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ค าน า 
ปัญหำท่ีท ำใหป้วดหวัมำกท่ีสุดอีกปัญหำหน่ึง ซ่ึงเยำวชนเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั ก็คือปัญหำ

เก่ียวกบั กำรศึกษำต่อ และกำรเลือกอำชีพในอนำคต เยำวชนหลำยคนก ำลงัเป็นห่วงกงัวลเก่ียวกบั
อนำคตของเขำมำก พำกนัถำมวำ่ จะท ำอยำ่งไรต่อไป ในอนำคตท่ีไม่มีอะไรแน่นอนน้ี บำงคนพบควำม
ผดิหวงัคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ ในส่ิงท่ีเขำคิดจะท ำ จนท ำใหอ่้อนระอำใจ หมดก ำลงัใจท่ีจะบุกบัน่ต่อไป แต่มี
เยำวชนอยูเ่ป็นจ ำนวนไม่นอ้ย ท่ีประสบควำมช่ืนชมยนิดี และควำมสมหวงัในชีวติอยำ่งน่ำอิจฉำ 

แมว้ำ่หนงัสือเล่มน้ีอำจไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำทุกอยำ่งของท่ำนได ้ แต่ก็สำมำรถช่วยใหท้่ำน
มองชีวติในอีกแง่หน่ึง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยควำมหวงั ควำมมีชยั ทั้งยงัใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์หลำย
อยำ่ง เก่ียวกบักำรศึกษำต่อ กำรพิจำรณำเลือกอำชีพของเยำวชน จึงหวงัอยำ่งยิง่วำ่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็น
พระพรแก่ทุกท่ำน 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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1.วยัแห่งปัญหาสารพดั 

“ในโลกน้ี ท่ำนทั้งหลำยมีควำมทุกขย์ำก” (ยอห์น 16:33)  
ข้ึนช่ือวำ่มนุษยแ์ลว้ ยอ่มตอ้งประสบปัญหำดว้ยกนัทั้งส้ินเพรำะเรำอยูใ่นโลกท่ีมีปัญหำสำรพดั

อยำ่ง พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ในโลกน้ี ท่ำนทั้งหลำยมีควำมทุกขย์ำก” 
ปัญหำของมนุษยย์อ่มแตกต่ำงกนัในแต่ละทอ้งท่ี แต่ละส่ิงแวดลอ้ม แต่ละยคุ แต่ละวยั และแต่

ละบุคคล เด็กมีปัญหำของเด็ก เยำวชนก็มีปัญหำของเยำวชน ผูใ้หญ่และคนวยัชรำต่ำงก็มีปัญหำเฉพำะ
อยำ่งของเขำ ถำ้จะถำมวำ่ คนในวยัใดมีปัญหำมำกท่ีสุด ยอ่มเป็นกำรยำกท่ีจะตอบไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

แต่ถำ้จะถำมวำ่ คนในวยัไหนท่ีเร่ิมรู้สึกตวัอยำ่งจริงจงัวำ่ ก ำลงัเผชิญปัญหำชีวติต่ำง ๆ คงจะไม่
ผดินกัหำกตอบวำ่ วยัรุ่นและวยัหนุ่มสำว ซ่ึงบำงคนเรียกวำ่ เป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ และบำงคนก็เปรียบ
คนในวยัน้ีวำ่ เป็นวยัท่ีก ำลงัมำถึง “ทำงแพร่ง” 

ในวยัเด็ก เรำอยูใ่นควำมดูแลรับผดิชอบของผูป้กครองเกือบทุกอยำ่ง ส่ิงทัว่ไปท่ีเรำสนใจก็คือ 
เร่ืองกิน เล่น เพื่อน และควำมสนุกสนำนต่ำงๆ เรำไม่ค่อยห่วงเก่ียวกบัเร่ืองกำรเรียน กำรงำน และ
อนำคตนกั แมเ้รำจะพบปัญหำต่ำง ๆ ในวยัน้ี แต่ดูเหมือนวำ่ เรำไม่ค่อยเป็นทุกขก์งัวลห่วงใย ถึงปัญหำ
เหล่ำนั้นเลย บิดำมำรดำ ผูป้กครอง ญำติพี่นอ้งจึงตอ้งรับหนำ้ท่ี เป็นทุกขก์งัวลและห่วงใยแทนเรำ 

เม่ืออำยุเรำยำ่งเขำ้สู่วยัรุ่นและวยัหนุ่มสำว อำยตุั้งแต่ประมำณ 13 ปี ข้ึนไปจนถึง 25 ปี (ซ่ึง
ต่อไปน้ี ขำ้พเจำ้ขอใชค้  ำวำ่ “เยำวชน” แทน) ควำมเปล่ียนแปลงหลำยอยำ่งก็เกิดข้ึน ควำมเปล่ียนแปลง
ประกำรแรก ท่ีเรำรู้สึก คือ ควำมเปล่ียนแปลงทำงร่ำงกำย รูปร่ำง ลกัษณะต่ำง ๆ ของควำมเป็นเด็กเร่ิม
ค่อย ๆ หมดไป ควำมเป็นหนุ่มสำวก็ค่อย ๆ เจริญข้ึนแทนท่ี หลงัจำกนั้น ควำมรู้สึกนึกคิดต่ำง ๆ ก็จะ
เปล่ียนแปลงเขำเร่ิมเอำใจใส่ในเคร่ืองแต่งกำย เร่ิมรู้สึกอำยต่อเพศตรงกนัขำ้ม แต่ขณะเดียวกนั 
ควำมรู้สึกทำงดำ้นเพศก็เร่ิมมีมำกข้ึนตำมล ำดบั จนอยำกจะมี “คนรัก” คู่ครอง และคิดถึงเร่ืองแต่งงำน 

เด็กในวยัน้ี เร่ิมคิดถึงเร่ืองกำรเรียน กำรงำน และชีวติ ในอนำคต เร่ิมสังเกตