเฟอย ใชของท่ีผลิตในประเทศของเรา
แทนของท่ีมาจากตางประเทศ ทําดีไดโดยไมขายหรือซ้ือของหนีภาษี ทําดีไดโดยไมเลนการพนัน ไมวา
จะเปนลอตเตอร่ีหรือหวยใตดิน มา มวยและอ่ืน ๆ 

วัยรุนทําดีไดโดยเช่ือฟงเคารพกฎจราจร และรักษาความสะอาดของบานเมือง เราทําความดีได
โดยเสียภาษีเงินไดใหแกรัฐบาลตามความเปนจริง 

ผูเปนตัวอยางแหงการทําดี 

พระเยซูคริสตเจาของเราเปนตัวอยางแหงการทําความดี ตลอดพระชนมชีพของพระองคไมเคยทํา
ส่ิงท่ีเลวรายใด ๆ เลย “พระองคไมไดกระทําบาปเลย” (1 เปโตร 2:22) 

พระองคทรงสอนเหลาสาวกวา “ทานท้ังหลายจงเปนคนดีรอบคอบ เหมือนอยางพระบิดาของ
ทาน ผูทรงสถิตในสวรรคเปนผูดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48) 

วัยรุนท่ีรัก จงหาโอกาสที่จะกระทําดใีนวันนี้! 
เฮอราไคลตัส นักปราชญชาวกรีก (กคศ.500) ไดกลาววา “ทานจะกระโจนลงไปในแมน้ําเปนคร้ัง

ท่ีสองไมได” นั่นหมายความวา กระแสน้ําเปล่ียนไปในทุกวินาทีเชนเดียวกนักับเวลา ถาไมรีบฉวย
โอกาสควาเอามันไวและมันจะผานไป และไมหวนกลับมาอีกเลย 
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พวกนักธุรกิจมักจะถือวา “เม่ือวานนี้คือเช็คท่ีเดงไปแลว พรุงนี้คือเช็คท่ียังไมถึงกําหนด แตวันนี้
คือเงินสดจงใชมัน” 

ภาพยนตเร่ืองหน่ึงมีสโลแกนท่ีนาสนใจมากวา “เปนคนดีท่ีไหนก็ได ขอใหเปนคนดีท่ีแทจริงก็
แลวกนั” 

วัยรุนคริสเตียน คือผูท่ีกระทําความด ี
และวนันี้คือเวลาแหงการทําดี! 
ทานเห็นดวยกบัความจริงขอนี้ไหม? 
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บทที่ 5 วยัรุนกับความหวัง 3

ความลับที่มดืมน 

ภาษิตจนีบทหนึ่งบอกวา “มะมวงเม่ือสุกงอมนั้น ไมตองเอ้ือมมือไปเด็ดหรอก แคหมาเหามันก็
รวงหลนแลว” 

“ชีวิตหลังความตาย” 
ดูเหมือนวาจะไมคอยเหมาะที่นําเร่ืองความตายมาพูดกบัวัยรุน แตก็เปนส่ิงท่ีจําเปน เพราะวา

วัยรุนก็มีสิทธ์ิตายไดเหมือนกับคนท่ัวไป...จริงไหม? 
ความตายเปนส่ิงท่ีไมคอยจะมีใครเอยถึงมากนักเพราะเขาคิดวาเปนเร่ืองนากลัว มืดมนและเรน

ลับเกินกวาจะสืบเสาะหาตนสายปลายเหตุได บางคนบอกวา ความตายคือการไปไมกลับ หลับไมตื่น 
ฟนไมมีและหนีไมพนจะเหน็ไดวา คํากลาวนี้เปนความจริงในบางดานเทานั้น 

ในวาระสุดทายในช ีวิตของขงจื้อนักปราขญเอกของจีน (เสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.80 อายุได 72 ป) ทาน
ไดกลาววา “ขุนเขายังตองพงัทลาย ไมใหญยังรูจักหกัโคน คนก็ยอมรวงหลนไปตามธรรมชาติ” 

มีผูถามขงจื้อวา “ความตายเปนอยางไร?” 
ขงจื้อตอบวา “เพียงแตเร่ืองเปนยังไงไมรู จะไปรูเร่ืองตายไดอยางไร?” 
วัยรุนท่ีรัก ถาเราอานดูในพระคัมภีรจะพบกับความสวางไสวทางดานจิตใจทันที พระธรรมฮีบรู 

9:27-28 บันทึกไววา “มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไววา จะตายคร้ังเดียว และหลังจากนัน้จะมีการ
พิพากษาฉันใด พระคริสตก็เปนฉันนั้น คือพระองคทรงถวายพระองคเองเปนเคร่ืองบูชาคร้ังเดียว เพื่อ
จะไดแบกบาปของคนเปนอันมากไว พระองคจะทรงปรากฏเปนคร้ังท่ีสอง มิใชเพื่อกําจัดบาปแตชวย
บรรดาผูท่ีรอคอยพระองคดวยใจจดใจจอ ใหไดรับความรอด” 

พระเยซูคริสตเปนทางน้ัน 

คร้ังหนึ่ง โธมาไดถามพระเยซูคริสตวา “จะไปสวรรคไดอยางไร?” 
พระองคตรัสตอบวา “เราไปทางน้ัน (คือทางท่ีจะไปสูสวรรค) เปนความจริง และเปนชีวิต (อมตะ

หรือชีวิตนิรันดร) ไมมีผูใดไปถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา” (ยอหน 14:6) ขอใหสังเกตวา พระเยซู
คริสตมิไดบอกวา พระองคเปนผูช้ีทางหรือนําทาง แตพระองคเปนทางสวรรคหมายถึงพระองคเองน่ัน
แหละเปนสวรรค และดํารงชีพอยูช่ัวนิรันดร ไมมีทางอ่ืนอีก ดังท่ีพระคัมภีรกลาววา “ในผูอ่ืนความอยู
รอดไมมีเลย ดวยวานามอ่ืนไมทรงโปรดใหมีทามกลางมนุษยท่ัวใตฟา” (กิจการ 4:12) 
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ความตายในทัศนะของหลายคนคือ การสูญเสีย ส้ินแลวทุกส่ิงทุกอยาง เปนการจากกันไปชัว่นิ
รันดร แตสําหรับคริสเตียนแลว ความตายคือการอําลาจากกนัเพยีงช่ัวคราวเทานั้น แลวเราจะไดพบกัน
อีกบนเมืองสวรรค จําเพาะพระพักตรพระเจา 

ดังเพลงท่ีวยัรุนชอบรองเวลากอนจากกันวา 
“ลากอนสุดท่ีรัก ลากอน ๆ ๆ  
เราจะพบกันอีก เราจะพบกนัอีก 
ลากอน ลากอน” 

เมื่อคอมมิวนิสตตาย 

อาจารยสมพงศ โพธิคม (ปจจุบันศึกษาอยูมหาวิทยาลัยฟูลเลอร คาลิฟอรเนีย) ไดเลาใหเขาฟงวา 
เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 1985 เวลาตีสองในลอสแองเจลิส ซ่ึงตรงกับเวลาบายสามโมงมอสโคว ขาพเจานั่ง
ดูโทรทัศนซ่ึงเปนการถายทอดพิธีศพของเชนรเนนโก ประธานาธิบดีของรัสเซีย ซ่ึงถึงแกอนจิกรรมเมื่อ
วันท่ี 10 มีนาคม 1985 

เม่ือดูพิธีศพของคอมมิวนิสตแลว ทําใหคิดถึงคารลมารกซ (Karl Heinric Marx) ผูกอตั้งลักธิ
คอมมิวนิสตมารกซเกิดในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 1818 อาจจะเปนเพราะเหตุนี้เอง พวกคอมมิวนิสตจงึฉลอง 
“วันแรงงาน” (May Day) ในตนเดือนพฤษภาคมของทกุป ปูของมารกซเปนนักบวชชาวยิว และพอของ
เขาเปนทนายความ และตอมาพอของมารกซก็ไดกลับใจเปนคริสเตียน ตวัมารกซเองไดเขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยบอนนและเบอรลินในป 1841 เขาไดรับปริญญาเอกทางดานปรัชญา 

มารกซกลาวถึงศาสนาวา “คุณคาของศาสนาในอดตีจะอยางไรก็ตาม มันเปนการแสดงออกมาวา 
มนุษยไมมีเสรีภาพ มันเปนผลพลอยไดจากคอรัปช่ันทางระบบเศรษฐกิจ เปนการพนัธนาการมนษุยใน
ระดับตาง ๆ เปนยาเสพติดของประชาชน” 

มารกซกลาวถึงศาสนาตอไปอีกวา “ศาสนาเปนความสุข ท่ีเปนมายาหลอกลวง ดังนั้น การทําลาย
ศาสนาเปนส่ิงจําเปน ในการที่เราจะไดมาซ่ึงความสุขท่ีแทจริง” (เลนินกลาวในทํานองเดยีวกันวา 
“ศาสนาเปนสุราฝายจิตวิญญาณ ท่ีพวกทาสของลัทธินายทุนดื่มเสียจนเมามาย จนลืมความตองการท่ีจะ
มีชีวิตอยางมนษุยโดยแทจริง” ท่ีเปนเชนนี้เพราะคริสตจักรในสมยัของกษัตริยซารส่ังสอนเลนินและพ
วกสาวกเพยีงแตเปลือกนอกของคริสเตียน ฉะนั้นส่ิงท่ีเลนินกลาวจึงเปนความจริงบางสวน) 

จากการดูทีวีคืนนั้น ขาพเจาเห็นภรรยาของเชนรเนนโกเขาไปกอดศพของสามี จูบศพแลวรองไห 
คอมมิวนิสตไมเช่ือในเร่ืองการเปนข้ึนมาจากความตาย ไมเช่ือในเร่ืองวิญญาณ ไมเช่ือเกี่ยวกับชีวติหลัง
ความตาย มารกซกลาววา “มนุษยเปนเพยีงสวนผสมของวัตถุ ตายแลวก็จบกนั” 
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ดูทาทีจากภาพท่ีปรากฏทางทีวี แสดงใหเราเห็นถึง “ความสิ้นหวัง” อยางชัดเจน เปนการสูญส้ิน
แลวทุกส่ิงทุกอยาง เปนภาพแหงความอเนจอนาถใจยิ่งนกั 

ตรงกันขามกบัคริสเตียนเรา ไมวาจะมีช ีวิตอยูหรือตายไปก็ตาม เรามีความหวังอยางเต็มเปยมใน
องคพระผูเปนเจา พระเยซูคริสตทรงสัญญาวา “เราไปจดัเตรียมท่ีไวสําหรับทานท้ังหลาย เราจะกลับมา
อีก รับทานไปอยูกับเราเพ่ือวาเราอยูท่ีไหน ทานท้ังหลายจะอยูท่ีนัน่ดวย” (ยอหน 14:3) 

วัยรุนบางคนคงจะเคยอานหนังสือ “ช่ัวฟาดินสลายเรียมเองผูเขียนไดใหตวัละครคนหนึ่งพดูวา 
“ความตายคืออะไรเลา? หากมิใชเบ้ืองตนของชีวิตใหม” 

แฮร่ี เอเมอรสัน ฟอสดิคกไดกลาววา “ความสุขไมเพียงแตเปนความร่ืนรมยอันยิง่ใหญเทานัน้ 
หากแตเปนชัยชนะอันยิ่งใหญดวย” 

เปาโลกลาวถึงวันแหงความหวังและวนัแหงความช่ืนชมยินดี คือวันท่ีวัยรุนและคริสเตียนทุกคน
จะไดพบกนัอยางพรอมหนาพรอมตาหลังความตายวา “ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสดจ็มาจากสวรรค
ดวยพระดํารัสส่ัง ดวยสําเนยีงเรียกของเทพบดี และดวยเสียงแตรของพระเจา และคนท้ังปวงในพระ
คริสตท่ีตายแลวจะเปนข้ึนมากอน... 

หลังจากนัน้ เราท้ังหลายซ่ึงยังเปนอยูจะถูกรับข้ึนไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะไดพบ
กับองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้นแหละเราจะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปนนติย” (1 เธสะโลนิกา 
4:16-17) 

ดวยความหวังอันยิ่งใหญนี้แหละ 
ท่ีทําใหวัยรุนคริสเตียนมีความช่ืนชมยินด ี
และดําเนินชีวติในทางบริสุทธ์ิผุดผอง! 
และมีความกระตือรือรนในการปรนนิบัตรัิบใชพระเจา 
ดําเนินชีวิตเหมือนดังท่ีมารติน ลูเธอรกลาววา 
“ขาพเจาดําเนนิชีวิตประหน่ึงพระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมเม่ือวานนี ้ ทรงฟนคืนพระชนม

ข้ึนมาวันนี้ และจะเสด็จมาในวันพรุงนี”้ 
ดวยความหวังอันเจิดจาอยางนี้ วัยร ุ นคริสเตียนจึงกลากลาววา “พระเยซูเจา เชิญเสดจ็มาเถิด” 
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บทที่ 6 วยัรุนกับความปรารถนา 4

นาอับอายและทนไมได 

ทางภาคเหนือมีคําพังเพยวา 
“ตุกบมีกิ๋น บมีไผเอาไฟมาสองตอง 
ตุกบมีนุงบมียอง ปนองดูถูกดูแควน” 
ถาแปลเปนภาษาไทยกลางกจ็ะไดความวา “ความทุกขท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจากไมมีอาหารจะกิน ไมมี

ใครคนไหนมามองเห็น (เอาไฟมาสองดกูระเพาะ) แตความทุกขยากท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากไมมีเส้ือผา
อาภรณสวย ๆ งาม ๆ สวมใสนั้น มีคนเขามองเห็น และใคร ๆ ก็จะพากันเลาลือนินทาและดูถูกดหูม่ิน 
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาอายและทนไมได” 

วัยรุนท่ีรัก ดวยเหตนุี้เองผูคนจึงพากันขวนขวายกระเสือกกระสนเสาะหาวัตถุส่ิงของมา เพื่อ
ประดับหนาประดับตา เชน บานหลังใหญ ท่ีดิน รถยนต เคร่ืองเสียง ทีวี วดีีโอ ทองหยอง เพชรพลอย 
เส้ือผาแพรพรรณ การกินการดื่ม และเคร่ืองแตงกายท่ีมีราคาแพง (จากตางประเทศ) 

ยุคแหงการแขงขัน 

แมวาจะมีคํากลาวเตือนใจท่ีวา “อวดดีเปนสมบัติของคนขลาด อวดฉลาดเปนสมบัติของคนโง 
อวดโกเปนสมบัติของคนจน” ถึงกระนั้นกมี็การประชันขันแขงกันวาใครจะมีบานหลังใหญกวากนั ใคร
จะมีรถเกงท่ีมีราคาแพงกวากัน ใครจะมีเคร่ืองเพชรท่ีลํ้าคากวากนั โดยวดัจากฐานะท่ีมองเหน็ภายนอก
ดวยตา (สวนทองจะหวิโหยอยางไรก็ชางมันเถอะ เพราะไมมีใครมองเห็น) 

ถาวัยรุนผานไปทางถนนพหลโยธินแถวแยกลาดพราวจนถึงทางแยก ม.เกษตร จะเห็นวามีราน
ขายรถยนตมือสอง (รถใชแลว) ตลอดสองฟากทาง รถพวกนี้สวนมากจะเปนรถท่ีบริษัทยึดมาจากคนซ้ือ 
ซ่ึงไมมีปญญาผอนสงพวกคนระดับกระจอกงอยงอยแตอยากอวดโก ก็ไปดาวนรถมาข่ี แตไมมีเงินสงก็
เลยหลุดมือ 

ดวยคานิยมผิด ๆ อยางนีก้ระมัง เราจึงเหน็ขาวทางหนาหนังสือพิมพอยูบอย ๆ วา พอแมบาง
คนขายลูกสาว (หรือสนับสนุน) ใหประกอบอาชีพขายตัว เพื่อหาเงินมาปลูกบานใหใหญโตโออา ซ่ึง
ปจจุบันตามสถิติรายงานวาในประเทศไทยมีโสเภณีถึง 500,000 คน (หาแสนคน) เปนหญิงสาวท่ีมาจาก
ทางภาคเหนือ 60 เปอรเซ็นต มาจากภาคอีสาน 30 เปอรเซ็นต และมาจากทางภาคกลางกับภาคใต 10 
เปอรเซ็นต 
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หมายเหตุ สถิติซ่ึงสํารวจใหมบอกวา เมืองไทยโสเภณีรวมทุกประเภทถึง 1,000,000 คน (หนึ่ง
ลานคนและสวนใหญมีอายรุะหวาง 15-25 ป ก็เรียกวาอยูใน “พวกวัยรุน” เชนเดยีวกบัเราท้ังหลาย 

สวนผูชายกก็ระวกีระวาดพากันบินไปขุดทองในประเทศตะวนัออกกลาง ซ่ึงนับวาเปนส่ิงท่ีดี 
เพราะเปนการหาเงินเขาประเทศ ทําใหเศรษฐกิจกระเตือ้งข้ึน แตหลายคนก็ถูกหลอกเสียเงินแลวไมได
ไปทํางาน หรือไปถึงแลวถูกลอยแพ ชํ้าอกช้ําใจ บางคนไมเพียงแตเสียเงินแถมยังเสียนา เสียเวลาและ
เสียเมียอีกดวย 

ความปรารถนาที่แทจริง 

วัยรุนท่ีรัก พระเยซูคริสตทรงสอนในพระธรรมมัทธิว บทท่ี 6 วา “ทานท้ังหลายอยากระวน
กระวายถึงชีวติของตนวา จะเอาอะไรนุงหม ชีวิตสําคัญยิ่งกวาอาหารมิใชหรือ และรางกายสําคัญยิ่งกวา
เคร่ืองนุงหมมิใชหรือ?” 

พระองคตรัสตอไปวา “คนท่ีไมเช่ือพระเจาลวนแลวเสาะแสวงหาสิ่งเหลานี้กันท้ังนัน้ แตพระเจา
ทรงรูวา วัยรุนคริสเตียนมีความมุงมาดปรารถนาอะไร 

พระเยซูคริสตทรงวางหลักเกณฑแหงการดําเนินช ีวิตไววา.... 
1.ทานท้ังหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน 
2.เม่ือแสวงหาพระเจาเรียบรอยแลว พระองคจะทรงพระราชทานส่ิงท้ังปวงท่ีจําเปนแกการดาํรง

ชีพใหแกเราทุกคน (อานมัทธิว 6:25-34) 
เปาโลไดบอกใหวยัรุนคริสเตียนเรียนรูจัก “ความพอใจ” ในพระธรรม 1 ทิโมธี 6:4-8 วา “เรา

ไมไดเอาอะไรเขามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไมไดฉันนั้น” เปนความจริงไหมวัยรุน
ท้ังหลาย? มีใครบางท่ีคลอดออกมาจากทองแมและคาบชอนทองคําออกมาดวย? พระคัมภีรกลาวตอไป
วา “ถาเรามีอาหารและเส้ือผา ก็ใหเราพอใจดวยของเหลานั้นเถิด” 

กษัตริยซาโลมอนไดตรัสถึงสัจธรรมขอหนึ่งวา “เขาไดคลอดออกมาจากครรภมารดาตัวลอนจอน
ฉันใด เขาก็จะกลับไปอีกเชนเดียวกนัฉันนั้น และเขาจะเอาอะไรซ่ึงเปนผลงานติดมือไปไมไดสักอยาง
เดียว” (ปญญาจารย 5:15) 

ชีวิตที่สมถะ 

เซเนกาไดกลาวเตือนวัยรุนไววา “ถาส่ิงท่ีทานมีอยูแลว ไมไดทําใหทานเกิดความชื่นชมยินดี ทาน
ก็ยังไมพอใจอยูนั่นเอง แมวาโลกท้ังโลกจะเปนของทาน” 
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มีคนหนึ่งเขียนไวอยางนาคิดวา “แมวาเราจะไดเปนเจาของประเทศอเมริกาท้ังประเทศ พรอมกับ
กั้นร้ัวลอมรอบอยางแนนหนา เรายังคงกนิอาหารเพียงวันละ 3 ม้ือ นอนเตียงคร้ังหนึ่ง ๆ เพยีงเตียงเดยีว 
และใชเส้ือผาคร้ังหนึ่ง ๆ เพยีงชุดเดยีวเทานั้น” 

แตเราตระหนักในความจริงท่ีวา วยัรุนคริสเตียนไมใชนักบวช วัยรุนคริสเตียนไมใชฤาษีชีไพร 
วัยรุนคริสเตียนไมใชผูท่ีลุโสดาบัน และวยัรุนคริสเตียนไมใชทูตสวรรค ท่ีปราศจากความตองการ
ส่ิงของฝายโลก 

แตวยัรุนคริสเตียนคือมนษุยธรรมดาสามัญคนหนึ่ง 
ท่ีมีเปาหมายช ีวิต “อยูเพื่อพระเยซูคริสต” 
เรามีชีวิตอยูมิใชเพื่อท่ีจะกินดื่ม แตรับประทานเพ่ือจะดาํรงชีวิตอยู เรารูดีวา บานอันแทจริงของ

เรานั้นอยูในสวรรค โลกน้ีเปนเพียงทางผาน 
วัยรุนทุกคนรูดีวา ผูท่ีหลงใหลเพลิดเพลินอยูกับดอกไมขางทาง ยอมจะเดนิไปถึงจุดหมาย

ปลายทางของเขา 
วัยรุนท่ีรัก ถาไมมีส่ิงใดทําใหทานพอใจ กจ็งพอใจในส่ิงที่ทานมีอยู 
อยากระวนกระวาย อยาวิตกทุกขรอน 
จงแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจากอนส่ิงอ่ืนใด 
แลวพระองคจะทรงจัดหาส่ิงจําเปนแกชีวติวัยรุนใหแกเรา 
ทานเช่ือเชนนีไ้หม? 
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บทที่ 7 วยัรุนกับทางลัด 5

ไมมีทางลัด 

เจาหนาท่ีของสนามบินลอสแองเจลิสถึงกับผงะ! เม่ือกระเปาเดินทางใบใหญซ่ึงไมมีเจาของถูก
เปดออก เพราะในกระเปาใบน้ันแทนท่ีจะพบเส้ือผาหรือขาวของเคร่ืองใชเหมือนกระเปาท่ัวไป แตส่ิงท่ี
ปรากฏตรงหนา เปนส่ิงท่ีพวกเขาไมเคยพบเห็นมากอน! 

วัยรุนท่ีรัก ลองทายซิวา พวกเขาพบอะไร? 
ในกระเปาใบนั้น มีรางของหญิงสาวผูหนึง่นอนจดอยูตวัแข็งท่ือ ขาง ๆ กายของเธอมีกลวยหอม

อยูสามลูก และถูกกินไปแลวหนึ่งลูก เธอไดส้ินใจตายกอนท่ีกระเปาจะถูกเปดเปนเวลาหลายช่ัวโมง
มาแลว เจาหนาท่ีตองวิ่งวุนเพื่อหาสาเหตุวา นี่เปนการลักพาตัวหรือฆาตรกรรมกันแน 

กระเปาใบนี้ถูกสงมาจากประเทศเยอรมันตะวนัตกเจาของเปนชายหนุมนักธุรกิจชาวอิหราน ท่ี
เขาไปต้ังรกรากทํามาหากนิอยูในอเมริกา จากการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจพบวา กอนหนาน้ีชาย
หนุมไดเดินทางกลับไปยังประเทศของตน เพื่อเขาพิธีสมรสกับหญิงสาวคนรักเช้ือชาติเดียวกนั 

หลังจากเวลาแหงการดื่มน้ําผ้ึงพระจันทรผานไปไดไมกีว่นั ชายหนุมก็หอบหิว้ภรรยาสุดท่ีรัก
เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา 

เม่ือคนท้ังสองเดินทางมาถึงเยอรมันตะวันตก จึงไดทําการขอวีซาเขาสหรัฐ แตสถานทูตอเมริกา
ในเยอรมันตะวันตกไดออกวีซาใหเฉพาะชายหนุมเทานัน้ สวนหญิงสาวใหรอตอไปอีกหกเดือน จึงจะ
ออกวีซาให 

ชายหนุมคิดหนักและกลัดกลุมมาก เขาพยายามหาหนทางที่จะนําเอาภรรยาเขาไปสหรัฐดวยใหจง
ได ในท่ีสุดกคิ็ดออก จึงไปซ้ือกระเปาเดนิทางใบใหญมาและบรรจุภรรยาลงไป ปดอยางแนนหนาและ
สงรวมไปกับกระเปาใบอ่ืน ๆ ทางใตทองเคร่ืองบิน 

เจาหนาท่ีตํารวจลงความเหน็วา “หญิงสาวผูนี้ตายเพราะถูกกระเปาใบอ่ืน ๆ ทับขณะอยูใตทอง
เคร่ืองบิน” อีกสามวันตอมาสามีของหญิงสาวผูนี้ซ่ึงโศกเศรามากถึงกับคลุมคล่ังและใชปนยิงตัวตาย 
เพื่อชดใชหนีแ้หงความเขลาของตน 
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ทางเขาสูแผนดินสวรรค 

วัยรุนท่ีรัก จากเร่ืองท่ีทําใหเราคิดถึงพระดาํรัสของพระเยซูคริสตเกี่ยวกับการเขาสูแผนดินสวรรค 
พระองคบอกกับสาวกวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิตไมมีผูใดไปถึงพระบิดาได 
นอกจากมาทางเรา” (ยอหน 14:6) 

ขอใหวยัรุนสังเกตวา พระเยซูคริสตไมไดตรัสวา พระองคเปนผูช้ีทางไปสวรรค หรือเปนผู
แนะนําคนใหทําความดี แตพระองคตรัสวา “เราเปนทางน้ัน” เปนทางท่ีจะนําวยัรุนทุกคนไปถึงเมือง
บรมสุขเกษม 

มีบางคนอาจจะถามวา มีทางอื่นอีกไหมท่ีจะไปสวรรคได? 
ไมมีทางอ่ืน จะตองไปตามทางท่ีพระเจาทรงกําหนดไวเทานั้น พระคัมภีรยืนยันโดยทางปากของ

อัครสาวกเปโตรวา “ในผูอ่ืนความรอดไมมีเลย เพราะวานามอ่ืนในหมูมนุษยท่ัวใตฟา อันเปนท่ีรอดแก
เราท้ังหลาย พระเจาไมทรงโปรดใหมี” (กิจการ 4:12) 

การเขาประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเปนส่ิงท่ียากมากในปจจบัุน แตการเขาสวรรคยิ่งยากกวาหลาย
เทานัก 

แตจะเขาอเมริกาไดอยางงายดายถามีพาสปอรต (หนังสือเดินทาง) และวีซา (หนังสืออนุญาตให
พํานักอยูในประเทศ) 

กฎเกณฑของพระเจา 

วัยรุนจะตองมาเรียนรูเกีย่วกบักฎเกณฑของพระเจาในการเขาสูแผนดินสวรรค คือ.... 
1.ทานจะตองมาหาพระเยซูคริสต (1 เปโตร 2:4) 
2.ถอมใจลงสารภาพความผิดบาปของเรา (1 ยอหน 1:9 “ถาเราสารภาพความผิดบาปของเรา 

พระองคทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการ
อธรรมท้ังส้ิน”) 

3.ตอนรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัว (ยอหน 1:12 “แตสวนบรรดาผูท่ี
ตอนรับพระองคผูท่ีเช่ือในพระนามของพระองค พระองคทรงประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา”) 

4.มีความเชื่อและไววางใจพระเยซูคริสตแตเพียงผูเดยีว (ยอหน 3:16 “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก 
จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนท่ีไววางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมี
ชีวิตนิรันดร”) 

5.รับการประทับตราดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา (เอเฟซัส 1:13-14) 
6.ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (เอเฟซัส 5:18) 
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ไมมีทางลัดท่ีจะเขาสูแผนดนิสวรรคของพระเจา หญิงสาวที่เรากลาวมาแลว เธอพยายามท่ีจะ
ลักลอบเขาเมืองแตผลท่ีไดรับคือความตาย ในทํานองเดยีวกัน การลักลอบเขาแผนดนิสวรรคก็ยอมเปน
ส่ิงท่ีเปนไปไมได ยิ่งกวานัน้ ผลลัพธก็คือ จิตวิญญาณพนิาศในบึงไฟนรก 

วัยรุนท่ีรัก “ถาทานยอมรับอยางเปดเผยวา พระเยซูคริสตคือองคพระผูเปนเจา และเช่ือม่ันดวย
ความจริงใจวา พระเจาไดทรงบันดาลใหพระองคฟนข้ึนมาจากความตาย ทานก็จะรอด เพราะการเช่ือ
ดวยใจก็ทําใหไดรับการนิรโทษกรรมในความผิดบาป และการประกาศถึงความเช่ือของตนตอบุคคลอ่ืน 
ๆ เปนการเสริมสรางความรอดใหม่ันคง” (โรม 10:9-10 ฉบับอมตธรรมเพ่ือชีวิต) 

ไมมีทางลัดเขาสูแผนดินสวรรค! 
มีทางเดียวเทานั้น คือ เช่ือและไววางใจในพระเยซูคริสต 
วัยรุนทุกทาน ถามตัวทานเองวา ขาพเจารอดพนบาปแลวหรือยัง? ขาพเจามีพาสปอรตและวีซา

แหงแผนดินสวรรคแลวหรือยัง? 
ถายัง....ทําไมละ? 
รีบจัดการเดีย๋วนี้เลยซิ. 
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บทที่ 8 วยัรุนกับชีวิตที่เรียบงาย 6

บทเรียนจากบอนไซ 

ถาเพื่อนวยัรุนมีโอกาสไปเดนิในงาน “ไมประดับ” จะพบกับตนไมชนดิหนึ่งท่ีเรียกวา “บอนไซ” 
บอนไซเปนการยอสวนตนไมใหเล็กแคระ โดยบังคับปลูกในภาชนะเล็ก ๆ 
บอนไซเปนศิลปการปลูกตนไมของชาวญ่ีปุน ท่ีไดดดัแปลงมาจากตนแบบของจีนคร้ังโบราณ ใน

ภาษาญ่ีปุน “บอน” แปลวาถาดตื้น “ไซ” แปลวาพรรณไม 
บอนไซทําให เรามองเห็นแงมุมเล็ก ๆ ของธรรมชาติกอใหเกดิอารมณท่ีลึกซ้ึง เกิดมโนภาพถึงรูป

โฉมของพันธุไมใหญในปาเขาลําเนาไพรหรือตามหินผาชายฝง ผูท่ีชอบเลนบอนไซมีตั้งแตระดบัพระ
มหาจักรพรรดลิงไปจนถึงประชาชนธรรมดา 

บอนไซ “อัตรายอท่ีสมสวน” 

บอนไซมี “อัตรายอท่ีสมสวน” มีลําตน กิ่งกานสาขา ดอกและผลท่ียอสวนเหมือนตนไมใหญท่ีโต
ตามธรรมชาติ บางตนมีอายเุกาแกมากหลายรอยป มีบอนไซตนหนึง่ท่ีเล้ียงมาต้ังแตปลายป พ.ศ.2043 
จนถึงบัดนี ้

บอนไซมีหลายขนาด ตามหลักมีอยู 4 ขนาดคือ 
ขนาดใหญ บอนไซขนาดใหญจะมีความสูง 26-40 นิ้ว 
ขนาดกลาง มีความสูง 12-26 นิ้ว 
ขนาดเล็ก มีความสูง 7-12 นิ้ว 
ขนาดจ๋ิว มีความสูง ไมเกิน 7 นิ้ว ชนดิจิว๋นี้เล้ียงยากมาก เหมาะสําหรับวางบนโตะรับแขกเล็ก ๆ 
ไมท่ีใชทําบอนไซมักจะเปนไมเล็กท่ีเล้ียงงายเชน อาซาเรีย เชอรร่ี วิสตาเรีย หรือไมผลเชน 

ทับทิม คนไทยเรานิยมเลนไมไทย เชน มะขาม มะขามเทศ มะสัง ตะโก ขอย โมก ชา ไทย มะนาวเทศ 
เปนตน 

การปลูกบอนไซสําคัญอยูท่ีดิน อาหารและน้ํา ทางระบายน้ําท่ีถูกตอง ดินมักจะใชดนิเผาสีเหลือง 
บางทีก็ใชดนิปนถานหิน ดนิใบไมผุท่ีมีอาหารพืชและสัตว กับทรายหยาบผสมกรวดเม็ดเล็ก ๆ ซ่ึงเคลา
กับดินชวยระบายน้ําและทําใหรากของมันมีความเยน็ ควรใสปุยในดินดวย การปลูกจะวางดินเปนช้ัน ๆ 
ช้ันลางสุดควรจะเปนดินกอนใหญลดหล่ันสลับกันข้ึนมาจนถึงขนาดเล็กท่ีสุดคือช้ันบน 

ภาชนะท่ีใชปลูกจะตองเลือกใหเหมาะสมกับตนไมเพราะเปนเคร่ืองสงเสริมตนไมใหเดน! 
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บอนไซจะเจริญเติบโตอยางจํากัดของรากและของกระถางเล็ก ๆ และจากการตัด ตกแตงของทุก
สวนไมวาเปนลําตน กิ่ง ซ่ึงก็ใหเปนไปอยางเหมาะสมและสวยงามเปนหลัก อาจกลาวไดวา พนัธุไม
เกือบทุกชนดิสามารถจะนํามาทําเปนบอนไซได 

อุทาหรณสําหรับวัยรุน 

ท่ีไดนําเอาเร่ืองบอนไซมาเลาสูกันฟงน้ี มิใชมีเจตนาจะชักชวนใหวยัรุนท้ังหลายมาปลูกบอนไซ 
(แตถาทําไดกด็ีนะ เพราะจะทําใหเราสามารถชื่นชมกับความงามของใบไม ดอกไม และไมผลไดตลอด
ท้ังป อีกทัง้ยังชวยผอนคลายความตึงเครียดของอารมณเปนอยางดีอีกดวย) แตอยากจะนํามาเปน
อุทาหรณสําหรับวัยรุนคริสเตียน 

ประการแรก วยัร ุ นคริสเตียนเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงพระเจา 
บอนไซทําใหผูคนจินตนาการถึงพันธุไมใหญในปากวาง วยัรุนก็ควรจะทําใหผูพบเห็นได

จินตนาการถึงพระเจาผูทรงสรางเชนเดียวกัน 
พระคัมภีรกลาววา “พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค” (ปฐมกาล 1:27) 
เม่ือคนหนึ่งคนใดมองเขามายังชีวิตของวยัรุนคริสเตียน เขาจะมีความรูสึกประทับใจอยางลึกซ้ึง 

และเกดิความศรัทธาในพระเจาของคริสเตียนข้ึนมาทันที มีความปลาบปล้ืมใจและช่ืนชมยินดี เขาจะพา
กันกลาวเปนเสียงเดียวกนัวา “ดูพวกวยัรุนคริสเตียนซิชางนารักจริง ๆ”  

ประการท่ีสอง การตัดและตกแตงชีวิตวยัรุนคริสเตียน 
บอนไซจะไดขนาดรูปรางท่ีสวยงาม จะตองมีการตัดและตกแตงอยูเปนประจํา ในทํานองเดียวกนั 

ชีวิตของวยัรุนคริสเตียนจะสวยงามจะตองมีการตกแตงดวยสถาปนิกเอกคือ พระเยซูคริสต พระองค
ตรัสวา “แขนงทุกแขนงในเราท่ีไมออกผล พระองคก็ทรงตัดท้ิงเสีย และแขนงทุกแขนงทีอ่อกผล 
พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากข้ึน” (ยอหน 15:2) 

พระเยซูคริสตทรงอยูในฐานะเจาของสวนองุนท่ีรอบรู ชํานิชํานาญและมีความรับผิดชอบเอาใจ
ใสเปนอยางด ี พระองคทรงดูแลรักษาชีวติของวัยรุนคริสเตียนทุกคนทรงตัดและลิดดวยจุดประสงคให
ออกผลสวยงามมากข้ึน 

พระองคจะทรงตัดบางส่ิงบางอยางไปจากชีวิตของเราแนนอน ในการตัดและลิดนัน้ ยอมจะเกิด
ความเจ็บปวดรวดราว แตในความทรมานนั้นมันเปนเพยีงช่ัวระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น 

วัยรุนท่ีรัก เราจะตองตระหนักวา ภาชนะท่ีไมไดรับการตกแตงนัน้ ไมมีใครเขาอยากจะเอา
ออกมาโชวหรอก เช่ือเหอะ.....! 

ประการท่ีสาม วัยรุนคริสเตียนจะตองมี “อัตรายอท่ีสมสวน” 
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จะเห็นไดวา บอนไซนั้นมีความสวยงามเพราะมีการใหอาหาร คือดิน น้ําอยางจํากัด ไมมีอยาง
เหลือเฟอ แตถึงกระนั้นมันกย็ังดํารงชีพอยไูดโดยไมเดือดรอน แถมยังสวยงามและมีสงาอีกดวยนะ 

โรครายหลายชนิดเขาเกาะกุมช ีวิตของมนษุย เพราะเขาไมรูจักอัตรายอท่ีสมสวน หลายคนตายไป
กอนเวลาอันสมควร เพราะกนิมากไป นอนมากไป ฟุมเฟอยมากไป และสุขสบายเกินไป 

เชคสเปยรกลาวไววา “อรอยนักมักตาย” นั้นเปนความจริงรอยเปอรเซ็นต ปจจุบันมโีรคสําหรับ
คนรวยท่ีอยูดกีินดี เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดนัสูง เสนเลือดอุดตัน เปนตน 

ถาวัยรุนคริสเตียนดําเนินชีวติแบบ “อัตรายอท่ีสมสวน” ก็จะไมเสียอะไรเลย มีแตทางไดเทานัน้ 
แตหลายคนคิดวา ถาดําเนนิชีวิตแบบ “เทาท่ีจําเปน” แลวเปนความโงเขลา ตองเสียเปรียบอยางมากเกิด
มาท้ังที มีช ีวิตเดียวไมฉวยโอกาสก็แยแลว 

เศรษฐีในคําอุปมาของพระเยซูคริสตก็คิดในทํานองเดียวกัน เขากลาววา “เราจะรวบรวมขาวและ
สมบัติท้ังหมดของเราไวท่ีนัน่ แลวเราจะวาแกจิตใจของเราวา จิตใจเอยเจามีทรัพยสมบัติมากเก็บไวพอ
หลายป จงอยูกิน ดื่มและร่ืนเริงเถิด” แตพระเจาตรัสแกชายคนน้ีวา “เจาคนโง” (ดูลูกา 12:13-21) 

นักจิตวิทยาคนหนึ่งไดกลาววา “อะไรท่ีคนมองเห็นเปนส่ิงท่ีเขาตองการ” และ “ความปรารถนา
ของมนุษยไมมีท่ีส้ินสุด” 

ผูเขียนหนงัสือปญญาจารยกลาววา “มนุษยไมมีอะไรดไีปกวาสัตวเดรัจฉาน เพราะสารพัดก็
อนิจจัง....ทุกอยางมาจากผงคลีดิน และทุกอยางกลับเปนผงคลีดินอีก” 

พระคัมภีรสอนใหวัยรุนคริสเตียนดํารงช ีวิต “แบบเรียบงาย” 

ชีวิตที่เรียบงายและสมถะ 

พระเยซูคริสตไมเคยสอนใหสาวกอธิษฐานขอใหพระเจาประทานอาหารตลอดสัปดาห ตลอด
เดือน ตลอดป ตลอดชีวิต หรือขอเพื่อจะมีอยางเหลือเฟอ 

แตพระองคทรงสอนวา “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคในกาลวนันี้” 
(มัทธิว 6:11) นายแพทยชาวอังกฤษท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งคือ เซอรวิลเล่ียม ออสเลอร มีคติประจําใจวา 
“ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาวา ขอทรงโปรดประทานขนมปงสําหรับวันนีแ้กขาพเจา และขาพเจาจะไม
กระวนกระวายถึงวันพรุงนี ้

พระเจามิไดบอกใหชนชาติอิสราเอลเก็บกักตุนมานา (อาหารจากสวรรค) ไวคนละหลาย ๆ 
กระบุงโกย แตใหเขาออกไปเก็บทุก ๆ เชา ใหเพยีงพอสําหรับวันหนึง่ ๆ เทานั้น มีชาวยวิใจโลภบางคน
เก็บกักตุนไว แตมานานัน้กบ็ดเนาเปนหนอน 

บอนไซดํารงชีวิตดวยน้ํา อาหารเทาท่ีจําเปน (ไมมากเกนิความจําเปน) ทําใหชีวิตของมันเตะตาผู
พบเห็นเพราะความสวยงามอยางลึกซ้ึงแบบ “สมถะ” 
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วัยรุนคริสเตียนก็ควรจะดํารงชีพดวยส่ิงของท่ีจําเปน (ไมมากเกนิความจําเปน) เนนชีวิตแบบ
ประหยดั เรียบงายจะกอใหเกิดความสวยงามแหงชีวิต จะเปนแบบอยางและความช่ืนชมยินดีแกผูพบ
เห็น 

ในสภาวะท่ีประเทศไทยของเรากําลังขาดดุลยการคากับตางประเทศ (ทุกคนท่ีเกิดมาตองแบก
หนี้สินคนละหลายพันบาท) การใชบริการของรถประจําทาง ก็ประหยดักวาการใชรถเกงสวนตัว 

การรับประทานขาวแกงในรานเล็ก ๆ ก็ประหยัดกวานั่งในภัตตาคารหรือโรงแรม 
การแตงกายแบบเรียบ ๆ ไมมีเคร่ืองสําอางราคาสูงล่ิวพอก ไมมีเคร่ืองเพชรพลอยสวมใส ก็มิได

ทําใหคาของความเปนคนดอยลงไปเลย...จริงไหม? 
การใชของท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ ถูกกวาของจากเมืองนอก อีกท้ังยังเปนการสนองนโยบาย

ของรัฐบาล ในเร่ืองความประหยดัอีกดวย และเปนการลดดุลการคา เงินทองไมร่ัวไหลไปตางแดน 
พระเยซูคริสตตรัสวา “ศิษยไมใหญไปกวาครู” 
พระองคทรงดาํรงพระชนมชีพอยางไร วยัรุนคริสเตียนก็ควรจะลอกเลียนแบบจากพระองคดวย 

“พระเยซูตรัสวา สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยงัมีรัง แตบุตรมนุษยไมมีท่ีจะวางศีรษะ” (ลูกา 
9:58) พระองคตรัสตอไปวา “ถาทาน (วยัรุนคริสเตียน) รักเรา ทานกจ็ะทําตามบัญญัติของเรา” (ยอหน 
14:15) 

เปาโลผูรับใชท่ีซ่ือสัตยของพระเจา กลาวถึงการดําเนินชีวิตของทานวา “ขาพเจามีฐานะอยางไรก็
ตามขาพเจากเ็รียนรูแลว ท่ีจะพอใจอยูอยางนั้น” (ฟลิปป 4:11) 

พระเยซูคริสตทรงมีชีวิตอยาง “อัตรายอท่ีสมสวน” มีเทาท่ีจําเปน ชีวิตท่ีเรียบงายและสมถะ 
วัยรุนท่ีรัก ชีวติของทานละเป ็นอยางไร? 
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บทที่ 9 วยัรุนกับการย้ิม 7

If you had done the right thing, 
You would be smiling. 
ขอความนี้คัดมาจากพระคัมภีร ปฐมกาล 4:7 ฉบับ Good News แปลเปนไทยวา “ถาคุณทําในส่ิงท่ี

ถูกตอง คุณก็จะยิ้มแยมแจมใส” 
ขอความดังกลาวนี้เปนคําถามของพระเจาตอคายินผูมีใบหนาบูดบ้ึงเพราะความไมพอใจ ซ่ึงใน

พระคัมภีรฉบับ 1971 วา “ถาเจาทําดี เรากพ็อใจรับเจามิใชหรือ?” 
คงไมมีใครหรอกท่ีทําความดแีลว ยังจะหนาเงาหนางออยูได 
วัยรุนคริสเตียนคือผูท่ีไดรับความดีจากพระเจาและสําแดงความดีนัน้ใหปรากฏแกสายตาของ

ชาวโลกท่ัวไปเพื่อคนเหลานัน้จะไดยกยองสรรเสริญพระเจา (มัทธิว 5:16, 48) 
แนนอน ความดีนั้นมีมากมายหลายอยาง ซ่ึงไมสามารถท่ีจะบรรยายใหหมดในท่ีนีไ้ด แตความดี

อยางหนึ่งในหลาย ๆ อยางนัน้ก็คือ “ใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส” 
เราเคยรองเพลงส้ัน ๆ วา “ยิม้กันเถิด สําแดงความสุขในใจ เชิญยืนข้ึนหันไปทกัทายปราศรัย โคง

คํานับผูยืนอยูใกล ดวยใบหนาแจมใส” 
“ดวงตาคือหนาตางของหัวใจ” นั่นเปนความจริงทีเดียว อะไรท่ีปดปงซอนเรนอยูในสวนลึกของ

จิตใจจะปรากฏใหเหน็ทางสีหนา กิริยาทาทางและคําพูด พระเยซูคริสตตรัสวา “ปากนั้นพดูส่ิงท่ีมาจาก
ใจ” (มัทธิว 12:34) 

บางคนเขาใจผิดคิดไปวา คริสเตียนคือคนที่ยิ้มไมเปน หวัเราะไมได ถาหัวเราะแลวเปนบาป การ
เปนคริสเตียนจะตองเครงขรึมมีใบหนาโศกเศราและเจาน้ําตา ไมเลนไมหัว ปราศจากยิ้มและความราเริง
เบิกบาน เปนคนชนิดเก็บกดและแบกโลกไวท้ังโลก โดยมีตวัเองข้ึนไปนั่งอยูบนนัน้โดยไมรูตวั 

ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาพวกเขาไดเห็นภาพพระเยซูคริสต ท่ีจิตรกรเนนพระพักตรของพระองค
ใหดนูาเกรงขามและโศกสลด เชน ภาพพธีิศีลมหาสนิท ณ หองช้ันบน ภาพพระองคทรงอธิษฐานใน
สวนเกทเสมน ีภาพถูกตรึงบนไมกางเขน และ ฯลฯ 

แตตามความจริงแลวเปนอยางไร? ทานคิดวาพระเยซูคริสตทรงยิ้มแยมแจมใสไหม? พระองค
ทรงหัวเราะอยางราเริงเบิกบานไหม? ขณะท่ีพระองคทรงสนทนากับเหลาสาวก ขณะทรงอุมเด็กเล็ก ๆ 
และขณะท่ีทรงเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ผูเขียนสุภาษติกลาววา “ใจท่ีราเริงเปนยาขนานวเิศษ” (สุภาษิต 17:22) นี่เปนคําพูดของเศรษฐีคน
หนึ่งในสมัยโบราณท่ีรักพระเจา เปาโลเองขณะท่ีทานตดิคุกอยู กย็ังมีจิตใจราเริงยินดี ทานเปดประตูคุก
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ในตอนดึกดวยเสียงเพลง (กิจการ 16:25) มิใชเพยีงช่ืนชมยินดีคนเดียว แตทานยงัไดเขียนจดหมายไป
กําชับคริสเตียนในเมืองฟลิปปดวยวา “จงช่ืนชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอย้ําอีกคร้ัง
วา จงช่ืนชมยนิดีเถิด” (ฟลิปป 4:4) 

มีขอแตกตางกนัอยูระหวางการยิ้ม (ดวยความช่ืนชมยินดี) ของคริสเตียนกับการยิ้มของชาวโลก
ท่ัวโลก ความราเริงเบิกบานของชาวโลกเกิดข้ึนท่ีสมอง ท่ีความคิด ท่ีสายตา ท่ีการไดยนิและข้ึนอยูกับ
วัตถุส่ิงของ 

คืนวันหนึ่ง เพือ่นของเรากําลังยืนคุยกับเพื่อนท่ีไมไดเปนคริสเตียนอยู ทันใดนั้น เขาก็ยกมือข้ึนดู
นาฬิกาแลวบอกดวยทาทีรอนรนวา “ผมตองไปกอนละ” เพื่อนของเราถามวา “ทําไม จะรีบไปไหน?” 
เขาตอบวา “รีบไปดูทีว ี เพราะมีรายการตลกท่ีสนุกมาก” ความสุขของคนน้ีข้ึนอยูกบัส่ิงท่ีเขาไดยนิและ
มองเห็น 

แตความสุขของคริสเตียนเกดิข้ึน เพราะไดรับสันติสุขจากพระเจา ความราเริงเบิกบานของเรา 
เพราะรอดพนจากความผิดบาป โดยพระองคประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคใหลงมา
ส้ินพระชนมท่ีบนไมกางเขน 

ถึงกระนั้น แมชาวโลกเขาจะมิไดยิ้มออกมาจากสวนลึกของจิตใจ แตเขาก็ยังเนนท่ีจะแสดงออก 
เพราะยิ้มไมเคยใหโทษแกผูหนึ่งผูใดเลย ตรงกันขามมีคุณอยางเอนกอนันต 

คนจีนมีคําเตือน “คนท่ียิ้มไมเปน ไมควรเปดรานคา” 
ในแวดวงธุรกจิมีการแขงขันอยางมากดานบริการ ผูท่ีประสบความสําเร็จมักจะยึดสูตร 7 ประการ 

คือ “ยิ้ม ไหว ไตถาม น้ํา บริการ งานเรียบรอยและคอยสงลูกคา” 
เม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผานมานี้ มีคดีประหลาดเกิดข้ึนกลาวคือ ผูพิพากษาโรเบิรต เบลิว จูเนียร แหง

ศาลแขวงสหรัฐ ไดตัดสินเห็นดวยกับอเมริกันแอรไลน ในสิทธิท่ีจะไลพนักงานออก เนื่องจากย้ิมไม
มากพอ 

ผูตกเปนเหยื่อของคําพิพากษาคร้ังนี้คือ นายโรเบิรต ดับบลิว คอกซ บริกรวัย 38 ป ของสายการ
บินดังกลาว แมวาคอกซจะแกขอกลาวหาวา ตนเปนลูกจางท่ีทําตามกฎเกณฑของบริษัทมาโดยตลอด
ยกเวนเพียงเร่ืองยิ้มเร่ืองเดยีวเทานัน้ 

แตผูพิพากษาเบลิวถือนโยบายของบริษัทท่ีวา “ตองแสดงในหนาท่ีเต็มไปดวยความเปนมิตร” นั้น
สําคัญและจําเปนสําหรับบริษัทอยางมาก ในภาวะท่ีสายการบินตองแขงขันดานบริการกันอยางมากใน
ขณะน้ี” 

บทเรียนท่ีเราไดรับจากเร่ืองนี้ก็คือ “ในการทํามาหากินนั้นถายิ้มไมเปนมีสิทธ์ิตกงานได
เหมือนกนั” 
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ประเทศไทยของเราเคยไดรับการขนานนามจากนานาชาติมาต้ังแตคร้ังโบราณวา “Land of smile” 
หมายถึง “สยามเมืองยิม้” ไมวาจะไปทางไหนจะพบแตมิตรไมตรีและรอยยิ้มอันออนหวานนา
ประทับใจยิ่งนกั แตปจจุบันนี้เรายังรักษาเอกลักษณโดดเดนอันนี้ไวอยูหรือเปลา? 

เม่ือไมนานมานี้ ประเทศสิงคโปรไดจัดสัปดาหแหงการยิ้มข้ึน ชาวเมืองลอดชองทุกคน นับต้ังแต
ผูนํารัฐบาลลงมา เม่ือเวลาพบหนาแขก จะตองสงยิม้เปนอันดับแรกและติดตามดวยการทักทายดวย
อัธยาศัยไมตรีอันอบอุน เพื่อจุดมุงหวังดึงดดูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เรากําลังจะถูกคนอ่ืนแยงเอาตําแหนงยิ้ม ไปครองหรือเปลา? 
ยิ้ม ตามความหมายของพจนานุกรม คือ “แสดงใหปรากฏวาชอบใจดวยริมฝปากและใบหนา” 
ฟุลตัน จอหน ซีน ไดกลาววา “การยิ้มเปนพรสวรรคอยางหนึ่ง ท่ีทําใหคนเราแตกตางไปจากสัตว

อ่ืน ๆ” 
กลุมผูคนควาวิจัยชาวอังกฤษ นําโดยคริสโตเฟอร บรานนิแกนกับเดวิด ฮัมเชียร ไดแยกแยะการ

ยิ้มออกเปน  3 ประเภท คือ (1).ยิ้มธรรมดาเปนการยิ้มไมเห็นฟน มักจะพบเหน็ในคนท่ียิ้มใหแกตัวเอง 
(2).ยิ้มมาก เหน็ฟนหนาบน และตาสบตา เห็นไดเสมอในการทักทายระหวางกลุมเพือ่นฝูง หรือเม่ือเด็ก 
ๆ พบพอแมของเขา (3).ยิ้มกวาง เหน็ไดประจําระหวางการเลนและมักสลับไปกับการหัวเราะ จะเหน็
ฟนหนาท้ังขางบนและขางลางแตจะไมมีการสบตากันเทาไหรนัก 

เดล คารเนกี้ ไดกลาวถึงความจริง ท่ีทําใหปวดใจเปนอยางยิ่งวา “เดินไปกับคนหนาบูดหนางอ 1 
กม. มีความเหน็ดเหนื่อยกวาเดินไปกับคนหนายิ้มแยมแจมใส 10 กม.” 

เม่ือปกลายคริสเตียนคนหน่ึงไดเขียนจดหมายถึงเราคน ๆ นี้ประสบอุบัติเหตุขาเปนอัมพาตท้ัง
สองขาง เดินไมได ไปไหนมาไหนตองใชรถเข็น พรอมกับจดหมายเธอแนบขอความหนนุใจใหยิ้มมา
ดวยคือ.... 

“การยิ้มสักทีหนึ่ง ไมตองเสียอะไรเลย แตใหหลาย ๆ อยาง 
ยิ้มนั้นทําใหผูยิ้มรูสึกดีข้ึน 
ยิ้มนั้นใชเวลาเพียงนดิเดยีว แตความทรงจําของมันเนิ่นนาน บางคร้ังตราตรึงไปตลอดกาล 
ไมมีผูใดที่รํ่ารวยข้ึนมา หรือมีอํานาจอยูไดจนไมตองยิ้ม 
ไมมีใครยากจนลง แตรํ่ารวยข้ึน ดวยการยิม้เชนกัน 
ยิ้มกอใหเกดิความสุขในบาน 
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกนัในกิจการงานและเปนจุดเช่ือมระหวางมิตรภาพ 
ยิ้มทําใหผูออนระโหยมีเร่ียวแรงข้ึน 
ยิ้มนําความช่ืนชมยินดีมาสูผูท่ีทอแทใจ 
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ยิ้มจะปราศจากคุณคา ถาหากไมแจกจายออกไป 
เม่ือคนอ่ืนเบ่ือหนายเกินไป ท่ีจะยิ้มใหแกทาน ทานลองยิ้มใหเขาสักนดิหนึ่งดูสิ 
ไมมีผูใดปรารถนารอยยิ้มมากเทากับ คนท่ีจะไมเคยยิ้มใหแกใครเลย” 
ยิ้มของวัยรุนคริสเตียน จะตองเปนรอยยิ้ม ท่ีมาจากสวรรค เต็มต้ืนไปดวยความรัก สันติสุข 

มิตรภาพและความปรารถนาท่ีจะเห็นคนอ่ืนมีความช่ืนชมยินด ี
คริสเตียนจะตองยิ้มใหแกทุกคน ยิ้มใหแมกระท่ังศัตรู คริสเตียนจะตองไมเปนคนชนดิ 

“ปากหวานกนเปร้ียว” หรือเปนคนแบบ “ล้ินการทูต” หรือประเภท “ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ” ดัง
สํานวนจนีท่ีวา “โขวม่ีฟูเจี้ยน” แปลวา ปากเปนน้ําผ้ึง ใจเปนดาบ และ “เซียวจงอ่ิวเตา” หมายถึงมีมีดอยู
ในยิ้ม หรือยิ้มซอนมีดนั่นแหละ 

วัยรุนคริสเตียนท่ีรัก “ยิ้มกันเถิด” ยิ้มออกมาจากสวนลึกในกนบ้ึงแหงจิตใจและจิตวิญญาณ ยิ้ม
เม่ือมีความสุขและทุกข ยิ้มเม่ือมีดอกไมและกอนหนิ ยิม้ไดทุกเวลาและสถานท่ี ยิ้มไมตองเรียน ไมตอง
เสียเงิน 

ลองหัดยิ้มเสียเดี๋ยวนี้ เพื่อบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งกลับใจเปนคริสเตียน เพราะรอยยิ้มอันนา
ประทับใจของทาน 

ความบาปทําใบหนาของคายนิบ้ึงตึง แตสําหรับทานละ? 
“ถาคุณทําส่ิงท่ีถูกตอง คุณจะมีใบหนาท่ียิม้แยมแจมใสมิใชหรือ?” 
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บทที่ 10 วัยรุนกับความรักภาคปฏบิติั 8

แหงนหนาเพงดูความรัก 

“ความรัก” 
ใชแลว...ความรักทําใหวัยรุนมีจิตใจเบิกบาน ความรักสรางความรูสึกใหสูงสง และกอใหเกิด

ความอ่ิมใจ ความรักสรางความงดงามใหแกดวงจิต สรางความเช่ือ ความหวัง ความรักกอใหเกิดความ
กลาหาญและเสียสละ 

ความรักทําใหความใฝฝนกลับกลายเปนจริง ความรักมีคุณอนันตและมีอานุภาพท่ีสุดจะประมาณ
ได ความรักแทมิใชเกิดจากความรูสึก หรือความใคร หรือเหตุผล 

“แตความรักท่ีแทจริงไมตองการคําตอบ” 
ความรักท่ีแทจริงมีอยูในพระเยซูคริสต เปาโลดํารงชีวิตอยูในศตวรรษท่ี 1 ไดสัมผัสกับ

ประสบการณอันไมรูลืม ทานไดเขียนไววา “เพื่อวาทานท้ังหลายจะไดเกิดความหยั่งรู สามารถเขาใจถึง
ความกวางไกล ความลํ้าลึกและความสูงสงแหงความรักของพระคริสต.....และรับเอาความรักท่ีพระองค
มีตอทาน เพื่อตัวทานเอง” (เอเฟซัส 3:18-19) 

ขณะท่ีมนษุยขาดกําลัง พระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมเพื่อคนบาปในเวลาท่ีเหมาะสม ขณะท่ี
มนุษยเปนปฏิปกษกับพระเจา พระบุตร (พระเยซูคริสต) ไดทรงนําเรากลับคืนดีมีสันติสุขในพระองค 

“ความรักของพระเจานั้น กวาง ยาว สูงและลึกเพียงใด?” (ฉบับประชานิยม) 
ผูคงแกเรียนในสมัยโบราณ ไดแหงนหนาเพงสายตาไปท่ีไมกางเขนของพระเยซูคริสต และได

เห็น “สัญลักษณแหงความรัก” คือแขนของไมกางเขนจะกางออกไปเปน 4 ทิศ แขนหนึ่งช้ีข้ึนขางบน 
แขนหนึ่งช้ีลงเบ้ืองลาง อีกสองแขนกางออกไปดานขาง นั่นหมายความวา ความรักของพระเยซูคริสตได
แผไปท่ัวทุกสารทิศ 

ความรักเอื้อมไปถึงนรก 

เจอโรม ซ่ึงเปนคริสเตียนท่ีรักพระเจา คร้ังหนึ่งทานไดกลาววา “ความรักของพระเยซูคริสตนั้น 
เอ้ือมออกไปอยางกวางใหญไพศาลถึงทูตสวรรคผูบริสุทธ์ิ 

ความรักของพระเยซูคริสตเอ้ือมไปจนกระทั่งถึงเหลาวิญญาณช่ัวในบึงไฟนรก 
และความรักของพระเยซูคริสตไดปกคลุมมวลมนุษยท่ีตอสูพระองคท้ังหมดไว ในความกวาง

แหงความรักนัน้ไดแผปกคลุมวัยรุนท่ีหลงหายไปจากทางของพระเจาไวดวย! 
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“ดวยเหตุนี้ พระองคจึงทรงสามารถเปนนิตย ท่ีจะชวยคนท้ังปวงท่ีเขามาหาพระเจา โดยทาง
พระองคนั้นใหรอด” (ฮีบรู 7:25) 

วิลเล่ียม บารคเลย นักเขียนและนักศาสนศาสตรคนสําคัญของคริสเตียนไดกลาววา “ไมมีมนุษย
คนใดอยูนอกเหนือความรักของพระเจา และไมมีสถานท่ีแหงใดท่ีพระองคเสด็จไปไมถึง” 

ความรักแทกบัความรักเทียม 

วัยรุนหลายคนมักจะเกดิความสงสัยและถามวา “ความรักแทกับความรักเทียมมีลักษณะแตกตาง
กันอยางไร?” 

ตอปญหานี้ ดร.อาเธอร พี ปาเรรา ไดแยกแยะความรักออกเปน 2 ชนิด คือ “ความรักแท” (แท
หมายความวา ลวน ๆ ไมมีอะไรเจือปน, ไมปลอม, จริงทีเดียว) และ “ความรักเทียม” (เทียมหมายความ
วาทําเอาอยางใหเหมือนคลายของจริง) 

ทฤษฏีตอไปนี้วัยรุนสามารถที่จะนําเอาไปวัดผลของความรักท่ีทานมีตอเพ่ือน ตอญาติพี่นอง ตอ
ผูบังเกิดเกลาตอครูบาอาจารย หรือตอแฟนท่ีจะมาเปนคูครองของทานในอนาคตขางหนากไ็ด ใน
ทํานองกลับกนั ทานสามารถใชหลักนี้ทดสอบความรักของคนอ่ืนท่ีมีตอทานไดโดยไมผิดเพี้ยน 

ความรักแท จะมีคุณลักษณะดังตอไปนี ้
1.มีความไววางใจ 
2.เปนท้ังฝายใหและฝายรับ 
3.สงเสริมใหอีกฝายหนึ่งขยนัทํางานข้ึน ขยันเรียนมีความกระตือรือรนในชีวิตมากข้ึน 
4.มีความสุขใจ (ท่ีวยัรุนคริสเตียนเรียกวา “สันติสุข” นัน่แหละ) 
5.ความรักทําใหวยัรุนเปนคนราเริง มีประโยชนและชวยกันทํางาน 
6.ไมกลบเกล่ือนขอบกพรอง แตรักท้ัง ๆ ท่ีมีจุดบกพรองและขอผิดพลาด 
7.พรอมท่ีจะใหอภยัอยูเสมอ 
8.รีบขอโทษ พรอมท่ีจะช้ีแจงขอเท็จจริง 
9. ใชเวลาในการสรางสรรคและเปนประโยชน 
10.เม่ือหนุมสาวมีความรักตอกันอยางแทจริง จะทําใหอยากพบกับครอบครัวของอีกฝายหนึ่ง ทํา

ตนเปนคนคบงายและมีสัมมาคารวะตอผูใหญ 
11.เคารพกฎเกณฑของสังคม วัยรุนคริสเตียนจะตองเคารพกฎเกณฑของพระเจา 
12.อุทิศตนใหเปนประโยชนตอสังคม (ตอคริสตจักรและตอคนของพระเจา) 
13.ภูมิใจในความรักและที่ไดรัก 
14.สุภาพ ออนนอมถอมตนอยูเสมอ 
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15.พระเจาทรงเปนท่ีมาของความรัก ความรักท่ีไมไดมาจากพระองค ยอมไมใชความรักท่ีแทจริง 
ความรักเทียม มีลักษณะดังตอไปนี ้
1.มีความหวงแหน 
2.ข้ีหึง 
3.ข้ีสงสัย 
4.พบกันเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน หรือเพื่อความสุขทางเพศเทานั้น 
5.มีแตออกปากรองขอ มีฝายใหอยูเพยีงฝายเดยีวเทานั้น 
6.มีอารมณบูดอยูรํ่าไป ไมสบายใจ เครียดและไมคอยเอาใจใสตอกนั 
7.ข้ีโมโห 
8.ใจนอย อยากจะอยูคนเดียว 
9.งี่เงา จูจี้ รํ่าไรแตเร่ืองเกา ๆ 
10.มองไมเห็นความผิดพลาดของคนท่ีตนรัก ไมอยากจะนําเอาความผิดพลาดนั้นมาพูดถึง 
11.ลบลางความผิดดวยการขอโทษอยูรํ่าไป แทนท่ีจะยอมกลับใจอยางแทจริง 
12.ใชเวลาไปเพื่อความสนุกสนาน ราเริง เท่ียว ปคนิค ดหูนัง เตนรํา งานปารตี้ ลานสเก็ต ดิสโก 
13.ไมอยากจะพบหนากับครอบครัวของอีกฝายหนึ่ง ชอบพูดถึงในทางลอเลียน หรือขาดความ

เคารพ 
14.มีความประพฤติแบบคนบาระห่ํา 
15.แสวงหาแตผลประโยชนของตนเอง ถือตัวเองเปนใหญ 
16.ฉวยโอกาสแตะอ๋ัง ตอดหากําไรนิด ๆ หนอย ๆ จากรางกายของคนรัก 
17.ทําตัวเปนคนลึกลับและเต็มไปดวยการเสแสรง 
18.ลอเลนสนุกและเอาเปรียบ หรือหาผลประโยชนจากคนรัก 
19.ความรักท่ีจอมปลอม ทําใหวยัรุนหางเหนิจากศีลธรรมอันดีงาม สรางรอยราวใหเกดิข้ึนภายใน

บาน ทําใหกระเทือนสายสัมพันธท่ีเคยมีตอมิตรภาพ อาจจะสรางอันตรายใหแกอารมณและจิตใจ 
20.ความรักเทียมทําใหวยัรุน “ชิงสุกกอนหาม” 

สํารวจความรักของทาน? 

วัยรุนท่ีรัก ลองพิจารณาไตรตรองดู “ความรักของทาน” วาเปนอยางไรบาง? 
เปนความรักแทหรือวารักเทียม? 
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ถาทานไมแนใจสักเทาไหรในคําตอบท่ีปรากฏออกมา เพราะกลัววาทานจะไมซ่ือตอตัวเองแลว
ละกอ ขอใหเปดพระคัมภีรโรม 5:6-11 และ 1 โครินธ 13:1-7 เพื่ออานดูวา มาตรฐานและลัญญลักษณ
แหงความรักท่ีแทจริงสูงสง ยิ่งใหญและมีอานุภาพปานใด 

อาจกลาวไดวา “ความรักเปนภาคทฤษฏีประมาณ 10 เปอรเซ็นต สวนอีก 90 เปอรเซ็นตเปน
ภาคปฏิบัติ” 

วัยรุนท่ีรัก! 
ความรักของทานเปนอยางไรบาง? 
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บทที่ 11 วัยรุนกับความตาย 9

เลือกเกิดไมได 

“มนุษยเราเลือกเกิดไมได แตเลือกตายได” 
เช่ือวาวยัรุนทุกคนคงจะเห็นดวยกับความจริงขอนี้ 
ดาวิดกษัตริยปกครองประเทศอิสราเอลในสมัยโบราณไดตรัสวา “ระหวางขาพเจากับความตาย 

เหลือเพียงกาวเดียวเทานัน้” (1 ซามูเอล 20:3) 
วัยรุนท่ีรัก ลองคิดดูซิวา กาวเดียวน้ันมีความยาวเทาไหร? 
บางคนบอกวา “ระหวางเปลกับหลุมฝงศพ เปนเพียงช่ัวลัดนิว้มือเดยีว” ปญญาจารยผูรอบรูใน

ประสบการณอยางจะแจง ไดบอกใหเราซ่ึงเปนคนรุนหลังทราบวา ส่ิงสารพัดในโลกนานาลวนอนิจจัง
....อนิจจัง ไมมีความเที่ยงแทแนนอนเลย 

ยากอบ ซ่ึงเปนผูนําคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มในศตวรรษแรก ไดกลาวถึงชีวิตของมนุษยวา “ชีวิต
ของทานเปรียบเหมือนหมอกท่ีปรากฏอยูช่ัวขณะหนึ่ง แลวก็จางไป” (ยากอบ 4:14) 

คุณทินวฒัน มฤคพิทักษ ซ่ึงเปนนักพดูและนักเขียนท่ีมีช่ือเสียงของไทย ไดแนะนําวิธีท่ีจะตาย
ทางหนาหนังสือพิมพฉบับหนึ่งเม่ือเร็ว ๆ นี้ ซ่ึงผูอานทุกคนสามารถที่จะเลือกเอาไดวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ.... 

“ตายรอน ตายเย็น ตายสูง ตายตํ่า ตาอ่ิม ตายหิว ตายแข็ง ตายน่ิม ตายหอม ตายเหม็น ตายประมาท 
ตายหมู ตายแยก ตายเดี่ยว ตายเอง และตายปากหมา” 

รายงานขาวจาก เอพี. แจงวา นกัศึกษาของมหาวิทยาลัยบราวน ในโรดไอซแลนด จะมีการ
เลือกตั้งสภานกัศึกษา มีญัตติหนึ่งท่ีนาสนใจการเลือกต้ังคราวน้ีคือ “สมควรท่ีมหาวิทยาลัยจะมียาพิษ
สํารองไวหรือไม เพื่อใหนกัศึกษากินฆาตัวตายในยามท่ีเกิดสงครามนิวเคลียร จะไดไมตองทนทุกข
เจ็บปวด และพิษรายของสงครามน้ี” 

ญัตตินี้โหวตกนัเม่ือเดือนตุลาคมท่ีผานมา 
อยางไรก็ตาม ดร.ซัมเมอร ฮอฟแมน ผูอํานวยการบริการสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยบราวน ได

ใหความเห็นวา “หนาท่ีของเราคือ รักษาชีวติคนไข ไมใชการทําลายชีวติ” 

ชีวิตหลังความตาย 

แทจริงแลว การตายเปนส่ิงท่ีไมยากเย็นอะไร มีวิธีตายนับรอยนับพนัวิธี ท่ีจะตายไดอยางสมใจ 
แตทวาหลังจากความตายแลวนี่สิ เปนเร่ืองสําคัญ 
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วัยรุนท่ีรัก เราจะพบอะไรเมือ่ลมหายใจเฮือกสุดทายส้ินสุดลง? 
เรารูดีวา ความตายมิใชเปนจดุจบของช ีวิต แตมันเปนเพยีงการเร่ิมตนเทานั้น! 
พระคัมภีรกลาววา “มนุษยถูกกําหนดไวแลววาจะตองตายเพียงหนเดียว และหลังจากนั้นจะมีการ

พิพากษา” (ฮีบรู 9:27) 
นั่นหมายความวา เราซ่ึงเปนวัยรุน (ทุกคน) จะตองปรากฏตัวอยูจาํเพาะพระพักตรของพระเจา 

ผูเขียนพระธรรม 2 โครินธ 5:10 บอกวา “เพราะวาจําเปนท่ีเราทุกคนจะตองปรากฏตวัท่ีหนาบัลลังกของ
พระคริสต เพือ่ทุกคนจะไดรับสมกับการท่ีไดประพฤตใินรางกายน้ี แลวแตจะดหีรือช่ัว” 

ผลท่ีมนุษยจะไดรับจากการพิพากษาหลังความตายคือท่ีอยูอันถาวรสองแหง 
1.แผนดินสวรรค 
2.บึงไฟนรก 
ชีวิตหลังความตาย เราซ่ึงเปนวัยรุนมีความแนใจมากนอยแคไหน? ในการท่ีเราจะไปยังสถานท่ี

เราพึงพอใจโปรดฟงพระวจนะของพระเจาท่ีตรัสวา “เพราะวาพระเจาทรงรักมนุษยเปนอันมาก จนได
พระราชทานพระบุตร (พระเยซูคริสต) องคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนท่ีไววางใจในพระบุตรนั้น จะ
ไดพนจากความพินาศ (ในบึงไฟนรก) และมีชีวิตนิรันดร” (ในเมืองสวรรค) ยอหน 3:16 ฉบับอมตธรรม
เพื่อชีวิต 

พระเยซูคริสตไดตรัสถึงเร่ืองของ “เศรษฐีกับขอทาน” ในพระธรรมลูกา 16:19-31 ทําใหเรา
มองเห็นภาพหลังความตายอยางชัดเจน เศรษฐีอยูในโลกน้ีนุงหมเส้ือผาราคาแพง (คงจะสงมาจาก
ตางประเทศ) และกินอาหารอยางหรูหราฟุมเฟอยทุก ๆ วนั (จากภัตตาคารช้ันหนึ่งของเมืองนั้น) 

อีกภาพหนึ่ง ขอทานมีแผลพุพองไปหมดท้ังตัว นอนรอคอยความหวังท่ีจะไดกินเศษอาหารท่ี
กระเดน็ตกจากโตะของเศรษฐี หมาตัวโปรดของเศรษฐีก็มาเลียหนาเลียตาขอทาน อันท่ีจริงขอทานมี
ฐานะตํ่ากวาหมาของเศรษฐีเสียอีก 

ตอมาท้ังเศรษฐีและขอทานก็ไดตายไป! 
ตรงนี้ขอใหสังเกตใหดี จะเห็นความแตกตางกันลิบลับ ขอทานไดข้ึนไปอยูในออมอกของอับรา

ฮามในสวรรค สวนเศรษฐีตองดิ่งลงสูบึงไฟนรก สถานท่ีแหงหนึ่งมีความสุข อีกแหงหนึ่งมีความทุกข
อยางแสนสาหสั แหงหนึ่งมีความรมเย็น อีกแหงหนึ่งรอนดวยไฟเผาพลาญ แหงหนึง่มีความหวัง แตอีก
แหงหนึ่งปราศจากความหวงั แหงหนึ่งมีพระเจาผูเต็มไปดวยความรักและเมตตา แตอีกแหงหนึ่งมีมาร
ซาตานท่ีเหี้ยมโหด 

นี่คือสภาพชีวติหลังความตาย ท่ีเราทุกคนจะตองเผชิญอยางไมมีทางเล่ียง 
“ความตายมิใชเปนส่ิงสําคัญ แตช ีวิตหลังความตายสําคัญกวา” 
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วัยรุนท่ีรัก ทานไดตัดสินเลือกแลวหรือยังวา จะไปอยู ณ ท่ีแหงใดหลังความตาย? 
วันนี้โอกาสดยีังเปนของทาน 
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10บทที่ 12 วัยรุนกับคุณคาของช ีวิต 

ชีวิตนี้ไรคาจริงหรือ? 

“ยิงพี่เสียใหพรุน เอาซิแมคุณพี่แอนอกให ปลอยเอาไวทําไม เพราะหัวใจแหลกแลวทุกหอง 
พี่ไมใชรองเทา ท่ีเห็นวาเกาจะคิดถอดกอง เหน่ียวไกปนแลวสอง 
ตายเสียไมตองอยูรกลูกตา....” 
เพลงลูกทุงทํานองสนุก ๆ นี้ดังระเบิดอยูในสมยัหนึ่งและลึกลงไปไดแสดงความรูสึกใหเราเห็น

ถึง “ความผิดหวัง” ในชีวิตความรักอกหกัอกเดาะ และเลยไมอยากจะมีชีวิตอยูดูโลกอีกตอไป 
ทุกเชาเม่ือเปดหนังสือพิมพรายวนั ก็จะพบเห็นขาวท่ีนาเศราในทํานองนีเ้สมอ ๆ 
“รัฐมนตรีใชปนคูชีพระเบิดสมองตนเองหนาทําเนยีบรัฐบาล” 
“พอคาลมละลาย ใชปนยิงลูกชายลูกสาว ภรรยา และยิงตัวเองตายตาม” 
“ชายหนุมสอบเอนทรานซไมติด กรอกยาพิษใสปากลาโลก” 
“ลูกแชรถูกโกง เสียใจจนหวัใจวาย” 
“หญิงสาวผิดหวัง ถูกชายคนรักหลอกกนิไขแดงแลวตีจาก ดิ่งสะพานหวังจบชีวิตเศรา” 
“เลสเบ้ียนปากคอคูขา เพราะความหึง” 
.....................................ฯลฯ 

ชีวิตไมไรคา 

หยุดกอน วัยรุนท่ีรัก โปรดฟงทางน้ี 
ชีวิตของเรามีคา อยาคิดทําลาย ไมวาจะเปนการทําลายดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ท้ังทางตรงและทางออม 

(ฆาตัวตายทางออมไดแก เผารางกายดวยควันพษิของบุหร่ี เผาตับไตไสพุงดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอล 
หรือกินอาหารท่ีไมมีประโยชน ใหแตโทษเชน ผงชูรส สีใสอาหาร ของดอง) 

วัยรุนบางคนคิดวา ชวีิตของตนเองไรคา เลยประพฤติตวัเกกมะเหรกเกเร หันเขาหาสิ่งเสพติดเชน 
กัญชา เฮโรอีน ผงขาว มอรฟน ทินเนอร เหลาแหง และยากลอมประสาท 

วัยรุนบางคนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต เลยปลอยชีวิตใหลอยไปกับสายลมและแสงแดด เปน
พั้งคเปนดี้เปนทอม เดินฉุยฉายและไมไดคิดจะทําอะไรใหเปนประโยชนแกสังคมและแกตนเอง 

แทจริงแลว ทุกคนท่ีเกดิมาในโลกนี้ “เปนคนมีคา” มีความหมายและมีประโยชนอยางยิ่งยวด
ทีเดียว 
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คิดดูซิ...วัยรุนท้ังหลาย กวาเราจะเติบโตข้ึนมาแตละวัน ๆ จนกระท่ังถึงปจจุบัน ตองใชเวลาและ
ใชเงินทองหมดไปมากมายกายกองเพยีงไร 

พระเจาทรงเห็นวามนุษยมีคา 

ในพระคัมภีรไดกลาววา “พระเจาตรัสวา ใหเราสรางมนุษยตามฉายาของเรา... ทรงสรางใหเปน
ชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:26-27) 

นี่แสดงใหเราเห็นวา มนุษยเปนผูท่ีมีคาควรแกการท่ีพระเจาจะสรางข้ึนมา เพราะพระเจาจะไมทํา
ส่ิงท่ีไรประโยชนโดยเด็ดขาด 

“มนุษยเปนแบบจําลองของพระเจา” 
เห็นไหมวยัรุนท้ังหลาย? มนุษยเปนแบบจําลองจากพระเจาทางดานจติใจและจิตวิญญาณ พระ

คัมภีรกลาวตอไปวา “พระเจาทรงระบายลมปรานเขาทางจมูก มนษุยจงึเปนผูมีชีวิต” พระองคทรงมอบ
สิทธิพิเศษใหแกมนุษยท่ีจะปกครองทุกส่ิงท่ีอยูบนพื้นโลกนี้ (ดูปฐมกาล 1:26-28, 2:7) 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ไดรายงานช้ินหนึ่งท่ีนาสนใจมาก เกี่ยวกับชีวิตของมนุษยแต
ละคนต้ังแตเกดิจนกระท่ังตายวา แตละคนตองเสียคาใชจายไปเทาไหร แตในท่ีนี้ขอตัดเอาเฉพาะสวนท่ี
เกี่ยวกับวัยรุนมาลงเทานั้น 

อนึ่ง รายงานตอไปนี้ อาจจะทําใหเราท้ังหลายซ่ึงเปนลูกท่ีกําลังอยูในวัยรุน ไดมองเห็นถึงภาระ
อันหนักอ้ึงของพอแม และทําใหเราคิดถึงบุญคุณของทาน และมีจิตใจท่ีจะคิดตอบแทนในวนัหนึ่ง
ขางหนา 

(1) ขาวสาร ตัง้แตเกดิจนถึงอายุ 20 ป คนหนึ่งกนิ 150 กิโลกรัมตอป รวมเวลา 20 ป ก็เปนเงิน 
21,000 บาท 

(2) เนื้อสัตว คนหน่ึงกนิสัปดาหละคร่ึงกโิลกรัมปหนึ่งก็กิน 480 กิโลกรม รวมเปนเงิน 28,800 
บาท (ตอ 20 ป) 

(3) ผักและผลไม เรากินตลอด 20 ปคิดเปนเงิน 5,000 บาท 
(4) เส้ือผาและเคร่ืองแตงตัว ปละ 3 ชุด คิดชุดละ 300 บาท รวมรองเทาปละ 1 คู คิดเปนเงินท้ังส้ิน 

24,000 บาท 
(5) ตัดผม เดือนละ 1 คร้ัง รวมตลอด 20 ป ก็คิดเปนเงิน 2,400 บาท 
(6) จิปาถะ คาสบู ยาสีฟน ยาสระผมตลอด 20 ป เปนเงิน 3,000 บาท 
(7) คาศึกษาเลาเรียน ตั้งแตช้ัน ป.1 จนกระท่ังถึง ป.7 ในโรงเรียนของรัฐบาล (ถาเปนโรงเรียน

ของเอกชนจะเพิ่มข้ึนอีกสามเทาตัว) คาหนังสือและอุปกรณการเรียน และคาบํารุงรวม 7 ป เปนเงิน 
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3,500 บาท คาอาหารกลางวนัรวม 7 ป เปนเงิน 7,000 บาท คารถเมลไปโรงเรียน (ถานั่งรถเกงสวนตัว
หรือแท็กซ่ีจะแพงกวานี้โขทีเดียว) รวมทัง้หมด 7 ป เปนเงิน 5,544 บาท 

คารักษาพยาบาลและคายารักษาโรค 10,000 บาท คาใชจายอ่ืน ๆ รวมคาขนมดวย 30,900 บาท 
ขอใหเรามารวมยอดดูซิวา นบัต้ังแตเราคลอดออกมา (ไมนับคาทําคลอด คาโรงพยาบาล คานม) 

จนเรียนป.7 หมดเงินไปเทาไหร? รวมแลว 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาท) ถาพอแมท่ีมีลูก 3-4 
คนก็ลองเอาคูณดูกแ็ลวกัน 

วัยรุนท่ีรัก เม่ือเห็นตัวเลขแลว ทําใหทานรักพอแมมากข้ึนหรือเปลา? 
เอาละ ทีนี้ถาเราจะเรียนใหสูงข้ึนไปอีก ในระดับมัธยมในโรงเรียนของรัฐบาลท้ังหมด 6 ป ก็ตอง

จายคาอุปกรณการเรียน คาตํารา คาเดินทาง คาอาหาร คาบํารุง คาเคร่ืองแบบ เฉพาะคนเดยีวก็ปาเขาไป 
24,921 บาท ถาเรียนในระดับวิชาชีพตอนตน 3 ป ก็จะหมดเงินไป 16,218 บาท ถาเรียนในระดับ
ประกาศนยีบัตรช้ันสูงหรืออนุปริญญา 3 ป ก็จะหมดไปอีก 20,667 บาท 

ถาเราเขาเรียนในมหาวิทยาลัย อยางนอยกต็องใชเวลาอีก 4 ป เปนเงิน 33,540 บาท 
สรุปแลว กวาท่ีวัยรุนแตละคนจะเรียนจบออกมาหางานทําได พอแมจะตองหาเงินมาสงเสียใหไม

ต่ํากวา 300,000 บาท (สามแสนบาท) 
วัยรุน.... ทานมองเห็นคุณคาของความเปนคนแลวหรือยัง? 
พระเยซูคริสตตรัสวา ชีวิตของมนุษยก็ประเสริฐกวาส่ิงท้ังหลาย (มัทธิว 6:25-34) 
พระเจาทรงมองเห็นคุณคาของมนุษย แมวาเขาจะหลงไปในความผิดบาป แตพระองคก็

พระราชทานพระบุตรองคเดียวของพระองคคือพระเยซูคริสต ใหเสด็จลงมาสิ้นพระชนมท่ีบนไม
กางเขนเพ่ือไถบาปของมนุษย 

เม่ือพระเจาทรงยอมเพ่ือมนษุยถึงขนาดนีแ้ลว 
วัยรุนท่ีรัก เราควรจะตระหนกัถึงชีวิตของตนเองและใชชีวิตอยางมีคุณคา และคุมคาท่ีสุด สมกับ

ท่ีไดมีโอกาสเกิดมาในโลกเพียงคร้ังเดยีว! 
ทานมองเห็นคุณคาของตนเองแลวใชไหม? 
จงขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจาเถิด 
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11บทที่ 13 วัยรุนกับความแคน 

บริการเพ่ือความแคน 

“เชิญรับบริการของขวัญเพื่อความแคนอยางแสนสาหัส” 
นี่เปนปายท่ีแขวนไวหนารานขายดอกไมแหงหนึ่งในคาลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซ่ึงนับวาเปน

ธุรกิจท่ีแปลกแหวกแนวมาก และทําทาวาจะเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายของผูคนใน คศ.นี้! 
รานดังกลาวนีรั้บจัดดอกไม ประเภทเหี่ยวเฉาเศราโทรม ชอดอกไมจากรานน้ีถาใครเห็นก็

อยากจะจับโยนท้ิงนาทีละ 60 หน รานนี้บริการจัดดอกไมสําหรับคูรักท่ีเลิกรางกนัไปและกลายเปนคู
แคน หรือพวกนักธุรกิจท่ีแขงขันชิงดีชิงเดนกันในเชิงการคา 

ชายหนุมท่ีแยงสาวคนเดียวกัน ก็สามารถท่ีจะใชบริการนี้ได โดยสงของขวัญความแคนอยางแสน
สาหัสนี้ไปใหแกชายหนุมอีกฝายหนึ่ง 

ดอกกหุลาบเหีย่วเฉาจะถูกจัดอยางดี ลงในกลองสีขาวสะอาดตา พรอมกับติดการดระบาย
ความแคน คําประนามหยามเหยยีดใสลงไปดวย 

เจาของรานช่ือ “ฟว ดนัอะเวย” อยูในยานแคมป เบลในรัฐคาลิฟอรเนีย เขากลาววา “มีคนมาส่ัง
ผมใหจัดดอกไมแหงความแคนกันเปนจํานวนมาก” 

โดยเฉพาะคนท่ีรับดอกไมนี ้จะตองมาส่ังใหฟวจัดดอกไมเพื่อสงไปใหคูอริเปนการตอบแทน นับ
ไดวาเปนผลดแีกเขาเปนอยางมาก เพราะไดเงินท้ังข้ึนและลอง 

วัยรุนกับความแคน 

มีหลายคนสอนวา “ตาแทนตา ฟนแทนฟน” ซ่ึงเปนทัศนะการตอบแทนเพ่ือความแคน 
แตพระเยซูคริสตทรงสอนวัยรุนคริสเตียนวา “จงอยาใชวิธีรุนแรงแกแคนตอกันเลย ถาผูใดตบ

แกมซายของทาน ก็จงหันแกมซายใหเขาตบดวย” (มัทธิว 5:39) 
คนท่ัวไปมกัจะสอนวา “จงรักมิตร และจงเกลียดชังศัตรู) 
แตพระเยซูคริสตตรัสสอนวัยรุนคริสเตียนวา “จงรักศัตรูของทาน และอธิษฐานเผ่ือผูท่ีขมเหง

เบียดเบียนทาน (มัทธิว 5:44) 
เปาโลซ่ึงเปนผูรับใชท่ีมีช่ือเสียงของพระเจาในศตวรรษแรกไดกลาววา “จงอยาสาปแชงผูท่ีขม

เหงคะเนงรายทานแตจงอธิษฐานขอพระเจาทรงอวยพระพรแกเขา.... อยาทําความช่ัวตอบแทนการช่ัว 
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แตจงมุงกระทําความดี ถาศัตรูของทานหิวกจ็งใหอาหารแกเขา ถาเขากระหายน้ําก็จงใหเขาดื่ม....จง
เอาชนะความช่ัวดวยความด”ี (มัทธิว 5:38-48, โรม 12:14-21) 

ทาทีของวัยรุนคริสเตียน 

ขงจื้อนักปราชญของจีนไดกลาววา “ผูท่ีโกรธมักจะเต็มไปดวยยาพษิ” 
คนท่ีโกรธปากของเขาจะอา แตตาจะปด 
วัยรุนท่ีรัก เม่ือเขามีใบหนาบูดบ้ึง คริสเตียนจะยิ้ม 
เม่ือคนอ่ืนแชงดา วยัรุนคริสเตียนจะกลาวคําอวยพร 
เม่ือคนอ่ืนอารมณหงุดหงิด ไมสุนทรีย คริสเตียนจะรองเพลงสรรเสริญพระเจา 
เม่ือคนอ่ืนมองเห็นแตสวนเสีย วยัรุนคริสเตียนจะมองเหน็สวนด ี
เม่ือคนอ่ืนมองเห็นนรก คริสเตียนมองเห็นสวรรค 
เม่ือคนอ่ืนบน วัยรุนคริสเตียนมองเห็นสวรรค 
เม่ือคนอ่ืนบน วัยรุนคริสเตียนขอบพระคุณพระเจา 
สตีเฟน ลีคอกค นักประพันธท่ีมีช่ือเสียงชาวคานาดา (1869-1944) ไดกลาวไวอยางนาคิด “คนเรา

กวาจะตระหนักวา การใชชีวิตใหสดช่ืนแจมใสอยูทุกวนัและทุกช่ัวโมง เปนความสุขอันหาคามิได ก็
พอดีมันสายไปเสียแลว” 

วัยรุนท่ีรัก อยาใหเราเปนอยางนี้เลย 
จงละลายความแคนของทานในอางแหงการยกโทษของพระเยซูคริสต แลวทานจะมีสันติสุขทุก 

ๆ วินาที 
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12บทที่ 14 วัยรุนกับโรคเอดส 

โรคเอดสความตายที่มืดมน 

วงการแพทยไดกลาวถึงโรคเอดสวา “โรคเอดส.....ความตายท่ีวงการแพทยมืดมน” 
โรคนี้มีพิษสงรายกาจกวาโรคมะเร็งเสียอีก เม่ือป พ.ศ.2524 ศูนยควบคุมโรคในแอตแลนตา 

สหรัฐอเมริกาไดรายงานวา มีการคนพบโรคประหลาดชนิดใหมจากผูปวยรายแรก มันเปนโรคท่ีลึกลับ 
ติดตอแพรกระจายไปอยางรวดเร็วมากกวาโรคอยางอ่ืน เพียงเวลาผานไปสองปกวา ปรากฏวามีผูปวย
เสียชีวิตมากกวา 75 เปอรเซ็นต 

หนังสือพิมพในสหรัฐอเมริกาพาดหัวขาวตัวเทาหมอแกงเม่ือเร็ว ๆ นีว้า “รอค ฮัดสัน ดารา
ภาพยนตรช่ือดังปวยดวยโรคเอดส” เขาไดเหมาเชาเคร่ืองบินโบอ้ิง 747 บินไปรักษาตัวท่ีปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส แตขาวกลาววาเปอรเซ็นตหายโรคไมมีเลย และเขาไดเสียชีวิตในเวลาตอมาไมนานนกั 

บทความฉบับหนึ่งไดกลาววา “ในท่ีสุดมนุษยก็ไดเพาะพันธุซาตานใหมใหแกโลก มันเปน
มหันตภัยตัวลาสุดของศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงมาพรอมกับความลึกลับนากลัว ท้ังแพรระบาดไปไดอยางเงียบ
กริบ เหยื่อของมันจะไมรูสึกตัวแมแตนอย บางรายเสียชีวติไป โดยท่ีหมอเขาใจวาเปนโรคอยางอ่ืน” 

โรคเอดสมาจากไหน? 

สําหรับผูปวยรายท่ีตรวจพบและรูตัววาเปนโรคเอดส (AIDS) มีทางเดียวเทานั้น คือ ตระเตรียม
จิตใจไวรอพบกับความตาย ซ่ึงจะมาถึงในเวลาอันรวดเร็ว โรคเอดสจะทําลายภมิูตานทานในรางกาย
ของมนุษย 

ขาวลาสุดแจงวา พบคนไทยเปนโรคเอดสแลวท้ังหมด 7 คน และสวนใหญเปนพวก “รักรวม
เพศ” 

วงการแพทยของสหรัฐอเมิกาพบวา พวกกะเทยชาย โฮโมเซกชวล (Homosexual) และพวกรัก
รวมสองเพศ (Bisexual) ประมาณ 3 ใน 4 มีเชื้อของโรคเอดส ผูท่ีติดยาเสพติด เชนมอรฟน จะไดรับเช้ือ
โรคเอดสจากความสกปรกของเข็มฉีดยาไดถึง 17 เปอรเซ็นต และคนเผาไฮเตียนท่ีมาจากบริเวณเกาะไฮ
ติมีเช้ือโรคเอดส 5 เปอรเซ็นต และจํานวน 1 เปอรเซ็นตมาจากพวกท่ีเปนโรคโลหิตไมแข็งตัว 

วงการแพทยเช่ือม่ันวา โรคเอดสเปนโรคติดตอท่ีรายแรงทางเพศ การสําสอน รักรวมเพศของ
กะเทย ซ่ึงจะติดตอกันทางน้าํมูก น้ําลายและอสุจ ิ
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ในป พ.ศ.2526 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สาธารณสุขของอเมริกาประกาศวา “เอดสเปน
โรคติดตออันดับหนึ่ง” มีชาวอเมริกันเปนโรคนี้ถึง 2,008 คน และเสียชีวิตไป 774 ราย จํานวนของผูติด
เช้ือโรคนี้เปนสองเทาทุก 6 เดือน 

ส่ิงท่ีนาวิตกอยางยิ่งคือ โรคเอดสสามารถติดตอทางเลือด จากคนท่ีเปนโรคเอดสบริจาคมา หรือ
เกิดจากการนอนหลับรวมกบัผูท่ีเปนโรคเอดส ลูกในครรภของเธอจะไดรับอันตรายดวย 

รักรวมเพศตนเหตุของโรคเอดส 

มีรายงานวา ขณะนี้ประเทศไทยของเรา มีคนที่เรียกตนเองวา “เกย” หรือกะเทยอยูประมาณ 5 
แสนคนรักรวมเพศเรียกไดหลายอยาง เชน กะเทย อีแอบ ตุด เกยคิง เกยควนี ทอม (ทอมบอย) ดี้ (เลดี้) 
บุทซ เปนตน คนเหลานี้แหละท่ีแพทยบอกวา เปนตัวนําพาเช้ือโรคเอดสใหแพรขยายไปในชุมชน 

เม่ือปท่ีแลว ชางเทคนิคของสถานีโทรทัศนในเมืองแมนฮัดตัน ปฏิเสธไมยอมเขาไปถายภาพในท่ี
รักษาพยาบาลของพวกเกย 

ท่ีโรงพยาบาลซานโจส ในคาลิฟอรเนีย พยาบาลสามคนไมยอมปฏิบัติตอผูท่ีปวยดวยโรคเอดส 
ในโรเชสเตอร แมสซาจูเสตต สตรีผูหนึ่งขับไลลูกชายท่ีเปนกะเทยออกไปจากบาน เพราะสงสัยวาเขา
จะเปนโรคเอดส 

มีนักหนังสือพิมพบางคนเสนอใหแยกพวกกะเทยออกจากการปรุงอาหารดวยมือทุกชนิด 
ในหลายเมืองผูคนไมยอมเขาไปรับประทานอาหารท่ีมีกะเทยเปนบริกร 
และสัปเหรอบางคนไมยอมแตะตองศพของผูตายดวยโรคเอดส! 

จะยุติอยางไร? 

วัยรุนอาจจะมีคําถามวา โรคเอดสนี้จะมีทางยุติไหม? เพราะขณะนี้ไมมียาชนิดใดสามารถรักษา
ได 

คริสเตียนเรายงัมีความเช่ืออยางแนนอนวา โรคเอดสยังพอมีทางยับยั้งได ส่ิงท่ีตองกระทําอยาง
รีบดวนเวลานีก้็คือ “หยุดกระทําความผิดบาป” 

พระคัมภีรไดสอนอยางชัดเจนวา พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง โดยใหท้ังสองเปน
คูกัน มิใชสรางใหชายแตงงานกับชาย หรือหญิงแตงงานกับหญิง (ปฐมกาล 2:18-25) 

แตมนุษยไดแปรเจตนาของพระเจาเสีย โดยกระทําการช่ัวชาลามกทางเพศ ไมเคารพนับถือคําส่ัง
สอนของพระองค พระธรรมโรมบอกวา “พวกเขาสํ่าสมความผิดบาปอันนาอัปยศอดสูแกกนัและกัน
ตามใจปรารถนา อันพอกพูนดวยราคะ สตรีก็บิดผันไปจากธรรมชาติท่ีพระเจาสรางมากลับไปเสพ
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สัมพันธกับเพศเดียวกัน ฝายชายกเ็ชนเดียวกันแทนท่ีจะมีความสัมพันธทางเพศกับสตรี ก็กลับมีความ
กําหนดัเรารอน กระทําในส่ิงท่ีนาบัดสีตอกันและกัน” (โรม 1:21-29) 

ตอนสุดทายพระคัมภีรไดกลาววา “พวกเขาจึงรับผลกรรมตามท่ีเขาประพฤติอยางสาสมท่ีสุด” 
วัยรุนท่ีรัก ผลกรรมท่ีสาสมท่ีสุดก็คือ “โรคเอดส” นั่นไง! 
เม่ือเราศึกษาดคูวามพินาศยอยยับของเมืองโสดมและโกโมราห ก็มีสาเหตุมาจาก “รักรวมเพศ” 

(ปฐมกาล 19) กรุงโรมซ่ึงเปนอาณาจักรยิ่งใหญไพศาลถึงกาลลมจมก็เพราะความผิดบาปทางดานเพศ 
ในรัฐตาง ๆ ของกรีก (นอกจากกรุงเอเธนส) “เห็นวาความสัมพันธระหวางเพศเดียวกนัเปนส่ิงท่ีถูกตอง” 
ในซิมโพเซ่ียมของกรีกความรักระหวางผูชายดวยกนัไดรับการยกยองวามีคุณคาเหนือกวาความระหวาง
เพศ ไมวาจะเปนโสเครติสหรือพลาโตก็ไดหลงใหลคล่ังไคลอยูกับความบาปนี้เชนกนั 

กลับใจเสียใหม 

วัยรุนท่ีรัก คนท่ีเปนกะเทย เกย เลสเบ้ียน ทอม และด้ีจะตองเช่ือฟงพระวจนะของพระเจา “คาจาง
ของความบาปคือความตาย” (ดวยโรคเอดส) เขาจะตองกลับใจเสียใหม สารภาพความผิดบาป เลิก
ประพฤติผิดทางเพศ และตอนรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 

พระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจยิ่งใหญ ซ่ึงสามารถรักษาโรครายทุกชนดิใหหายไดอยางเดด็ขาด 
เรามีความเช่ือวา โรคเอดสเปนเพียงสัญญาณเตือนภัยเทานั้น ถามนุษยยังไมยอมยุตบิาป ภัยอัน

มหันตจะมาถึงอยางแนนอนในอนาคตอันใกลนี ้
วัยรุนคริสเตียน...ถาทานมีเพื่อนท่ีเปนคนรักรวมเพศ จงรีบหาทางนําเขามาถึงความรอดกอนท่ีจะ

พินาศ ทานทําไดไหม? 
หมายเหตุ ตัวเลขลาสุดเม่ือส้ินสุดเดือนกรกฎาคม ท่ีเพิง่ผานมานี้ ของศูนยควบคุมเช้ือโรคสหรัฐ

แจงวา จํานวนผูปวยเปนโรคเอดส เฉพาะในสหรัฐขณะนี้มีท้ังส้ินถึง 12,062 ราย และส้ินชีพไปแลว
เกือบ 8,000 ราย 

โดยแยกเปนมนุษยเพศชายเสีย 11,132 คน เพศหญิง 787 คน และเดก็อายุต่ํากวา 13 ขวบ 148 คน 
ซ่ึงจํานวน 78 เปอรเซ็นตของผูปวยชายท้ังหมด เปนผูท่ีมีความสัมพนัธทางเพศแบบโฮโมเซกชวลหรือ
เกย และพวกไบโอเซกชวลท่ียุงท้ังหญิงและชาย 

สําหรับผูปวยหญิงและเด็กไมปรากฏวาพบมีสาเหตุดังกลาวขางตน แตสาเหตุอ่ืนของโรครายนี้ก็
เนื่องมาจากการใชยาโดยฉีดเขาเสนเลือด ไดรับการถายเลือด ผูท่ีปวยดวยโลหิตไหลไมหยดุ และเด็กท่ี
พอแมเปนเอดส 
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13บทที่ 15 วัยรุนกับนิวเคลียรลางโลก 

วันโลกแตก 

นักวิทยาศาสตรเช่ือวา โลกของเราจะแตกเนื่องดวยสาเหตุ 13 ประการดวยกัน เร่ืองนีบั้นทึกไวใน
ขอเขียนของ Bob Allison เร่ือง Doomday ซ่ึงตีพิมพในวารสาร Science Digest 

วัยรุนท่ีรัก ลองมาดูทัศนะของ Bob Allison ดูซิวาเปนอยางไรบาง? 
1.โลกจะถึงกาลแตกดับดวยตะวนัเพลิง ตามคําทํานายของเปโตรในพระคัมภีร 2 เปโตร 3:10 “ใน

วันนัน้ ทองฟาจะลวงเสียไปดวยเสียงท่ีดังกึกกอง และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ และแผนดินโลกกับ
ส่ิงสารพัดท่ีมีอยูในโลกนัน้ จะตองไหมเสียส้ิน” (เปโตรไดกลาวทํานายไวเม่ือสองพันปลวงมาแลว) 

2.น้ําทวมโลก แรงดึงดูดของดวงจนัทรจะทําใหน้ําทวมโลก ดวงจนัทรจะลอยเขามาใกลโลก แรง
ดึงดูดทําใหเกดิคล่ืนยักษสูงเปนรอย ๆ ฟุต 

3.อันตรายจากดาวพฤหัส 
4.ดาวเคราะหนอยบุกโลก ดาวดวงนี้ช่ือ “อิคารัส” (Icarus) มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 1 ไมล วิ่ง

เขาหาโลกดวยความเร็วช่ัวโมงละ 66,000 ไมล 
5.อิทธิพลของดาวหาง ดร.มุลฮุลแลนดไดบอกวา ทุก ๆ 100,000 ป จะมีดาวหางตกลงมาชนโลก

ดวงหนึ่งเสมอ 
6.ดาวเคราะหตก เม่ือกอน ค.ศ.686 ดาวหางวีนัส (ดาวศุกร) ไดชนเขากบัดาวอังคารอยางจัง คร้ังนี้

ทําใหเกิดโรคระบาดบนโลกอยางรุนแรง เกิดแมลงวันชุกชุมอยางเหลือคณานับ 
7.ดาวฤกษชน ดาวฤกษท่ีอยูใกลสุริยะจกัรวาลมากท่ีสุดหางเพียง 40 ไมล ดร.ชารทแรนดกลาววา 

สักวันหนึ่งมันอาจจะโคจรมาชนโลกเราก็เปนได 
8.รูดําหรือหลุมมฤตยู 
9.ดาวฤกษระเบิด ซ่ึงจะเปลงแสงสวางวาบท่ีรอนแรงไปท่ัว พรอมกบัแผรังสีคอสมิคอันรุนแรง

ออกมาดวย 
10.สสารและตัวตอตาน 
11.ละอองพิษ เปนศัตรูตัวรายบนโลกที่มนษุยกอข้ึนเอง ซ่ึงทําลายช้ันโอโซนท่ีอยูเหนือโลก 
12.เช้ือโรค ในสงครามอินโดจีนมีการทําลายชีวิตผูคนดวย “สงครามเช้ือโรค” 
13.สงคราม ท่ีทําลายลางกันดวยอาวุธนวิเคลียร 
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สงครามนิวเคลียร 

วัยรุนคงทราบดีเกีย่วกับอาวธุมหาประลัยชนิดนี้ เม่ือปลายเหตุการณสงครามโลกครั้งท่ีสอง วันท่ี 
6 สิงหาคม 2488 นักบินสหรัฐไดขับ บี 29 นําเอาระเบิดปรมาณูลูกแรกช่ือ “ลิตเต้ิลบอย” ไปท้ิงท่ีเมืองฮิ
โรชิมาของญ่ีปุนในเส้ียววินาทีมีผูคนลมตายถึง 66,000 คน ตอมาอีกสามวัน ก็นาํไปท้ิงอีกลูกหนึ่งท่ี
เมืองนางาซาก ิผูคนลมตายเปนใบไมรวงและบาดเจ็บทุกขทรมานนับแสนคน 

รายงานทางวทิยาศาสตรฉบับหนึ่งกลาววา “ถาใหระเบิดนิวเคลียรขนาด 20 เมกะตัน (ซ่ึงมีอํานาจ
ทําลายมากกวาระเบิดปรมาณูท่ีท้ิงเมืองฮิโรชิมาถึง 1 พันเทา) ระเบิดข้ึนท่ีสนามหลวง จะทําใหเกดิหลุม
ขนาดใหญกวาสนามหลวง 10 เทา และส่ิงกอสรางท่ีอยูในรัศมี 6.5 กโิลเมตรจะถูกทําลายอยางส้ินเชิง 
และรอบนอกออกไปในรัศมี 25 กิโลเมตรจะเหลือซากท่ีพอจะซอมแซมได ประชาชนในกรุงเทพฯ มี 5 
ลานคน จะตายทันที 3 ลานคน สวนท่ีเหลือ 2 ลานคนจะหหูนวก ตาบอด บาดเจ็บจากไฟลวกและรังสี
อยางท่ัวถึง และฝุนกัมมันตภาพรังสีจะกอใหเกิดอันตรายเปนเวลาแรมปท่ัวกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบ ๆ  

รังสีของระเบิดนิวเคลียรจะกอผลราย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ตั้งแตอาการคล่ืนไส อาเจียน 
ขาดภูมิคุมกนัเพราะเม็ดเลือดถูกทําลาย ผมรวงและผอมลงในสามอาทิตยแรก และผลระยะยาวก็คือ ทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานพันธุกรรมแกเดก็ท่ีเกิดใหม และกอใหเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ซ่ึงเปนโรคท่ีรักษายากมาก ผลของรังสีนี้จะอยูถึง 100 ปทีเดียว 

สถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาดานยุทธศาสตรไดประเมินวา ถาสหรัฐอเมริกาโจมตีโซเวีย
ตรัสเซียดวยอาวุธนิวเคลียรท่ีมีอยูท้ังหมด คนรัสเซียจะตายถึง 25-34 ลานคน แตถารัสเซียวางแผน
ปองกันไมสําเร็จ ผูคนอาจจะตายถึง 50-100 ลานคน 

ปจจุบัน สหรัฐอเมริกาไดตัง้เปาหมายของจรวดขีปนาวธุไว 4,000 เปาหมาย และมีนิวเคลียรท่ี
สะสมเก็บไวท่ัวโลกไมต่ํากวา 20,000 เมกะดัน ซ่ึงถาหากระเบิดจํานวนนี้ไมถึงคร่ึงระเบิดข้ึนมา จะทํา
ใหเกิดเขมาควนัดําปกคลุมโลก ปดกั้นแสงจากอาทิตย เฉพาะซีกโลกทางดานเหนือจะถูกบดบังจากดวง
อาทิตยกวา 90 เปอรเซ็นตเปนเวลานานนับเดือน ภายในสองอาทิตยหลังจากเกิดระเบิด ผิวโลกจะเย็นลง
ถึงลบ 13 องศาฟาเรนไฮท และยังคงความหนาวอยูหลายเดือน จากนั้นเมฆหมอกกอนดําทะมึนจะ
เคล่ือนลงทางใต ทําใหเกดิฤดูหนาวประหลาดท่ีเรียกวา “ฤดูหนาวนิวเคลียร” ข้ึนท่ัวโลก กวาโลกจะ
กลับเขาสูสภาวะปกติก็ตองใชเวลาหลายปทีเดียว 

ผลกระทบจากฤดูหนาวนิวเคลียรนี้ทําใหเกดิความเสียหายตอพืชและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ บอน้ําตาง ๆ 
จะแข็งตัวสัตวจะเกิดความกระหายและคอย ๆ ลมตายไป ความมืดจะทําใหการสังเคราะหแสงของพืช
หยุดชะงักลง ผลก็คือ คนและสัตวหลายชนิดตองลมตาย และมนษุยอาจจะสูญพันธุไปเลยก็ได 
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มะเร็งนิวเคลียร 

นอกจากนี้แลว การระเบิดของนิวเคลียรจํานวนมากจะทําลายโอโซนท่ีปกคลุมโลก ซ่ึงทําหนาท่ี
กั้นแสงรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ไมใหทําอันตรายตอชีวิตของมนุษย เม่ือรังสีเหนือมวงทะลุ
ลงสูโลกไดถึง 70 เปอรเซ็นตเม่ือไหร เม่ือนั้นแหละผิวหนังของมนุษยจะไหมเกรียมอยางรุนแรงในเวลา
เพียง 10 นาที และทุกคนจะเปนโรคมะเร็งผิวหนังกันอยางถวนหนา 

วัยรุนท่ีรัก ลองหลับตาจินตนาการเอาเองเถิดวาอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือสงครามนิวเคลียรระเบิด? 
ไอสไตน นักวทิยาศาสตรผูคนพบนวิเคลียรเปนคนแรก ไดกลาววา 
“ขาพเจาไมรูวาสงครามโลกคร้ังท่ีสามจะเปนอยางไร แตในสงครามโลกคร้ังท่ีส่ี มนุษยจะรบกนั

ดวยไมและกอนอิฐ” 

บทเรียนสําหรับวัยรุนครสิเตียน 

จากเร่ืองท้ังหมดท่ีเราไดอานมานี้ มีบทเรียนหลายส่ิงหลายอยางสําหรับชีวิตของวัยรุนคริสเตียน 
1.ความบาปช่ัวทวีข้ึน 
เราไดเหน็ความบาปช่ัวของมนุษยทวีมากยิ่งข้ึน มนุษยชอบทําลายมากกวาการสรางสรรค เปา

โลกลาววา “แตวาจงเขาใจในขอนี้กอน คือวา ในสมยัท่ีจะส้ินยุคนั้นจะเกดิเหตุการณกลียุค...” (2 ทิโมธี 
3:1) 

ถาวัยรุนอานตอไปอีกจะพบวา เปาโลไดกลาวถึงความบาปของสมัยจะส้ินยุคมีถึง 20 อยาง ท่ีเปน
สาเหตุนําไปสูการรบราฆาฟนกัน ยากอบไดกลาวถึงสาเหตุแหงสงครามวา “การทะเลาะวิวาทกัน กิเลส
ตัณหาทีห่มักหมมอยูในจิตใจของผูคน ความโลภอยากจะได การเสาะแสวงหาแตผลประโยชนของ
ตนเองเปนท่ีตัง้ เม่ือไมไดดังใจก็ทะเลาะและทําสงครามกัน” (ยากอบ 4:1-2) 

2.คําพยากรณของพระเยซูคริสตสําเร็จ 
วัยรุนท่ีรัก แมวาจะเปนการเจรจาลดอาวุธคร้ังแลวคร้ังเลา มีการกําหนดปแหงสันติภาพ แตแมวา

จะขบวนการ “สันติภาพ” เพื่อตอตานสงคราม แตเราอยาคิดหรือคาดหวังวา สันติภาพจะเกิดข้ึนในโลก
นี้ เพราะพระเยซูคริสตไดตรัสสอนไวอยางชัดเจนในพระธรรมมัทธิว 24:6-7 

“ทานจะไดยนิเสียงสงคราม ขาวเลาลือเร่ืองสงครามอยาต่ืนตระหนกเลย ดวยวาบรรดาส่ิงเหลานี้
จําตองบังเกิดข้ึนกอน และที่สุดปลายยังไมมาถึง เพราะประชาชาติตอประชาชาติ ราชอาณาจักรจะตอสู
กัน” 

3.ขาวประเสริฐแพรไปท่ัวโลก 
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ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตกําลังแผขยายไปท่ัวโลก พระเยซูคริสต
ตรัสแกวยัรุนคริสเตียนวา เม่ือไหรก็ตามที่ขาวแหงความรอดของพระองคกระจายออกไปทั่วโลก เม่ือ
นั้นแหละวาระสุดทายของโลกก็จะมาถึงอยางแนนอน” (มัทธิว 24:14) 

สงครามลางโลกจะมาถึงในไมชา 

วัยรุนท่ีรัก พระเยซูคริสตเจาของเราจวนจะเสด็จกลับมาแลว เพื่อจะพิพากษามวลมนษุยโลก และ
รับผูท่ีเช่ือในพระองคใหข้ึนไปอยูกับพระองคบนเมืองบรมสุขเกษมดังนั้น เหตุการณเลวรายตาง ๆ ท่ี
อุบัติข้ึนในโลกปจจุบันมิใชเปนส่ิงท่ีจะบ่ันทอนจิตใจของเรา หรือทําใหวยัรุนคริสเตียนเกิดความกลัว 
ทอถอย หมดหวัง แตตรงกนัขามกลับทําใหเรารีบเรงในการนําขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตออกไป
บอกแกบานสุดทายของโลกนี้ และเม่ือนั้นเราจะมีความสุขความช่ืนชมยินดีดวยกันจําเพาะพระพักตร
พระเจา 

การไดอยูกับพระเจาบนสวรรค ก็ยอมดีกวามีชีวิตอยูในโลกนี้! 
จริงไหม? 
ถาจะเปรียบไปแลว โลกของเราทุกวันนี้เปนเหมือนคนไขหนัก เขาข้ันโคมา มีแตทรงกับทรุด

เทานั้น การเจรจาลดอาวุธ การเรียกรองหาสันติภาพ การชุมนุมประทวงใหยตุิการทดลองอาวุธนิวเคลียร 
เปนเพยีงออกซิเจนประทังลมหายใจไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น 

“เขาไดกลาววา สันติภาพ สันติภาพ เม่ือไมมีสันติภาพเลย” (เยเรมีห 8:11) 
สงครามลางโลกจะมาถึงในเวลาไมชานี!้ 
เปโตรกลาวถึงเหตุการณนี้อยางชัดเจนในขอเขียนของทาน (2 เปโตร 3:7,10) เปโตรไดมองเห็น

ภาพของนวิเคลียรลางโลกกอนพวกเรานับเปนเวลารวมสองพันป 
วัยรุนท่ีรัก เหตุการณตาง ๆ เหลานี้ เปนเคร่ืองเตือนใจเราสองประการคือ 
1.ถาทานยังไมไดรับความรอด ทานจะเปนอยางยิ่งท่ีจะตัดสินใจเช่ือและไววางใจในพระเยซู

คริสต สารภาพความผิดบาปและกลับใจเสียใหม เขามาอยูในฐานะบตุรของพระเจา เพื่อจิตวิญญาณของ
ทานจะไมพินาศในบึงไฟนรก 

2.แตถาหากทานไดกลับใจเปนคริสเตียนแลว ขอบพระคุณพระเจา ทานยังเหลือเวลาไมมากนกั 
ฉะนั้นจงดําเนนิชีวิตวัยรุนคริสเตียนของทานใหเปนประโยชนตอครอบครัว ตอเพ่ือน ตอโรงเรียน ตอ
กลุมอนชุน ตอคริสตจักรและตอสังคมประเทศชาติ 
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14บทที่ 16 วัยรุนกับสมอง 

ความมหัศจรรยของสมอง 

“พระเจาทรงปนมนุษยดวยผงคลีดิน ระบายลมปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต” (ปฐม
กาล 2:7)  

วัยรุนท่ีรัก ขอความในพระคัมภีรท่ีวา “ระบายลมปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต” นั่น
หมายความวา พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความคิด มีสติปญญา ความรูสึก การตัดสินใจลักษณะของ
บุคคล พระเจามิไดสรางมนษุยแบบหุนยนต ท่ีตองคอยกดสวิทชอยูตลอดเวลา 

พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีสมอง ซ่ึงเปนอวัยวะท่ีสําคัญยิ่งอยางหนึ่งในกระโหลกศีรษะ สมองมี
น้ําหนกัราว 3 ปอนด สมองมีสองช้ัน ช้ันนอกสีเทาเรียกวา “เกรยแมทเตอร” สวนช้ันในเรียกวา “ไวท
แมทเตอร” 

สมองแบงออกเปนสามสวน คือ 
1.สมองใหญ ท่ีเรียกวา “ซิริบรัม” (Cerebrum) 
สมองนอย เรียกวา “ซิริเบลลัม” (Ceebellum) 2.

3.กานสมอง (Brainstem) 
พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความวิจติรพิศดารยิ่งนัก ถาจะสรางสมองเทียมข้ึนมา จะตองใชเนื้อท่ี

เทากับตึกเอ็มไพรสเตท และใชความเยน็ของน้ําในน้ําตกไนแองการามาหลอเล้ียง 
แตพระเจาทรงสรางในเนื้อท่ีเพียงนดิเดยีวในศีรษะของเรา และใหมีน้าํหนักเพียง 3 ปอนดเทานัน้ 

สรรเสริญในความยิ่งใหญและมหัศจรรยของพระองค ขอบพระคุณในพระปรีชาสามารถของพระองค 
ฤทธานุภาพปรากฏชัดเจน 

พระคัมภีรบอกถึงพระลักษณะของพระเจาวา “ไมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีพระเจาทรงกระทําไมได” (ลู
กา 1:37) หรือจะแปลขอความนี้อยางงาย ๆ ก็คือ “พระเจาทรงทําไดทุกส่ิง” 

ในป คศ.1946 เคร่ืองคอมพิวเตอรบวกเลขดวยความเร็ว 1/5,000 วินาที แตเดี๋ยวนี้เคร่ือง
คอมพิวเตอรบวกเลขไดในเวลา 1/1,000,000 วินาที และเจาเคร่ืองดงักลาวนีย้ังสามารถท่ีจะแกปญหา
ตาง ๆ ไดมากมายหลายประการแลวแตจะปอนขอมูลเขาไป 

นี่เปนผลงานจากสมองของมนุษย 
ท่ีพระเจาทรงสรางข้ึนมา! 
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โธมัส เอดิสัน นักประดิษฐท่ีเรืองนาม มีสมุดสําหรับบันทึกขอความตาง ๆ ท่ีเขาคิดคนข้ึนถึง 
2,500 เลม เขาไดกลาววา “ไมมีหนทางใดเลย ท่ีจะมาบังคับใหมนุษยเลิดคิดเสียได” 

ใชแลว เพราะพระเจาทรงสรางสมองมาใหเราใชสําหรับคิด 

ความจําของสมอง 

สมองประกอบดวยเสนประสาทถึง 12,000 เซล สมองประกอบดวยน้ํา 70 เปอรเซ็นต และตองใช
ออกซิเจนประมาณ 25 เปอรเซ็นตของออกซิเจนท้ังหมดท่ีรางกายตองการ แรงกระตุนจากสวนตาง ๆ 
ของรางกายจะไปถึงสมองในเวลา 1 เมตร/วินาที ไปจนถึง 100 เมตร/วนิาที 

สมองมีหนาท่ีควบคุมการเตนของหัวใจ การสูดอากาศของปอด การเผาผลาญทางเคมีของรางกาย 
ควบคุมอุณหภมิู การทํางานของกลามเนื้อ มือ เทา แขน ขา และลําตัว 

สมองมี “ธนาคารแหงความทรงจํา” เม่ือไดรับขาวสารไวประมาณ 30-60 นาที สมองจะบันทึก
ความจําอยางถาวร แตตองไปผานปฏิกิริยาทางเคมีเสียกอน และบันทึกไวอยางแนนหนา เพื่อสําหรับใช
เปนประโยชนตอไปในอนาคต 

ใชสมองมากทําใหเส่ือมจริงหรือไม? 

วัยรุนบางทานอาจจะเกิดความสงสัยถามวา “สมองมีการออนเพลียหรือไม?” 
คําตอบก็คือ สมองไมเหมือนดังกลามเนื้อ สมองมีประจุไฟฟาสามารถที่จะทํางานไปไดเร่ือย ๆ 

ไมมีวันหยดุแตบางคร้ังเกิดอาการสมองต้ือ คิดอะไรไมคอยออก นั่นมีสาเหตุมาจากอยางอ่ืน ไมใช
เพราะสมองออนเพลีย 

และวยัรุนบางคนก็ถามวา “ถาเราใชสมองคิดมาก ๆ แลว ทําใหสมองเสื่อมลง จริงหรือไม?” 
ไมเปนความจริง เพราะโดยท่ัวไปแลว มนุษยเราใชสมองเพียงแค 10 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนอีก 

90 เปอรเซ็นตเราปลอยท้ิงไวเฉย ๆ 
ความจริงมีอยูวา สมองก็เปนเหมือนดังมีด ยิ่งลับมีดกย็ิง่คม ในทํานองเดียวกัน ยิ่งใชสมองคิดมาก 

สมองก็ยิ่งจะเกิดความเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลม 
ฉะนั้น วยัรุนท่ีรัก ตลอดชีวิตของเราสามารถที่จะเรียนและใชความคดิไดไมมีวันหยุดยั้ง การคิด

เปนวิธีการออกกําลังสมองท่ีดีท่ีสุด คิดแกปญหา ทองจํา ช่ือบุคคล หมายเลขโทรศัพท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการทองขอความในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร ส่ิงนี้จะชวยในการดําเนินชีวิตของวัยรุนใหมีความ
บริสุทธ์ิผุดผอง ถูกตองดีงามเปนประโยชนสําหรับตนเองและคนอ่ืน ๆ ดวย คริสเตียนชาวจนีท่ีตกอยู
ภายใตการปกครองของพวกคอมมิวนิสต เขาไมมีพระคัมภีรอานสวนตัว แตจะใชวธีิทองจําขอความตอ 
ๆ กัน บางคนสามารถท่ีจะทองพระคัมภีรไดเปนเลม ๆ 
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สะสมพระดํารัสของพระเจา 

ในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 ไดกลาววา “พระคัมภีรทุกตอน ลวนแตเปนขอความที่พระเจาทรง
ดลใจใหเขียนข้ึน เพื่อประโยชนในการส่ังสอนอบรม วากลาวตักเตือน แกไขขอบกพรอง เพื่อเปน
แนวทางเกื้อหนุนใหกระทําแตส่ิงท่ีดีงามตามครรลองของพระเจา เพื่อตระเตรียมคนรับใชของพระองค 
ใหมีคุณสมบัตท่ีิดีพรอมทุก ๆ ดานเหมาะแกการทําคุณงามความดี ตามพระประสงคของพระองคทุก
อยาง” 

กษัตริยดาวดิแหงอิสราเอล ไดตรัสเม่ือหลายพันปกอนวา “ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของ
พระเจาไวในใจ เพื่อจะไมทําบาปตอพระองค” 

วัยรุนท่ีรัก สมองเปนอวยัวะท่ีสําคัญอยางหนึ่งในรางกายของเรา ซ่ึงจะขาดเสียมิได และเม่ือเสีย
ไปแลวกจ็ะไมมีอะไหลมาทดแทนเปล่ียนได ดังนัน้ เราจะตองระมัดระวงัรักษาส่ิงท่ีพระเจา
พระราชทานใหมานี้ ใหอยูในสภาพท่ีดีท่ีสุด และใชงานอยูเสมออยางมีประสิทธิภาพ 

1.ไมใหสมองกระทบกระเทือนจากของแข็ง 
2.ใชสมองคิดในแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ส่ิงท่ีสรางสรรค บริสุทธ์ิและดีงาม 
3.ไมใฝใจในเรื่องไรสาระ และความผิดบาปท้ังหลาย เชนคิดแตเร่ืองเพศ คดโกง โกหก เปนตน 
4.ไมทําลายสมองดวยการดืม่สุรา สูบบุหร่ี กัญชา เฮโรอีน ยามา ผงขาว ทินเนอร และเหลาแหง 
5.รับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกายใหครบหมวดหมู 
6.ออกกําลังสมองอยางสมํ่าเสมอ ดวยการคิดทองจําขอพระคัมภีร ซ่ึงเปนพระดํารัสของพระเจา 
7.ออกกําลังกายและรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ 
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15บทที่ 17 วัยรุนกับการออกกําลังกาย 

ทําไมคนโบราณจึงอายุยืน? 

มีวัยรุนหลายคนสงสัยและถามวา “คนสมัยโบราณทําไมจงึมีอายุคอนขางยืน?” 
คําตอบประการหน่ึงก็คือ เพราะบรรพบุรุษของเรามีโอกาสออกกําลังกาย มากกวาพวกเรา...ใช

หรือไม? 
ปจจุบันโลกของเราเจริญรุดหนาดวยส่ิงประดิษฐทางเทคโนโลยี เชน รถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน 

ลิฟท ฯลฯ ส่ิงเหลานี้อํานวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว แตขณะเดยีวกันทําใหเราไมมีโอกาสที่จะใช
กลามเนื้อ 

ในดานกฬีาก็เชนกัน วยัรุนบางคนพอใจที่จะนั่งขางสนามดูเขาเลนกฬีาสองสามช่ัวโมง แทนท่ีเขา
จะลงไปเลนเองสักคร่ึงช่ัวโมง วัยรุนบางคนชอบฟุตบอลเปนชีวิตจิตใจ แตไมคอยไดลงดวลแขงกับคน
อ่ืน เพราะเอาแตจองดูฟตุบอลระดับโลกทางจอทีว ี

วัยรุนบางคนพอใจท่ีไมใหเทาแตะพืน้ดินเวลาไปไหนมาไหน โดยการซุกตัวอยูบนรถสวนตัว
หรือรถประจําทางมากกวาท่ีจะออกกําลังขาเดินไปเอง ดงันั้น เราจะเหน็วา คนสมัยนี้อายุไมคอยจะยืน
เทาไหร ถาดูสมัยโบราณคนไปไหนมาไหนจะตองเดินเปนสวนใหญ หรือไมก็ถีบรถจักรยาน 

ออกกําลังทําใหหนุมสาวอยูเสมอ 

การออกกําลังกายจะทําใหหวัใจมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีจิตใจผองแผว ทําใหอาหารยอย
งาย ปอดทํางานดีข้ึน กลามเนื้อและกระดูกมพีลัง ประสาทจะคลายความตึงเครียด รางกายมีความ
ตานทานตอเช้ือโรค ทําใหผิวสวยและมีบุคลิกดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกกาํลังกายจะชวยใหเปนหนุมสาวอยูนาน 
วัยรุน ทานทราบไหมวา ขณะท่ีทานเดิน เลือดท่ีไหลเวียนอยูในรางกาย 30 เปอรเซ็นตจะถูก

นําไปใชท่ีกลามเนื้อ และอีก 70 เปอรเซ็นตจะอยูท่ีหัวใจ ปกติหวัใจเตน 1 แสนคร้ังตอวัน หรือ 40 ลาน
คร้ังตอป โดยจะขับดนัเลือด 8,000 ลิตรผานหลอดเลือดเปนระยะทางถึง 1 แสนกิโลเมตร 

แตถาวัยรุนนั่งอยูเฉย ๆ ประสิทธิภาพในการทํางานของหัวใจจะลดลง แตถามีการออกกําลังกาย
อยางเหมาะสมจะทําใหกลามเน้ือของหัวใจแข็งแรงข้ึน 

ทานทราบไหมวา คนท่ีตายดวย “โรคหัวใจ” กําลังไลมาเปนอันดับสาม 
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บางประเทศคนตายดวยโรคนี้มากกวาโรคอ่ืน ๆ โรคหัวใจวายหรือท่ีเรียกกนัไพเราะหนอยวา 
“ระบบการทํางานของหัวใจลมเหลว” เกิดจากเสนเลือดไปเล้ียงหัวใจตีบตัน ทําใหกลามเนื้อหัวใจขาด
ออกซิเจน โดยวิธีเดยีวกันนีถ้าเกิดกับสมองหรือบางสวนของสมอง มักจะทําใหเกิดเปนอัมพาตคร่ึงซีก
ของรางกาย 

วิธีการออกกาํลังกาย 

วัยรุนบางคนถามวา จะออกกาํลังกายดวยวธีิไหนดีท่ีสุด? 
คําตอบก็งาย ๆ คือ “เดิน” เดินอยางกระฉับกระเฉง กาวใหยาว ๆ เดินเร็ว ๆ (มิใชเออระเหย

ลอยชาย) หรือจะเลนกีฬาท่ีโปรดปรานเชน ฟุตบอล เทนนิส ปงปอง แบดมินตัน ตะกรอ วายน้ํา ทําสวน 
และวิ่งแขงกัน 

การออกกําลังกายจะตองเปนไปอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย 4-5 คร้ังในเวลา 1 อาทิตย และควร
พยายามใสความสนุกสนานลงในกีฬาท่ีเลน มิฉะนัน้จะเซ็ง...จืดชืดไมไดสับปะรด 

การออกกําลังกายในแตละคร้ัง จะตองกนิเวลานานพอสมควร ท่ีจะทําใหเหงื่อออก และเหนด็
เหนื่อย แตจะตองระมัดระวงัเม่ือเร่ิมตนออกกําลังกายใหม ๆ จะคอยเปนคอยไป อยาโหมหนักทีเดียว 
เพราะรางกายของเราก็เหมือนกับเคร่ืองยนตนั่นแหละ พระเจาทรงสรางข้ึนมาใหมีขีดความสามารถใน
การทํางาน ถารถยนตเอาแตเรงเคร่ืองลูกเดยีวมีหวังพงั ควรจะมีการอุนเคร่ืองกอนท่ีจะลงมือเลนกีฬา
จริง ๆ โดยการเดินหรือวิง่เหยาะ ๆ ไปรอบ ๆ สนามเสียกอน 

ไมควรที่จะออกกําลังกายทันทีท่ีเสร็จจากการรับประทานอาหารใหม ๆ ควรทิ้งระยะใหหางกัน
ประมาณสักสองช่ัวโมงเหมาะท่ีสุด 

วัยรุนท่ีรัก ตามท่ีไดกลาวมาแลววา การออกกําลังกายมิไดจํากดัอยูแตเพียงการเลนกฬีาเทานัน้ แต
การเดินทางการขับรถก็เปนการออกกําลังกายท่ีดวีิธีหนึ่ง การเดินข้ึนลงสะพานลอยขามถนน การใช
บันไดแทนลิฟททําใหรูสึกกระชุมกระชวยขึ้นอักโขทีเดียว 

รางกายและจิตใจ 

การใชเวลาอยางถูกตองเปนส่ิงสําคัญมากในชีวิตของวยัรุนคริสเตียน ปญญาจารยไดเขียนไวเม่ือ
หลายพันปกอนวา “ทุกอยางยอมมีวาระของมัน มีเวลาท่ีจะกิน นอนเท่ียว เลน มีเวลาที่จะแสดงความรัก 
โศกเศราและร่ืนเริง” 

เปาโลผูเปนอัครสาวกของพระเยซูคริสตไดเขียนไววา “ฉะนั้น จงระมัดระวังความประพฤติใหด ี
อยาอยูอยางคนโฉดเขลา แตจงเปนเฉลียวฉลาด จงรูจักใชเวลาท่ีมีอยูบําเพ็ญแตส่ิงท่ีดีงาม ใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะมากไดเพราะเวลานีเ้ปนเวลาที่ช่ัวชายิ่งนัก” (เอเฟซัส 5:15-16) 
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รางกายของเราจะแข็งแรง ไมไดข้ึนอยูกับการออกกําลังกายแตเพยีงอยางเดียว แตประกอบดวย 
1.การรับประทานอาหารที่ดมีีประโยชน (จะกลาวอยางละเอียดในบทตอไป) อยาเขาใจวา อาหาร

ดีมีประโยชนจะตองมีราคาแพงเสมอไป... ไมจําเปน อาหารดีแตราคาพอสมควรก็มีอยูมากมาย ซ่ึง
ข้ึนอยูกับการเลือกซ้ือดวยวิจารณญาณของวัยรุนเอง 

2.มีการนอนหลับอยางเพียงพอ ถาวัยรุนรับประทานอาหารดีมีประโยชน และออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอแตนอนหลับนอย ไมชาจะเกิดปญหาในชีวิตแนนอน เรามีเพื่อนคนหนึง่ท่ีรางกายแข็งแรงดี 
แตนอนไมหลับ จึงเกิดประสาทหลอน เดีย๋วนีต้องเขารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคจิต 

3.จิตใจผองใส ขอนี้สําคัญมากสําหรับวยัรุนคริสเตียนทุกคน ถาเราทําท้ังสามประการคือ ออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีการพักผอนเพียงพอ และรับประทานอาหารดี แตจิตใจไมผองแผว ชีวิตวัยรุน
ยอมจะไมครบวงจร 

พระคัมภีรกลาววา “จิตใจท่ีราเริงเปนยาอยางดี” (สุภาษิต 17:22) 
การท่ีจะมจีิตใจราเริงเบิกบานเหมือนดอกไมบานยามเชาไดนั้น จะตองละท้ิงความทุกข ไมวิตก

กังวล ไมกลัดกลุมใจ และตองมีจิตสํานึกไมฟองในความผิดบาปท่ีอยูในใจ ไมมีความหวาดกลัวตอโทษ
ทัณฑท่ีจะไดรับในบึงไฟนรกท่ีจะมาถึงในอนาคต 

ถาหากวาวัยรุนทานหนึ่งทานใดมีความวิตกกังวลกลัดกลุม กลัวความบาปฟองในใจ มีทางเดียว
เทานั้นคือ “ทานจะตองสารภาพความผิดบาปตอพระเยซูคริสต” กลับใจบังเกดิใหม ตอนรับเอาพระเยซู
คริสตเขาสูจิตใจ ทานจะไดรับชีวิตนิรันดรแทนการตกนรก พระเยซูคริสตตรัสวา “เรามอบสันติสุข
ใหแกทานท้ังหลาย... อยาใหใจของทานวติกและอยากลัวเลย” (ยอหน 14:27) 

วัยรุนท่ีรัก ชีวิตที่มีความสุขท่ีแทจริงคือ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ทานอาหารท่ีมีประโยชน 
พักผอนใหเพยีงพอ และมีพระเยซูคริสตประทับอยูดวยในใจ 
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16บทที่ 18 วัยรุนกับการกิน 

อาหารแพงคุณภาพตํ่า 

วัยรุนท่ีรัก ทานเคยคิดบางไหมวา “อาหารจานละ 50 บาทบางชนิด อาจจะมีคุณภาพต่ํากวาอาหาร
จานละ 10 บาท ก็เปนได” ซ่ึงท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรของผูรับประทานเอง! 

พระคัมภีรบอกวา พระเจาทรงเปนผูพระราชทานอาหารใหแกมนษุยโลก และพระเยซูคริสตทรง
สอนใหวยัรุนคริสเตียนอธิษฐานวา “ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานอาหารแกเหลาขาพระองคใน
วันนี้ ดังท่ีพระองคทรงโปรดแกพวกขาพระองคเสมอมา” (มัทธิว 6:11) 

ส่ิงท่ีนําความพึงพอใจมาสูมนุษยอยางหนึ่ง (ในหลาย ๆ อยาง) ก็คือ การไดรับประทานอาหารที่
อรอยถูกปาก ดังนั้น จึงไมตองสงสัยวา ทําไมรานอาหารจึงไดผุดข้ึนเกล่ือนกลาดทุกท่ีทุกแหง 
นักหนังสือพิมพทานหนึ่งกลาววา “ถนนบางสายมีรานอาหารมากกวาคนกินเสียอีก” 

มีหนังสือตําราอาหารนับไมถวนเลมท่ีวางขายในรานและตามแผงหนังสือ เพื่อชวยใหคน
ทําอาหารไดถูกหลักวิธีและถูกปากมากข้ึน มีนักชิมท่ีมีช่ือเสียงบางคนตะลอน ๆ ไปลองล้ิมชิมรส ถา
เห็นวารานไหนเขาข้ันก็จะมอบประกาศนยีบัตร “รับประกันความอรอย” ใหเปนขวญัตา 

อาหารไมเพยีงเปนส่ิงท่ีรางกายตองการเทาน้ัน แตยังมีผลตอสมอง จิตใจและบุคลิกอีกดวย การ
รับประทานอาหารไมไดสัดสวน จะกอใหเกิดอารมณหงุดหงิด อารมณเสีย ซึมเศรา บางคนโลหิตจางถา
รับประทานธาตุเหล็กไมเพียงพอ 

ความหวิมีอันตรายมาก สามารถทําใหคนเกิดอารมณช่ัววูบ เชนนิทานของไทยเร่ือง “กลองขาว
นอยฆาแม” เปนตน นัน่ไง 

อาหารเชา 

วัยรุนโปรดทราบ ส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งคือ อาหารเชา มันมผีลตอการทํางานและความ
ประพฤตินักเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติเรียบรอย มักจะเปนนกัเรียนท่ีไดรับประทานอาหารเชาอยาง
ถูกตอง มีวยัรุนท่ีเปนนกัเรียนจํานวนไมนอย ท่ีไปโรงเรียนโดยไมไดทานอาหารเชา พอสายหนอยก็หิว
โหย จึงซ้ือขนมและนํ้าอัดลมกิน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมมีประโยชนตอรางกายและสมองเลย 

วัยรุนท่ีทํางานแลวก็เชนเดยีวกัน บางคนละเลยอาหารเชาโดยรับประทานเพียงแตกาแฟรอนกับ
ปาทองโกเทานั้น มีการวจิัยพบวา คนงานท่ีเลินเลอ มีอารมณหงุดหงิดและกอใหเกิดอุบัตเิหตุใน
ชวงเวลา 11.00 น. มากท่ีสุด ซ่ึงคนเหลานี้เปนพวกที่ไมไดรับประทานอาหารเชาอยางถูกตอง! 
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ทําไมอาหารม้ือเชาจึงสําคัญนัก? 
ก็เพราะตลอดทั้งคืนทองของเราวาง ปริมาณนํ้าตาลในเลือดจะมีระดบัตํ่า อาหารมื้อเชาควรจะมี

คุณคา 1 ใน 3 ของความตองการของรางกายในหนึ่งวัน 

รับประทานชา ๆ 

กระเพาะอาหารของคนเรามีรูปรางคลายตัวเจ. ยาวประมาณ 10 นิ้ว มีลักษณะเปนกลามเนื้อ ซ่ึงไม
สามารถท่ีจะบดอาหารที่เค้ียวไมละเอียดได ดังนั้น ในการรับประทานอาหารควรจะรับประทานชา ๆ 
คอย ๆ เค้ียวใหละเอียด 

อาหารเผ็ด บางคนไมมีพริกในอาหารม้ือใด เขาจะกลืนไมลง อยาลืมวา อาหารที่รอนจัด เย็นจัด 
เผ็ดจัด จะไปเผาปลายประสาทบริเวณผนังกระเพาะ และสงความรอนหรือเย็นไปท่ีล้ิน ปากและลําคอ 
อาหารเผ็ดเชนพริกข้ีหนู พริกไทยจะถูกสงไปสูไตอยางรวดเร็ว และถูกขจัดออกไปอยางรีบเรง ฉะนั้น 
เราควรจะใหความเมตตาสงสารแกไตของเราสักหนอย...จะดไีหมเอย? 

รับประทานเปนเวลา โดยปกติแลว อาหารที่รับประทานเขาไป จะอยูในกระเพาะอาหารประมาณ 
5 ช่ัวโมง นี่วากันถึงคนท่ีรับประทานอาหารเปนเวลานะ สวนคนท่ีชอบกินจุบกินจิบตลอดท้ังวัน อาหาร
จะคางอยูในกระเพาะถึง 8-18 ช่ัวโมง อาจจะทําใหเกดิการปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ และอาหารไมยอย 

ดังนั้น รับประทานอาหารวนัละสามเวลาดท่ีีสุด และไมควรจะรับประทานอาหารมื้อกลางคืน 
อาหารดี ตามไดกลาวมาแลว อาหารดีมิไดหมายถึงอาหารแพง แตหมายถึงอาหารท่ีมีคุณคาตอ

รางกายตามสวนสัดของแตละวัน มีอาหารจําพวกคารโบไฮเดรท เชน ขาว แปง มันและน้ําตาลในผลไม 
อาหารจําพวกไขมัน เชน น้ํามันหมู เนย ถ่ัวลิสงและนํ้ามันพืช 

อาหารจําพวกโปรตีน ซ่ึงจะซอมแซมสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีสึกหรอ เชน ไข นม ถ่ัวตาง ๆ 
อาหารจําพวกวิตามิน ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีชวยในการทํางาน จะมีวิตามินไดจะตองรับประทานผักและ
ผลไมตาง ๆ อาหารจําพวกเกลือแร เปนธาตุอาหารที่ควบคุมการทํางานของรางกายธาตุเหล็กทําใหเลือด
ดี ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสทําใหกระดกูแข็งแรง 

น้ํา ก็ถือวาเปนธาตุอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกัน เพราะน้าํเปนตัวกลางทําใหเกิดปฏิกริิยาทางเคมีใน
รางกาย เราควรท่ีจะดื่มน้ําทุก ๆ วัน อยางนอยวนัละ 6-8 แกว 

รางกายคือพระวิหารของพระเจา 

วัยรุนท่ีรัก ถาเรารับประทานอาหารอยางถูกตองครบหมวดหมู รางกายจะเจริญเติบโตแข็งแรง มี
ความตานทานโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ จิตใจจะบริสุทธ์ิผองใส มีชีวิตยืนยาวนานอยูในโลกน้ี 
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พระคัมภีรสอนวา รางกายของเราเปนพระวิหารของพระเจา เปนท่ีสถิตของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
(1 โครินธ 3:16) 

ดังนั้น การท่ีวยัรุนรักษาสุขภาพดวยการกนิอยางถูกตอง มิใชเพื่อตัววยัรุนเองเทานัน้ แตเปนการ
ถวายเกยีรติยศแดองคพระผูเปนเจาอีกดวย 
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17บทที่ 19 วัยรุนกับการด่ืมเหลา 

เหลาคือน้ําเมา 

“เชาฮา เย็นเฮ คํ่าเซ ดึกสราง สวางซํ้า” 
วัยรุนคงจะเคยไดยนิเพลงท่ีกลุมข้ีเมามักจะรองเสมอ ๆ วา “แกวหนึ่งนงนุช แกวสองพุทธวาจา 

แกวสามพวกเราเหวยมาสนกุกันเถิด เกรียวกราวฉาวชา เฮฮากันสนัน่ ประกวดประชันชวนกันมากิน
เหลา กินแลวตองเมาเหลา ไมเมาไมตองกนิ ใหมันตายลงไปกับดิน ไมกินไมใชชาย” 

วัยรุนท่ีรัก เนือ้รองตอนสุดทาย “ไมกินไมใชชาย” นั่นแหละทําใหหนุม ๆ เสียคนมานักตอนัก
แลว เขากลายเปนข้ีเมาหวัราน้ํา เชาแบนเยน็แบน พวกหญิงสาวมีคําเตือนใจวา “เปนเมียทหารตองนอน
นับขวด เปนเมียตํารวจตองนอนนับแบงค” 

เหลาคือ น้ําเมาท่ีกล่ันหรือหมักแลว! 
พระคัมภีรไดเตือนวยัรุนคริสเตียนทุกคนวา “อยาดื่มเหลาใหเมามาย ซ่ึงจะทําใหทานเปนคนข้ี

เมา” (เอเฟซัส 5:18) อีกฉบับหนึ่งแปลวา “อยาเมาเหลาองุน ซ่ึงจะทําใหเสียคน” 

สาเหตุแหงปญหาและความยากจน 

พระคัมภีรไดเตือนเราท้ังหลายมิใหเปนคนขี้เมาเพราะการดื่มเหลาเปนงานฝายเนื้อหนัง (มิใช
วิญญาณ) ดูกาลาเทีย 5:21 “การงานของเนื้อหนังท่ีเห็นไดชัดคือการเมาเหลา” 

การดื่มเหลาทําใหหวัใจทํางานหนัก และเปนตัวนําไปสูความช่ัวชาเลวทรามนานาชนิด และทําให
เสียสติขาดการยับยั้งช่ังใจ ความมึนเมาทําใหคะนองและขับรถดวยความประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ ความ
มึนเมาทําใหจติใจฮึกเหิมไมกลัวตาย 

เหลาทําใหคนฉลาดกลายเปนคนโง พระคัมภีรกลาววา “เหลาองุนและเหลาองุนใหม ชิงเอาความ
เขาใจไปเสีย” (โฮเชยา 4:11) 

บอยคร้ังเหลาทําใหเกิดการวิวาทและประทุษรายชีวิตซ่ึงกันและกัน “ใครท่ีรองโอดโอย ใครท่ีมี
การวิวาท ใครท่ีมีบาดแผล ใครท่ีมีตาแดง คือบรรดาผูท่ีนั่งแชอยูกับเหลาองุน... อยามองดูเหลาองุนเม่ือ
มันมีสีแดงประกายอยูในถวยและลงไปคลองคอ แตในท่ีสุดมันก็จะฉกกัดเหมือนง”ู (สุภาษิต 23:29-30) 

บางคนยากจนคนแคนมิใชเพราะวาไมขยนัขันแข็งในการทํามาหากิน แตพอเขาหาเงินมาไดก็ใส
ลงไปในขวดเสียหมด แทนที่จะนํามาซ้ืออาหารดี ๆ สําหรับตนเองและภรรยาลูก พระคัมภีรกลาวอีกวา 
“บุคคลท่ีรักเหลาจะไมม่ังค่ัง...คนข้ีเมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน” (สุภาษติ 21:17, 23:21) 
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มีเร่ืองเลาวา ชายหนุมคนหนึ่งติดเหลางอมแงม มีอะไรก็ขายเอาเงินไปซ้ือเหลากินหมด วนัหนึ่ง
เขาก็เอาขวดเหลามาต้ังไวท่ีกลางสนามหนาบาน แลวไปจูงควายท่ีเหลืออยูเพียงตัวเดยีวมา และเขา
พยายามท่ีจะใชไมตีไลควายใหเขาไปอยูในขวด แตควายมันไมยอมเขา ดึงกันไปก็ดงึกันมา 

ตอนบายพอของเขากลับมากจากธุระพบเขา จึงตะโกนข้ึนวา “เอ็งทําอะไรนะ?” 
ลูกชายตอบวา “ไลควายเขาขวดซิพอ” 
“เอ็งมันจะบาหรือไง ควายตัวเบอเรอจะไลใหมันเขาไปอยูในขวดไดยังไง?” 
ลูกชายตอบวา “ทําไมจะไมไดละพอ บานสองหลังกับท่ีนาอีกแปลงหนึ่ง มันเขาไปอยูในขวด

เรียบรอยแลว ควายตัวเล็กนดิเดียว มันจะตองเขาไปอยูในขวดไดซินา” 
พระคัมภีรสอนวา คนข้ีเมาจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา (1 โครินธ 6:10) 

โทษของการดื่มเหลา 

นายแพทยพัลลภ โพธ์ิพฤกษ ไดรายงาน “โทษของสุรา” ไวในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา ผลของ
การดื่มสุราเปนประจําจนติดเปนนิสัยคือ.... 

1.ความจําเส่ือม โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณท่ีเกดิข้ึนไมนานมานี้จะจําไมได 
2.ความสามารถในการเรียนรูใหม ๆ ลดลง 
3.ทางเดินอาหารอักเสบ หรือมีแผล 
4.กลามเนื้อท่ัวไปออนแอ และเส่ือมสมรรถภาพ 
5.กลามเนื้อหวัใจเส่ือมสภาพ และโรคหลอดเลือดโคโรนาซีอาจเกิดข้ึน 
6.อาการเบ่ืออาหาร และเจ็บบริเวณชายโครงขวาแสดงวาตับทรุดโทรม 
7.พุงยื่น ทองมาน เปนเคร่ืองบงช้ีวา ตับพิการ 
8.มีอาการทองเสีย อาเจียนเกิดข้ึนบอย ๆ 
9.มีอาการเจ็บแปลบ ๆ ท่ีปลายมือปลายเทา แสดงวาปลายประสาทอักเสบ 
10.มีอาการประสาทหลอน เม่ือขาดแอลกอฮอล 
11.ความสุขทางเพศเส่ือมถอย เพราะอัณฑะเหีย่วและในที่สุดก็เกิดการตายดานทางเพศ 
วัยรุนจะถามบางคนวา “ทําไมจึงกินเหลา?” เขาจะตอบวา “เพื่อสนุก” บางคนบอกวา “เพื่อสังคม” 

แตบางคนถือคติท่ีวา “ไมกินเหลาไมใชชาตรี” 
แตเฮนร่ี เดวดิ โธโร ซ่ึงเปนนักคิด นกัเขียนและนักปราชญไดกลาววา “คนฉลาดเขาด่ืมแต

น้ําเปลาเทานัน้” 
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คริสเตียนคนหน่ึงไปงานเล้ียงฉลองชัยชนะของนายทหารผูเปนแมทัพ ทุกคนมีแกวเหลาอยูในมือ 
แตคริสเตียนมีแกวน้ําเปลา ชายคนหนึ่งมากระซิบวา “คุณฉลองชัยชนะทานแมทัพดวยน้าํเปลา ถือวา
เปนการดูถูกทานแมทัพรูไหม?” 

คริสเตียนยิ้มและตอบวา “ถาทานแมทัพชนะขาศึกดวยเหลา ผมก็จะดืม่เหลาฉลองชัยชนะนั้น แต
ท่ีทานชนะดวยสติปญญาความสามารถและกําลังของทาน ผมคิดวาสมควรแลวท่ีจะฉลองดวยน้ําเปลา” 

นาคิดใชไหมวัยรุนท้ังหลาย? 
ถามีใครคนใดคนหน่ึงท่ีอานหนังสือเลมนีอ้ยู และเปนคนติดเหลา แตอยากจะเลิก....เลิกไมได ไม

สําเร็จวันนี้ของใหเขาคนนั้นรองเรียกของพระเยซูคริสตทรงชวยเหลือ พระองคมีฤทธ์ิอํานาจเหนือส่ิง
เสพติดท้ังปวง พระองคจะชวยปลดปลอยทานใหเปนอิสระเดี๋ยวนี ้

ลองดูซิ 
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18บทที่ 20 วัยรุนกับการสูบบหุรี ่

การทําลายพระวิหารของพระเจา 

วัยรุนท่ีรัก การสูบบุหร่ีเปนการทําลายรางกาย ซ่ึงเปนพระวหิารของพระเจา 
พระวจนะของพระเจาตรัสวา “พระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนตามพระฉายาของพระองค มนุษยจึง

เปนผูบริสุทธ์ิผุดผอง ท้ังทางดานรางกาย จิตใจและจิตวญิญาณ” 
พระคัมภีรกลาวตอไปอีกวา “รางกายของทานคือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระเจา

ทรงโปรดพระราชทานแกทานและสถิตอยูภายในทาน ฉะนั้น จงใชอวัยวะทุกสวนในรางกายของทาน 
ใหเปนท่ีเชิดชูพระเกยีรติพระเจาเถิด” (ปฐมกาล 1:27, 1 โครินธ 6:19) 

วงการแพทยเช่ือวา คนท่ีสูบบุหร่ีมีโอกาสตายดวยโรคมะเร็งมากกวาผูท่ีไมสูบถึง 10 เทา ถาสูบ
วันละซองจะมีโอกาสตายมากกวา 20 เทา ชายอายุ 25 ปไมเคยสูบบุหร่ีเลย เม่ือเทียบกับคนท่ีสูบวนัละ 1 
ซองหรือมากกวานัน้ฝายแรกจะมีอายุยนืกวาฝายหลังราว 6 ปคร่ึง 

คนท่ีสูบวันละ 2 ซอง เสียชีวติระหวางอายุ 25-65 ป เปนจาํนวน 2 เทาของผูท่ีไมสูบบุหร่ี คนท่ีสูบ
บุหร่ีอายุ 45-64 ปมีประสิทธิภาพการทํางานลดลงถึง 40 เปอรเซ็นต 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อสูบบหุรี ่

ขอใหวยัรุนท้ังหลายสังเกตอาการตอไปนี้ ซ่ึงเกิดข้ึนกับคนท่ีสูบบุหร่ี 
1.จะมีอาการไอแคก ๆ ในตอนเชา 
2.จะขากเสลดกอนโต ๆ นารําคาญ 
3.เปลืองคาใชจายโดยใชเหต ุ
4.มีรอยไหมของบุหร่ีตามเส้ือผา เคร่ืองเฟอรนิเจอร ผาปูท่ีนอน ผาหม ผาปูโตะและท่ีพรมปูพื้น 
5.ล้ินชา รับประทานอาหารไมมีรสชาติเลย 
6.กอความรําคาญใหแกคนท่ีอยูรอบขาง (ซ่ึงไมสูบบุหร่ี) โดยเฉพาะเวลาโดยสารบนรถยนตท่ี

ปรับอากาศ 
7.คนท่ีสูบบุหร่ีจัด ๆ มักจะไมแกตาย 
ตรงกันขาม ถาหากวาวยัรุนไมสูบบุหร่ี อาการท่ีกลาวมาแลวจะไมมีโอกาสเกิดข้ึน ไมมีอาการไอ 

ไมขากเสลดกอนโต ไมปวดหัว ปวดทองหรือไมมีกล่ินปาก ประหยัดเงินทองไดมาก รับประทาน
อาหารอรอย ไมมีรอยไหมตามเส้ือผาและเคร่ืองใช จมูกสัมผัสกล่ินไดดข้ึีน ไมกอความรําคาญใหแกคน
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ท่ีอยูขางเคียง ทําใหมีสุขภาพดีอายุยืนยาวนาน เปนโอกาสท่ีจะหลบหลีกจากโรคมะเร็งในปอด 
โรคหัวใจ โรคปอดบวม และความเจ็บไขไดปวยอยางอ่ืน ๆ 

และเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ 
“ไมทําลายพระวหิารของพระเจา” 
พระคัมภีรกลาววา รางกายของคริสเตียนทุกคนเปนพระวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของ

พระองคประทับอยูภายใน ถาผูใดทําลายพระวิหารของพระเจา (ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง) พระเจาจะทรง
ทําลายผูนั้น” (1 โครินธ 3:16-17) 

จะหยุดสูบบหุรี่ไดอยางไร? 

เม่ือคนหนึ่งคนใดกลับใจเสียใหม เลิกความผิดบาปเขามามีฐานะเปนบุตรของพระเจา พระองค
ทรงพระราชทานอํานาจใหแกเขา ในการทีจ่ะเอาชนะตออิทธิพลช่ัวของผีมารซาตาน และส่ิงตาง ๆ ใน
โลก เชน พืช (ใบยาสูบ) สุรา (ทําจากขาวหมัก) และการพนันในทุกรูปแบบ 

กอนเปนคริสเตียน เราตกอยูภายใตอิทธิพลของความผิดบาป และพืชผักตาง ๆ ไมสามารถท่ีจะ
เอาชนะมันได แตบัดนี้เราไดรับการชําระลางจิตใจใหบริสุทธ์ิดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสตแลว เรา
จึงมีฤทธ์ิอํานาจท่ีจะชนะบหุร่ีไดอยางงายดาย 

วัยรุนท่ีรัก พระวจนะของพระเจาตรัสวา 
“ผูใดที่ยังเกลือกกล้ัวอยูกับความผิดบาป ยอมแสดงวาผูนั้นเปนพรรคพวกของมาร เพราะมารทํา

บาปมาต้ังแตเร่ิมแรก สวนพระบุตรของพระเจาเสดจ็มา ก็เพื่อทําลายกิจการของมาร ผูท่ีบังเกิดใหมเปน
บุตรของพระเจาแลว ยอมไมผูกพันอยูกบัความผิดบาปเปนอันขาด เพราะเขารับชีวิตใหมจากพระเจา
แลว” (1 ยอหน 3:8-9) 

ถามตัวทานเองวา “ขาพเจาไดรับชีวิตใหมจากพระเจาแลวหรือยัง?” 
บุหร่ีมิใชเปนปญหาของมนุษย แตความผิดบาปตางหากท่ีเปนปญหา! 
ถาชีวิตพนความผิดบาปแลว ยอมจะพนจากทาสของบุหร่ีดวย  
วัยรุนท่ีรัก ทานเห็นดวยกับความจริงขอนีไ้หม? 
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19บทที่ 21 วัยรุนกับความเชื่อที่ผิด 

ภาพท่ีเห็นในคอลัมนนี้ เกดิข้ึนในฟลิปปซ่ึงเปนประเทศท่ีมักจะมีอะไรแปลก ๆ เกิดข้ึนเสมอ ๆ 
เชน ในเทศกาลอีสเตอรก็จะมีคนยอมอุทิศตัวใหจับตอกตรึงบนไมกางเขน รองครวญครางดวยความ
เจ็บปวด หรือมีการใชแสและลูกตุมท่ีมีหนามแหลมคมเหวีย่งใสรางกายของตนเอง จนเปนแผล
เหวอะหวะเลือดไหลโทรมกาย คนเหลาน้ีคิดวาเม่ือทรมานกายอยางนี้แลวจะไดรับความดีความชอบ 
(ไดบุญกุศล) จากพระเปนเจา และเปนบุคคลท่ีพระองคพอพระทัยเปนพิเศษ 

ในภาพนี้ตัดมาจากหนังสือมติชนรายวนั (12 สิงหาคม 2528) เปนเร่ืองของหนุมใหญชาว
ฟลิปปนสวัย 38 ป ท่ีมีความเช่ือม่ันในพระเจา “อีโลฮิม” ถึงขนาดเลิกจากอาชีพธุรกิจมาเปนนักเทศน 
และไดพิสูจนความศักดิ์สิทธ์ิโดยการเผาตัวเอง ผลคือ “พระเจาไมชวย” ไฟลุกทวมตัวลงไปนอนแผหรา 
แตขาวไมไดบอกวานายโรดริิโก มานีฮา บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกความตาย 

เม่ือดูภาพแลวอาจจะเกิดคําถามข้ึนในใจของบางคนวา “ทําไมเขาตองทรมานรางกาย เพื่อจะให
พระเจาพอพระทัย?” 

กอนอ่ืนเราตองเขาใจวา การทรมานรางกายมิใชเปนแนวทางท่ีพระคัมภีรสอน แรกเร่ิมเดิมทีการ
ทํารายตนเองมาจากความคิดของศาสนาตางชาติ ซ่ึงเปนการกระทําของพวกท่ีนับถือลัทธิบาอัล ดัง
ปรากฏใน 1 พงศกษัตริย 18:28 “เขาท้ังหลาย (พวกนบัถือพระบาอัล) ก็รองเสียงดัง (เพื่อวิงวอนพระ) 
และเชือดเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขาดวยดาบ จนโลหิตไหลพุงออกมาตามตัว” 

ผูคนในยุคตอมาก็รับอิทธิพลจากลัทธินี้ โดยคิดวารางกายเปนส่ิงท่ีช่ัวชา สวนจิตวิญญาณเปนส่ิงท่ี
ดี ฉะนั้นจะตองทรมานรางกายเสียโดยการอดอาหารจนผายผอม กล้ันลมหายใจ นอนหรือเดินบนตาปู
แหลมคม นั่งจาํศีลภาวนาอยูบนตอไมสูง ๆ หรือบางคนศรัทธาแกกลาถึงขนาดเผาตัวเอง 

พระคัมภีรสอนวา “ทุกคนเปนคนบาป และจิตวิญญาณจะตองพนิาศในบึงไฟนรก” (โรม 3:23, 
6:23) ไมมีทางท่ีจะทําดหีรือรอดไปสวรรคได แตพระเจาทรงเปนความรัก ไดพระราชทานพระบุตรคือ
พระเยซูคริสตใหเสด็จลงมาชวยเหลือมนษุย โดยการส้ินพระชนมท่ีบนไมกางเขนเพ่ือไถบาปของเรา 
(ยอหน 3:16, โรม 5:6-10) ดังนั้นเพียงแตเรามีความเช่ือและไววางใจในพระเยซูคริสต เราก็รอดพนจาก
บึงไฟนรกและเขาสูแผนดนิสวรรคทันที 

พระคัมภีรสอนอีกวา “รางกายของคริสเตียนเปนวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูใดทําลาย
รางกายตนเองพระเจาจะทรงลงโทษผูนั้น” (1 โครินธ 3:16-17) 

คําถามประการตอมาคือ “ทําไมพระเจาไมชวยเหลือนายโรดิริโก มานีฮาใหรอดปลอดภัยจากไฟ
ไหม เพื่อจะสําแดงใหคนท้ังหลายเหน็ถึงความศักดิ์สิทธ์ิของพระเจา?” 
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มีบางคนเขาใจวา เม่ือเช่ือในพระเจาแลว เขาจะขออะไร พระองคจะทรงทําใหทุกอยาง พระเจาใน
ความคิดของเขาเหมือนคุณปูใจดีท่ีนั่งอยูบนเกาอ้ีโยก พวกหลานขออะไรก็จะรีบทูนหัวใหทันที เหมือน
ความเช่ือของบางศาสนาท่ีพระเจาของเขาสามารถใบหวย เขาสามารถใชพระเจาใหทําส่ิงตาง ๆ ตามท่ี
เขาตองการ โดยมีคาตอบแทนนิด ๆ หนอย ๆ ใหแกพระองค (ตามท่ีไดบนบานเอาไว) หรือบางทีขอให
พระเจาสําแดงอิทธิฤทธ์ิอภินิหารก็ได 

ถาพระเจาของคริสเตียน ทําตามคําขอรองหรือทําตามคําส่ังของมนุษยทุกอยาง พระองคก็ไมตาง
ไปจากคนรับใชนั่นเอง! 

แตพระเจาของคริสเตียนนั้น ทรงเปนผูยิ่งใหญสูงสุด มีฤทธานุภาพไมจํากดั ทรงเปนองค
สัพพัญู เปนอยูนิรันดร พระองคทรงมีความบริสุทธ์ิ ยตุิธรรม ชอบธรรมและมีความรัก พระเจาทรง
รูจักมนุษยทุกคน 

พระองคทรงรูจักทาน ดีกวาทานรูจักตวัเองเสียอีก พระองคทรงรูวานายโรดิริโก มานีฮาตองการ
ใหพระองคสําแดงอภนิิหารเพื่ออะไร 

พระเจาทรงยิ่งใหญเกนิกวาท่ีใครจะมาบังคับกะเกณฑใหทําโนนทํานี่ได แตมนษุยตางหากท่ี
สมควรจะยอมเปนทาสรับใชพระองค 

คร้ังหนึ่ง พญามารซาตานไดพยายามท่ีจะใหพระเยซูคริสตสําแดงอภนิิหารใหมันเห็นเปนขวัญตา 
โดยใหพระองคกระโดดลงจากยอดหลังคาพระวหิารที่สูงลิบ มันบอกวา “กระโจนลงไปเถอะ ไมมี
อันตรายหรอกเพราะพระเจาจะส่ังใหทูตสวรรคคอยรับทานไว มิใหเทากระทบหนิ” 

แตพระเยซูคริสตมิไดสนองความปรารถนาของมารแตตรัสวา “อยาทดลององคพระผูเปนเจาของ
ทาน” (มัทธิว 4:6-7) ถาพระองคยอมทําตามคําส่ังของมาร นั่นก็แสดงวามารมีอํานาจเหนือพระองค 

พระเจามิใชเปนผูท่ีเราจะทดลอง แตเราสมควรท่ีจะกราบไหวนมัสการยกยองเทิดทูนพระองค
ตางหาก เราจะตองยอมเช่ือฟงจํานนดวยความถอมใจ และปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองคท่ีบันทึกไว
ในพระคัมภีร มนุษยจะตองเปนผูรับใชของพระเจา เราไมมีสิทธิอะไรท่ีจะไปบีบบังคับพระองคใหทํา
ตามความตองการของเรา 

คริสเตียนท่ีแทจริงเขาจะมีทาทีท่ีถูกตอง และกลาววา “แลวแตพระประสงคของพระเจา” 
พระเยซูคริสตทรงชวยดานิเอลใหพนจากเขี้ยวเล็บของสิงโต ทรงชวยคนปวยใหหาย ทรงชวยให

ลาซะโรฟนข้ึนมาจากความตาย และทรงชวยเปโตรใหสามารถเดินบนน้ําทะเลได แตสําหรับกรณีของ
นายโรดิริโก มานีฮา ไมใชเปนกรณีฉุกเฉิน แตเปนการทดลององคพระผูเปนเจา เพื่อจะสําแดงความ
ยิ่งใหญของมานีฮาเอง ผลลัพธจึงออกมาในลักษณะดังกลาว 

จงเช่ือและไววางใจในพระเจา และกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง!  
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พระองคชวยไดและชวยทันเสมอ. 

 74 



20บทที่ 22 วัยรุนกับความจํา 

ปญหาขี้หลงขี้ลืม 

ชายคนหนึ่งนอนกระสับกระสายพลิกไปพลิกมาอยูบนเตียง เขาพยายามท่ีจะขมตาหลับ แตหลับ
ไมลง เพราะตอนเชาเขามีความตั้งใจไวอยางหนึ่งแตลืมไป นึกเทาไหรนึกไมออก จนกระท่ังนาฬิกาตี
บอกเวลาสองยามคร่ึง เขาจึงนึกออกวา “เขาไดตั้งใจวาจะเขานอนแตหัวคํ่า” 

วัยรุนท่ีรัก ทานเคยมีปญหาเกี่ยวกับความจําบางไหม? 
การข้ีหลงข้ีลืมเปนส่ิงท่ีหลายคนประสบอยู บางคนคนไดหนาลืมหลัง ไดหลังลืมหนา จําอะไรไม

คอยได ไมวาจะเกีย่วกับช่ือคน สถานท่ี เบอรโทรศัพท สูตรตาง ๆ ขอสอบและส่ิงท่ีไดเรียนมาแลว 
ตอไปนี้เปนคําแนะนําแบบส้ัน ๆ งาย ๆ ท่ีอาจจะชวยวยัรุนท่ีข้ีลืมใหมีความจําดีข้ึนบาง 

มีใจจดจอ 

ประการแรก “มีใจจดจอกับส่ิงท่ีจะจํา” เชนช่ือคนเราจะตองเพงความสนใจไปยังช่ือนั้นและเตือน
ตนเองวาจําช่ือนี้ใหดีเพื่อจะไมลืมภายหลัง พยายามสะกดตัวอักษรและความหมาย ตัวอยางเชน “คุณ
มานะ” เราจะทองคําวา มานะ....มานะแปลวา “อดทน” หรือพยายาม ตอมาเม่ือเรานึกช่ือคุณมานะไม
ออก ความคิดจิตใจของเราจะแวบไปหาคําวา “อดทนหรือพยายาม” แลวทันใดนัน้เองก็จะนกึช่ือคุณ
มานะออกทันที 

พระเยซูคริสตทรงส่ังสอนถึงเร่ืองความคิดวา “ถาความคิดของเราอยูท่ีไหน ใจของเราก็อยูท่ีนัน่” 
พระองคตรัสวา “เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูท่ีไหน ใจของทานก็อยูท่ีนั่น” (มัทธิว 6:21) 

สมองของเราที่พระเจาทรงสรางใหนั้น มีประสิทธิภาพในการจําอยางยอดเยี่ยมทีเดียว ถาเพยีงแต
เราจะใหความสนใจตอส่ิงท่ีเราตองการจะจําอยางจริงจัง 

การสอบถาม 

วัยรุนท่ีรัก ถาเราตองการที่จะจําไดอยางแมนยํา เราจะตองเราใจของเราตอส่ิงท่ีตองการจํา เรา
จะตองฟงอยางเอาใจจดจอและใกลชิด ยากอบบอกวา “ใหไวในการฟงชาในการพูดและชาในการ
โกรธ” (ยากอบ 1:19) เม่ือไมเขาใจจะรีบถามทันที พรอมกับทาทายความคิดของตนเอง ขบคิดในส่ิงนั้น 
และผูกเร่ืองราวท่ีเราตองการจําใหโยงเขากบัส่ิงท่ีจะทําใหเราระลึกไดงาย 
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การทบทวน 

ความจําจะเกดิข้ึนถาวัยรุนมีการทบทวนอยูเสมอ ๆ ขณะท่ีเรามีเวลาวาง เชน ขณะน่ังรถประจํา
ทาง ขณะเดนิรอรถ รอเพื่อน รอเบิกเงินจากธนาคาร ขณะซักผารีดผาหรือทํากับขาว เราสามารถท่ีคิด
ทบทวนในส่ิงท่ีเราไดยนิไดฟงมาเพ่ือจะจดจําไวอยางแนนหนาในจิตใจ 

แบงปนแกคนอ่ืน 

หลายปมาแลวเรารูสึกทึ่งในตัวของนักเทศนคนหน่ึงท่ีเขามีความรอบรูสารพัดอยาง มีเร่ืองตลก
มากมายท่ีใหขอคิดเปนบทเรียนสอนใจ เราจึงถามทานวา “ทําไมทานจึงจําเร่ืองตาง ๆ ไดมากมายอยาง
นี้?” 

นักเทศนตอบสั้น ๆ วา “เลาใหคนอ่ืนฟงบอย ๆ” 
การเลาใหคนอ่ืนฟงในเร่ืองราวท่ีเราไดเรียนรูมาเปนการตอกย้ําความทรงจําของเราใหฝงแนน

ยิ่งข้ึน 
ในประเทศอิสราเอลมีทะเลสาบอยูแหงหนึง่ทางตอนใตช่ือวา “ทะเลตาย” ท่ีช่ือวาทะเลตายก็

เพราะมันรับน้าํท่ีไหลมาจากทะเลสาบกะลีลาย แตน้ําไมยอมไหลไปทางไหน ซ่ึงขังอยูท่ีนั้นเองนบัรอย
นับพันป จึงเกิดเนาและกลายเปนเกลือ มีความเค็มมากที่สุด จนคนสามารถท่ีจะลงไปนอนลอยคออาน
หนังสือพิมพไดโดยไมจม 

ในทํานองเดียวกัน มีวัยรุนหลายคนท่ีไดรับความรูแลว แตไมมีการปลอยออก ความรูก็เลยติดแหง็
กอยูตรงนั้น ไมไปไหน เปน “ความรูท่ีตาย” 

พระคัมภีรสอนวัยรุนคริสเตียนวา ใหหม่ันทองจําพระคัมภีรซ่ึงเปนพระวจนะของพระเจาอยูเสมอ 
ท้ังกลางวันและกลางคืน เม่ือทองจําไดแลวก็จะนําเอาไปแบงปนแกคนอ่ืน โดยการพูดเปนพยานกับคน
ท่ีไมเช่ือพระเจา นําคนมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต 

จดลงในสมดุ 

วัยรุนท่ีรัก เม่ือเราอานพบขอความท่ีนาสนใจจากหนงัสือ และเราตองการที่จะจาํเอาส่ิงนั้นเพื่อ
นําเอาไปใชใหเปนประโยชนในอนาคต อยาประมาทโดยคิดวา สมองของเราจะบันทึกไวไดท้ังหมด ถา
เราจะมีสมุดเล็ก ๆ สักเลมหนึ่ง จดขอความเหลานั้นลงไป (จดแบบยอ ๆ โดยท่ีเราเขาใจเอง) 

นักเขียนท่ีมีช่ือเสียงทุกคน จะมีสมุดโนตประจําตังเสมอ เขาจะวางมันไวท่ีโตะทํางาน ท่ีโตะกนิ
ขาว ท่ีหองสมุด และพกติดตัวตลอดเวลา แมแตในเวลากลางคืนก็จะวางมันไวท่ีขางเตียง เพราะในชวง
กลางคืนนั้น มักจะมีความคดิดี ๆ ผุดข้ึนมาเสมอ ๆ บางคนสามารถท่ีจะนึกพลอตเร่ืองส้ันหรือนวนยิาย
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ได ถาเขาคิดวา ไมเปนไร พรุงนี้คงจะจําไดแลวคอยเขียน แตเม่ือต่ืนข้ึนมากลับลืมมันเสียสนิททีเดียว 
พลาดโอกาสทองไปอยางนาเสียดาย 

นักเขียนบางคน แมแตเวลาเขาหองน้ํากย็ังเสียบสมุดบันทึกไวท่ีขางฝา เขาบอกวา เวลาท่ีนั่งอยูใน
หองน้ํานั้นเปนชวงเวลาท่ีมีความสุข และมักจะเกิดความคิดท่ีดีเยีย่มเสมอ นักเขียนทานหนึ่งกลาววา 
“หนังสือของผมหลายเลมมาจากขณะน่ังสวม” 

ขีดเสนใต 

ขณะท่ีวัยรุนอานหนังสือ ควรจะมีดนิสอหรือปากกาติดกระเปาเส้ืออยูเสมอ เม่ือรูวาตนเอง
ความจําไมคอยดีเทาไหร อานพบขอความตรงไหนท่ีประทับใจ หรือท่ีเห็นวาสําคัญมาก ก็ลากเสน
ดินสอลงไปเลย (ถาเปนดินสอสีแดงก็ยิ่งด)ี วิธีนีจ้ะชวยใหระลึกข้ึนได เม่ือคิดถึงเร่ืองท่ีเราตองการ (แต
หนังสือเลมนัน้จะตองเปนสมบัติสวนตัวของเรานะ ถาเปนหนังสือท่ียมืเขามาหรือของหองสมุด อยาขีด
เชียว เพราะเปนการเสียมารยาท) 

ฉีกใสแฟม 

ยังมีอีกวิธีหนึง่ท่ีชวยใหความจําแมยําคือ เม่ือเราอานหนังสือพิมพหรือวารสาร พบขอความท่ี
ตองการก็ฉีกหรือตัดออกมาใสแฟมท่ีจัดไวตามหัวเร่ือง แตถาเปนหนังสือท่ีฉีกไมได เนื่องจากเปน
หนังสือยืมเขามา ก็ใหเอาไปถายเอกสารเกบ็ไว 

เดล คารเนกี้ ไดเลาถึงนักเทศนท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง คือ “ดี.แอล.มูดี”้ โดยกลาววา “มูดี้เตรียมคํา
เทศนาอยางไร?” 

“ขาพเจาไมมีความลับ” มูดีก้ลาว “เม่ือขาพเจาเลือกหัวขอเร่ืองใด ขาพเจาจะเขียนช่ือของมันลง
บนดานนอกของซองขนาดใหญ ขาพเจามีซองชนิดนีอ้ยูหลายช้ินในระหวางท่ีอานหนังสือตาง ๆ 
ขาพเจาพบขอความดี ๆ เกีย่วกับหวัขอท่ีขาพเจาต้ังใจจะเอามาเทศน ขาพเจาจะตัดหรือคัดลอกสอดลง
ในซองหนึ่งใหตรงกับหวัเร่ืองนั้น ๆ แลวปลอยใหมันนอนน่ิงอยูขางในโดยมิไดแตะตอง.... 

ขาพเจามีสมุดโนตเลมหนึ่งติดตัวเปนประจาํ ถาในการเทศนคร้ังหนึ่ง ๆ ขาพเจาไดยนิไดฟงเร่ือง
ใดก็ตามท่ีใหความสวางแกหวัขอท่ีไดเตรียมไว ขาพเจาจะจดมันลงในสมุดโนตแลวฉีกใสลงในซอง 

บางคร้ังขาพเจาปลอยใหขอความเหลานีน้อนสงบน่ิงอยูในซองถึงหนึ่งปหรือมากกวานั้น คร้ัน
เม่ือถึงเวลาท่ีขาพเจาตองการเร่ืองราวใหม ๆ มาเทศน ขาพเจาจะหยิบเอาซองมาเปดเอาส่ิงสะสม
หนาแนนทุกอยางภายในออกมาอาศัยขอความในซองน้ัน และอาศัยผลจากจากการศึกษาคนควาของ
ขาพเจาอยูกอนแลว ขาพเจาจึงมีวัตถุดบิอยางเพียงพอแลว ตลอดเวลาท่ีขาพเจาไปเทศนในท่ีตาง ๆ 
ขาพเจาจะตัดหรือเพ่ิมเติมบางตอนเสียบางเล็กนอย ดวยการทําเชนนี้คําเทศนของขาพเจาจึงไมมีวนัเกา 
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สรุป 

วัยรุนท่ีรัก เม่ือเราอานหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรบางคร้ังรูสึกวาไมคอยเขาใจ และยากท่ีจะ
จดจําได ใหทานเอาปากกาหรือดินสอขีดเสนใตขอความนั้นไว วิธีนีพ้ระคัมภีรอาจจะเลอะเทอะหนอย 
แตไมเปนไรหรอกเหมือนดังท่ีชารล สเปอรเจี้ยนนักเทศนท่ีโดงดังของอังกฤษกลาวไววา 

“พระคัมภีรสะอาด 
จิตใจสกปรก 
พระคัมภีรสกปรก 
จิตใจสะอาด” 
ท่ีพระคัมภีรสะอาดเพราะวาไมคอยไดเปดอาน จิตใจจึงเต็มไปดวยความผิดบาปนานาประการ 

ตรงกันขามถาอานพระคัมภรีบอย ๆ พระคัมภีรก็จะเกาและสกปรก แตจิตใจของทานจะไดรับการชําระ
ดวยพระวจนะของพระเจา จงึสะอาดหมดจด 

ขอเตือนใจวัยรุนประการสุดทายก็คือ “อยาทําหลายส่ิงหลายอยางพรอมกับการจํา” ควรทําเปน
อยาง ๆ ไป บางคนอานหนังสือไปดวย ฟงเพลงไปดวย บางคนทองจําพรอมกับดูทีว ีหรืออานหนงัสือ
พรอมกับคุยกบัเพื่อน ๆ อยางนี้จําไดยาก 

บางคนแนะนาํวา การท่ีเราจะทองจําพระคัมภีรหรือส่ิงสําคัญอ่ืน ๆ นั้น ทองจํากอนนอนดีท่ีสุด 
เพราะทองกอนนอน จําดีตอนต่ืน 

เขาวาง้ัน! 
ไมเช่ือวยัรุนลองดูสิ. 
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21บทที่ 23 วัยรุนกับความกลาหาญ 

“ถาวิ่งหนีเหตกุารณคร้ังหนึง่ คร้ังตอไปก็จะวิ่งหนีอีก 
จงกลาหาญท่ีจะเผลิญกับเหตุการณ และยอมรับความจริง” 
ในคืนวันหนึ่งซ่ึงฝนตกหนัก ประธานบริษัทคาไมแหงหนึ่งกําลังขับรถกลับบานไปตามถนนสาย

หนึ่งท่ีตัดผานปา และมีลมพดัแรงมาก ขณะเขากําลังเล้ียวโคง ก็ตองตกใจสุดขีดท่ีเหน็เด็กชายคนหนึ่งข่ี
จักรยานตัดผานเสนทางท่ีรถของเขาพุงไปพอด ี

เบรคถูกเหยยีบอยางแรงเพ่ือจะไมชนถูกเด็ก แตพืน้ถนนล่ืนเกนิกวาท่ีเขาจะบังคับรถใหหยดุได
ทันที และทันใดนัน้เขากไ็ดยินเสียงกระทบอยางแรงท่ีหนารถ ในเส้ียววินาทีนัน้เปนการตัดสินใจซ่ึงมี
อิทธิพลตอชีวิตของเขาอยางยิ่งเขาเหง่ือแตกพล่ัก ๆ ท้ัง ๆ ท่ีอากาศเย็นยะเยือก เขาจอดรถและเปดประตู
ลงไปมองดู เห็นเด็กชายกําลังนอนเหยียดยาวท่ีพืน้ถนน มีเลือดไหลออกมาและหายใจรวยริน เขา
ตัดสินใจกลับข้ึนรถปดประตูสตารทเคร่ืองเขาเกียรแลวบ่ึงทะยานออกไปอยางรวดเร็ว 

เชาวันรุงข้ึน ขณะท่ีประธานบริษัทคาไมกําลังรับประทานอาหารเชาอยู ภรรยาของเขาก็ไดเปด
วิทยุ พอดีขณะนั้นมีรายงานขาววา “ชนแลวหน”ี ซ่ึงเปนอุบัติเหตุท่ีเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือคืนนี้ รายงานขาวบอก
วา หลังจากรถคันแรกชนแลวหนี มีรถอีกคันหนึ่งแลนตามมา และไมสามารถหักหลบได เลยชนเด็กท่ี
นอนหมดสตบินพื้นถนนนัน้ซํ้าอีกตอนนีเ้ด็กอยูท่ีโรงพยาบาลอาการสาหัสมาก 

“ชางโหดรายเหลือเกินคนสมัยนี”้ ภรรยาของเขาเอยข้ึน “ชนแลวยังไมยอมที่จะลงไปชวยพาสง
โรงพยาบาล ถาลูกเมียของเขาถูกชนอยางนัน้บาง เขาจะรูสึกอยางไร....คนใจไมไสระกํา” 

คําวิจารณของภรรยาทําใหเขารูสึกหงุดหงิดมาก! 
สองสามนาทีตอมา ลูกชายของเขาเขามาในครัวแลวพูดข้ึนวา “คุณพอครับ ไฟหนารถของคุณพอ

แตกครับ” 
“ออ...ใชใชแลว” เขาอึกอักพยายามรีบแกตวัเปนพัลวัน “พอทํามันแตกเอง เม่ือตอนเขาไปเก็บใน

โรงรถพอกําลังคิดจะเอาไปซอม” 
ในวนันั้น ขณะท่ีประธานกําลังนั่งทํางานอยู เขาไมสามารถท่ีจะควบคมุความคิดไดเลย ในท่ีสุด

เม่ือถึงตอนเท่ียงเขาก็ไดตัดสินใจขับรถไปท่ีสถานีตํารวจ พรอมกับอธิบายแกเจาหนาท่ีตํารวจวา “เขา
เปนคนแรกท่ีขับรถชนเด็กคนนั้นแลวหน ี

ผลลัพธก็คือ เขาถูกศาลตัดสินจําคุกในขอหาประมาท 
คนท้ังเมืองรูสึกโกรธแคนมากตออุบัติเหตคุร้ังนี้ ผูพิพากษารูวาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตัดสินคดี

เพื่อใหเปนแบบอยางตอสาธารณชน ผลคือ “พิพากษาจําคุก 20 ป” 
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หลังจากการพจิารณาคดแีลว จําเลยไดถามผูพิพากษาวา “ถาผมพาเด็กไปสงยังโรงพยาบาล ผมจะ
รับโทษอยางไรบาง?” 

ผูพิพากษาตอบชัดถอยชัดคําวา “ผมไมคิดวา คุณจะตองไดรับโทษอะไร เพราะมันเปนเพยีง
อุบัติเหตุ คุณควรจะรีบทําในส่ิงท่ีคุณทําได แตคุณกลับละเลยไมยอมทํา” 

นักขาวผูหนึ่งใหความสนใจตอคดีนี้อยางมาก เขาเกดิความสงสัยวา ทําไมนักธุรกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบสูงในหนาท่ีการงาน และเปนสามีท่ีดีของภรรยาและเปนพอท่ีดีของลูก กลับตัดสินใจผิดใน
เร่ืองอุบัติเหตุคร้ังนี้ ในท่ีสุดเร่ืองราวในอดตีของประธานบริษัทก็ถูกเปดเผยออกมา... 

“สมัยท่ีผมยังเปนเด็ก มีอยูวันหนึ่งพอของผมกลับบานพรอมกับนาฬิกาพกท่ีสวยมากเรือนหนึ่ง 
ผมเห็นคุณพอเก็บเอาไวท่ีล้ินชักช้ันลางสุดของตูเส้ือผา ผมอยากจะเอานาฬิกาเรือนนัน้ไปอวดเพื่อน ๆ ท่ี
โรงเรียน เพราะคิดวานาฬกิาเรือนนี้คงจะทําใหเพื่อน ๆ เห็นวาผมเปนบุคคลสําคัญข้ึนมาได” 

เขาเลาตอไปวา “ผมคิดวาคุณพอคงจะไมชอบวิธีนี้และความคิดของผม ผมจึงไมไดบอกใหทาน
ทราบ ผมคอย ๆ แกะหอผาเช็ดหนาท่ีหอนาฬิกาออก แลวหยอนนาฬิกาเรือนนั้นลงกระเปา ผมตั้งใจจะ
นํามาคืนไวท่ีเดิมในคืนวันนัน้ และพอก็คงจะไมรูวา ผมไดหยิบนาฬกิาเรือนนั้นออกไป” 

“ท่ีโรงเรียนในวันนัน้ ผมไดอวดนาฬิกากบัพวกเพื่อน ๆ มีเพื่อนคนหนึ่งขอจับดู ผมจึงสงให แต
ขณะท่ีเขาสงคืนมานั้น เกดิพลาดหลุดมือตกลงไปบนพื้น แตกกระจายเปนช้ิน หัวใจของผมแทบจะหยุด
เตน คืนนัน้ผมเอาช้ินสวนท้ังหมดหอรวมกนัในผาเช็ดหนา แลวเก็บมันไวในล้ินชักตามเดิม” 

หนึ่งสัปดาหตอมา คุณพอจงึรูวานาฬกิาเรือนน้ันแตก คุณพอถามอยางโมโหวา “ใครเปนคนทํา
แตก?” 

ตอนนั้นผมรูสึกกลัวจริง ๆ ผมเลยบอกคุณพอวา “ผมไมรูไมเห็นอะไรเลยครับคุณพอ” 
ทานไมไดปริปากวาอะไรอีก เม่ือมองยอนกลับไปในอดีต ผมรูวาต้ังแตนั้นมา ผมจะวิ่งหนี

เหตุการณท่ีเปนอุบัติเหตุมากกวาท่ีจะยอมรับ และไมยอมเผชิญกับการลงโทษตามความผิดท่ีไดกระทํา” 
วัยรุนท่ีรัก จากเร่ืองนี้มีบทเรียนอันมีคาสําหรับชีวิตของเราทุกคน 
พระคัมภีรสอนวา “ความบาปท่ีเรากระทําลงไปนั้น สักวันหนึ่งมันจะตองตามมาทันอยาง

แนนอน” 
เปาโลกลาววา “อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมได เพราะผูใดหวานอะไรลงไป กจ็ะเก็บ

เกี่ยวส่ิงนั้น” (กาลาเทีย 6:7) 
คนท่ีกระทําผิด และยอมรับผิด ยอมเปนคนกลาหาญท่ีแทจริง 
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22บทที่ 24 วัยรุนกับเสียงนินทา 

ขงจื้อนักปราชญของจีนไดกลาววา “คํานินทาเปนเหมือนดังนกพิราบ สักวันหนึ่งมันจะตอง
กลับมายังรังของมัน” 

สาวทึนทึกนางหน่ึงปากไมคอยอยูสุข ชอบข้ึนบานนีล้งบานโนน เก็บเร่ืองของผูคนไปเลาให
ชาวบานฟงใคร ๆ พากันยกใหเปน “เจากรมขาวลือ” เธอเปนตัวกอใหเกดิความแตกแยกอยางใหญหลวง
ในหมูบาน และในคริสตจกัรของพระเจา 

วันหนึ่ง ศิษยาภิบาลก็ไดชักชวนเธอนั่งรถออกไปกินลมนอกเมือง ขณะท่ีรถแลนอยูศิษยาภิบาลก็
บอกใหเธอหยบิถุงขาวสารที่ไดเตรียมไว และบอกเธอวา “คุณชวยหยิบเอาขาวสารเหลานี้โปรยลงขาง
หนอยนะ” 

เธอก็ทําตามดวยความสงสัย แตไมไดถามอะไร จนกระท่ังขาวหมดถุง ศิษยาภิบาลจงึจอดรถแลว
บอกวา “คุณถือถุงนี่แลวลงจากรถ ไปตามเก็บขาวสารที่โปรยไปเม่ือกีน้ีคื้นใสถุงใหหมด” 

“อาจารย” เธออุทานเสียงดัง “ใครจะทําได เพราะขาวสารนั้นโปรยไปทั่วหมดแลว เก็บคืนมาไม
หมดหรอก” 

ศิษยาภิบาลจึงบอกกับเธอวา “ขาวสารนี้เปนเหมือนกับคําพูดท่ีออกมาจากปากของคุณนั่นแหละ 
คํานินทาคนอ่ืนท่ีออกไปจากปากของคุณแลว มันไมสามารถท่ีจะเรียกกลับคืนมาได และกอใหเกิด
ความแตกแยกในหมูบานและในคริสตจกัร เกือบทุกคนเดือดรอนเพราะเธอเพียงคนเดียวเปนตนเหตุ...” 

ผูหญิงคนนี้ไดสํานึกตัวในวนิาทีนั้นเอง และไดกลับใจเสียใหม 

เสียงนินทา 

“นินทา” แปลตามความหมายของพจนานกุรมคือ “คําติเตียน, คํากลาวราย” 
วัยรุนท่ีรัก คํานินทาจะเกดิข้ึนได จะตองมีคนนับต้ังแตสองคนข้ึนไปอยูดวยกนั ผูท่ีถูกนินทาคือ

บุคคลท่ีสามซ่ึงคํานินทานั้นอาจจะเปนความจริง หรือเปนความเท็จกไ็ดหรือคร่ึงจริงคร่ึงเท็จก็ได 
แลวแตการระบายสีของผูพูด ท่ีพยายาม “ปนน้ําเปนตัว” 

ตราบใดท่ีเรายงัมีชีวิตอยู เรายอมจะหนีคํานินทาไปไมพน อยูท่ีไหน ๆ ก็จะเจอเจอะลิ้นมนุษย ซ่ึง
จะกระแทกกระท้ันเขามาท้ังแงลบและแงบวก 

เรามักจะมีใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส เม่ือมีคําชมเชยมาถึง แตถามีคําตําหนิละ เราจะมีความรูสึก
อยางไร? 

วัยรุนคริสเตียนควรจะตระเตรียมจิตใจใหพรอมท่ีจะรับไดท้ัง “กอนอิฐและดอกไม” 
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เสียงนินทามันมีอยูในทุกวงการนะแหละวัยรุนเอย ในสํานักงาน ท่ีโรงเรียน ในหมูบาน ในราน
กาแฟ ในสโมสร ในกลุมเซล ในโบสถ ฯลฯ 

เราจะเผชิญกบัเสียงนินทาไดอยางไร? 
ตอไปนี้เปนขอแนะนําแบบงาย ๆ แตปฏิบัติตามยากอยูเหมือนกนั กอนอ่ืนเราตองรูวา เสียงนินทา

เกิดจาก.... 
1.ความบกพรองบางดานของเราเอง 
2.ความอิจฉาริษยา ท่ีไมอยากจะเห็นคนอ่ืนไดดกีวาตน บางคนเขาอางวา “ฉันไมอิจฉาคนอ่ืน

หรอก แตไมอยากจะเห็นใครไดด”ี 
3.เกิดจากความดี 

คําแนะนํา 

ประการแรก เม่ือวยัรุนไดยินคํานินทาเกี่ยวกับตัวเรา อยาเพิ่งลุกข้ึนมาอาละวาด ตีโพยตีพาย 
กาวราว ฟาดงวงฟาดงา หรือต้ังตนเปนศัตรูกับคนอ่ืนไปเสียหมด อยาเพิ่งวูวาม...ชา...ชา อยาโกรธงาย 
แตจงมีจิตใจสงบเยือกเย็นสุขุมคัมภีรภาพ 

จงนั่งลงและพิจารณาดูตนเองอยางรอบคอบ ใครครวญอยางละเอียด และอธิษฐานตอพระเจา 
ไตรตรองสํารวจดูตนเองวา คํานินทาของเขานั้นเปนอยางไร? 

ถาเปนความจริง จงยอมรับ และหาวิธีท่ีจะแกไข ความบกพรองของตนเองใหดีข้ึน และอยาลืม
เขียนจดหมายหรือโทรศัพทไปขอบคุณเขาดวย ท่ีคํานินทาของเขานั้นชวยใหทานมีโอกาสปรับปรุง
ตนเอง 

แตถาคํานินทานั้นไมเปนความจริง ก็จงเฉย ๆ เสีย “เฉยไว ๆ ดีเอง” เพราะเรารูดีวา พระเจาทรง
ทราบความจริงทุกอยาง ใหเราถือคติท่ีวา “หนทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน” 

เราไมควรถือวา “คนท่ีไมเหน็ดวยกนักับเรา เปนศัตรูของเรา” 
ครูดนตรีท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาไดรับบทเรียนและความรูเปนอันมาก จากคําพดู

ของคนท่ีไมเหน็ดวยกับขาพเจา” 
“คําปอยอของมิตร ก็เลวกวาคํานินทาของศัตรู” 
หรือ “การมีศัตรูท่ีดี ก็ยังดีกวามิตรท่ีช่ัวเปนไหน ๆ” 
ลาโรเช ฟูโกลด นักเขียนท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส (1631-1680) ไดกลาวไวอยางนาคิดวา “คํา

วิจารณของศัตรูของเรา ใกลเคียงกับความเปนจริงแหงความเปนไปของเรา ยิ่งกวาความคิดเห็นของเรา” 
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ประการท่ีสอง เม่ือมีเสียงนนิทามากระทบหู ขอใหเราพิจารณาดวูา เราเองไดทําบางส่ิงบางอยาง
เลยขอบเขตไปหรือเปลา? ซ่ึงผิดปกติจากคนท่ัวไป เชน แตงกายหรูหราเกินไป คบเพื่อนตางเพศโดยไม
ซํ้าหนากัน ฟุมเฟอยในการเปนอยู ฯลฯ 

วิธีแกไขก็คือ อยาทําตัวเองใหผิดจากเพ่ือนบาน อยาอวดม่ังอวดมี อยาอวดฉลาดหรือ
ยศฐาบรรดาศักดิ์ จงมีชีวิตอยูอยางคนสามัญ แลวในท่ีสุด เสียงนนิทาก็จะลดนอยลงไปเองแหละ 

ถาหากวาคนอ่ืนนินทาวา เราเปนคนเลวระยํา ไมเอาไหน ก็จงสํานึกตัวและกลับใจเสียใหม ท้ิง
ทางแหงความผิดบาปมาสูทางชอบธรรมและชีวิตใหมในพระเยซูคริสตหรือเราอาจจะเปนคนข้ีเหนยีว ก็
จงหัดทําตัวเปนคนใจกวางเสียบาง เพราะพระคัมภีรสอนวา “การใหยอมมีความสุขยิ่งกวาการรับ” 

ประการท่ีสาม ถามีเสียงนินทาเพราะเขาเหน็วา “เราเปนคนดี” เชนเม่ือกอนโนนเราสํามะเลเทเมา 
เสเพลเฮฮาหยาํเป ไมมีใครสนใจจะนินทา แตพอเรากลับใจเช่ือพระเยซูคริสต เลิกทําความช่ัวราย
ท้ังหลายแหลและหนัมาทําส่ิงท่ีดีงามตามครรลองของพระเจา กลับมีคนนินทาวารายตาง ๆ นานา อยาง
นี้เรียกวา ถูกนนิทาเพราะพระเยซูคริสต 

วิธีแกไขก็คือ “เฉย ๆ เสีย ไมตองตอกรตอปากตอคําดวย จงจําไววา คนตบมือขางเดียวมันไมดัง
หรอกไมชากเ็ม่ือยและเลิกราไปเอง พระเยซูคริสตทรงสอนวา “เม่ือเขาติเตียนขมเหงนินทาวารายทาน
ท้ังหลายเปนความเท็จเพราะเรา ทานก็เปนสุข จงช่ืนชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณใน
สวรรค” (มัทธิว 5:11-12) 

เคล็ดลับสุดยอดท่ีโตตอบคนนินทาอยางไดผลก็คือ 
“อยาทําการรายตอบแทนการราย อยาดาตอบการดาตรงกันขามจงอวยพรแกเขา ดวยวาพระเจา

ทรงเรียกทานใหกระทําดังนัน้ เพื่อทานจะไดรับพระพร” (1 เปโตร 3:9) 
วัยรุนท่ีรัก กฏของคริสเตียนก็คือ เม่ือเราถูกนินทา จงกลาวคําอวยพรแกคนท่ีนินทาเรา! 
ไมชาหรอก เขาจะตองพายแพตอความดีของเรา. 
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23บทที่ 25 วัยรุนกับการใชเงนิ 

เงินเปนปญหาใหญ 

การแกปญหาถูกจุด จะชวยใหคล่ีคลายและหมดไปได แตการแกปญหาไมถูกจดุ นอกจากปญหา
จะไมหมดไปแลวยังทําใหปญหาใหมเพิ่มเขามาอีก เปนปญหาทับถม “ปญหาซอนปญหา” เหมือนกับ
กระดานดําท่ีเขียนแลวไมไดลบ แตเขียนซํ้าลงไป เขียนซํ้าลงไปอีก จนมองไมออกวา เปนตัวอะไร 

โดยเฉพาะปญหาในเร่ืองเกี่ยวกับ “เงิน ๆ ทอง ๆ” 
มีวัยรุนหลายคนเม่ือเกิดความกลุมใจเกี่ยวกับปญหาดานการเงินไมพอใชจาย แทนที่เขาจะ

แกปญหาดวยการตัดรายจายท่ีไมจําเปนออกไป หรือพยายามประหยดัและเพิ่มรายไดเขามา เขากลับ
แกปญหาดวยการดื่มเหลาดบัความกลุม วธีินี้นอกจากจะไมแกปญหาแลว ยังทําใหยุงยากกันไปกนัใหญ 
ทําใหส้ินเปลืองหนักข้ึน เม่ือกินเหลาเขาไปมาก ๆ มันก็ทําลายสุขภาพ ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความเจ็บปวย 
เม่ืองเจ็บปวยกต็องไปกูหนี้ยมืสินคนอ่ืนมารักษาตัว เม่ือหายแลวก็กลุมใจตอ เพราะตองหาเงินมาใชหนี ้

บางรายแกปญหาดวยการ “เส่ียงโชค” ดวยการเลนการพนัน โดยคิดวาเผ่ือโชคดีจะไดเงินกอนมา
กูฐานะของตน คนพวกนี้ “คิดรวยทางลัด” แตแทจริงแลวการเส่ียงโชคอยางนี้ อาจจะไดผล 1 ในลาน
เทานั้น 

วัยรุนบางคนแกปญหาทางดานการเงินดวยการ “ซ้ือหวย” ไมวาจะเปนหวยบนดนิหรือใตดิน การ
เส่ียงโชคแบบนี้ก็เหมือนกัน มันเปนการงมหาเข็มในมหาสมุทรทีเดียวหวังจะแกปญหากลับไมไดผล 
มิหนําซํ้ายังถูก “กิน” เสียอีก 

บางคนก็แกปญหาดวยการเลนแชร ซ่ึงเราก็ไดเห็นแลววา แชรวงใหญ ๆ มีช่ือเสียงและมี
หลักประกนัคอนขางม่ันคงยงัลมระเนระนาดเปนแถว ๆ เจามือท่ีเรียกวาเทาแชรตองไปนั่งสงบสติ
อารมณอยูในเรือนจําเปนเวลานาน 

เม่ือเกาใหถูกท่ีคัน ก็จะหายคัน เม่ือเรามีปญหาเร่ืองเงิน เรากน็าจะแกปญหาดวยการฝกหดัให
ตนเองมีระเบียบในการใชจายเงิน หาเงินหรือเก็บเงิน หรือรูจักหารายไดเพิ่มเติม เม่ือมีความจําเปน
บางอยางจะตองตัดรายจายท่ีไมจําเปนออก เพื่อจะนําเงินจํานวนนัน้ไปใชทางอ่ืน 

ปรัชญาเงิน 

“เงินทองเปนของบาดใจ” 
“ยามมีเงินกน็บัเปนนอง ยามมีทองก็นับเปนพี”่ 
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“ยามมั่งมีมากมาย มิตรหมายมอง ยามมวัหมอง มิตรมองเหมือนหมูหมา ยามมั่งมีมากมาย มิตร
หมายมา ยามมัวหมองมอดมวย หมูหมาไมมามอง” 

“เงินคือบอเกิดแหงความดี และความช่ัว” 
เงินนํามาซ่ึงความเจริญ และความหายนะ 
เงินท่ีหามาไดงาย มันกห็มดส้ินไปโดยงาย  
ถาอยากจะเสียเพื่อน ก็จงใหเพื่อนยืมเงิน” 
เงินจํานวนนอยในกระเปาของเรา ก็ดีกวาเงินจํานวนมากที่ไปกูยืมเขามา 
เงินใชเปนเหยือ่ลอปลาไมได แตใชเปนเหยือ่ลอคนไดเปนอยางด ี
เม่ือเงินเดนิพาเหรดเขาทางประตูบาน ความยุติธรรมก็จะติดปกโบยบินหนีออกไปทางหนาตาง 
ถาทานเปนนายของเงินไมได เงินกจ็ะเปนนายของทาน 
เงินเปนทาสท่ีดี แตเปนนายที่เลวบัดซบ 
เงินเปนส่ิงสําคัญ แตไมใชส่ิงสําคัญท่ีสุด 
“ถาเราไดส่ิงของส้ินท้ังโลก แตตองเสียชีวติ จะมีประโยชนอะไร” พระเยซูคริสตตรัส 
พระเจาตรัสวา “เงินเปนของเรา และทองคําก็เปนของเรา” 
พระพรของพระเจาทําใหเกดิความมั่งค่ัง 
ทรัพยสมบัติเปนของประทานจากองคพระผูเปนเจา 
ความม่ังค่ังไมไดถาวรอยูตลอดไปเปนนิตย 
“คนท่ีรักเงิน ยอมไมอ่ิมเงิน คนท่ีรักทรัพยสมบัติไมรูจกัอ่ิมกําไร นี่กอ็นิจจังดวย” คํากลาวของ

ปญญาจารย 
การนอนหลับของกรรมกรก็ผาสุก ไมวาเขาจะไดกินนอยหรือไดกนิมาก แตความอ่ิมทองของคน

ม่ังมี ก็ไมชวยใหเขาหลับ 
มีส่ิงท่ีนาสลดใจคือ ทรัพยสมบัติท่ีเจาของเก็บไวจนเกิดเปนภัยแกตวัเอง 
กษัตริยซาโลมอนตรัสวา “เจาเพงสายตาอยูท่ีทรัพยสมบัติอนิจจังหรือ....ทรัพยสมบัติมีปกแน

ทีเดียว มันจะบินข้ึนไปในทองฟาเหมือนนกอินทรี” 
ดวยวาการรักเงินทองเปนมูลรากแหงความชั่วท้ังปวงและเพราะความโลภน่ีแหละ ทําใหบางคน

หางไกลจากพระเจาและตรอมตรมดวยความทุกข” 
การมีเงินมิใชเปนความผิดบาป แตการรักเงินยิ่งกวาพระเจาตางหากท่ีเปนความผิดบาป 
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วัยรุนบางทานอาจจะถามวา เปนคริสเตียนแลวสามารถเปนเศรษฐีไดไหม? คําตอบก็คือ “ได
แนนอน” แตจงรํ่ารวยเพื่อพระเจา อยาทํางานเพ่ือเหน็แกทรัพยสมบัตแิตจงทํางานเพื่อจะมีกินมีใชตาม
ความจําเปน และถวายเกียรติแดพระเจาทุกประการ 

พระคัมภีรสอนวา “อยาสํ่าสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก แตจงสํ่าสมทรัพยสมบัติไวใน
สวรรค” 

การยักยอก การคดโกงคอรัปช่ัน การกนิสินบน (บนโตะหรือใตโตะ, กนิตามน้ําหรือทวนน้ํา) การ
ขูดรีดดอกเบ้ียการใชเงินในทางท่ีไมบริสุทธ์ิ ลวนแตเปนความผิดบาปท้ังส้ิน 

วัยรุนคริสเตียนจะตองตระหนักวา “ชีวิตของมนุษยไมใชดํารงอยูดวยส่ิงของฟุมเฟอย” 
เงินอาจซ้ือบานได แตไมอาจซ้ือครอบครัวท่ีมีความสุข เงินอาจซ้ือเพ่ือนได แตไมอาจซ้ือมิตรแท 

เงินอาจซ้ือยาได แตไมอาจซ้ือชีวิต เงินอาจซ้ือความสนุกสนาน แตไมอาจซ้ือความสุขแท 
เงินพาไปทกุท่ีทุกแหงได ยกเวนสวรรค เงินซ้ือทุกส่ิงทุกอยางได ยกเวนสันติสุข 
ถาทานไมมีส่ิงใดที่พอใจ ก็จงพอใจในส่ิงท่ีทานมีอยู! 
วัยรุนท่ีรัก จงใชเงินท่ีมาจากพระเจา โดยพระเจาและเพ่ือพระเจา. 
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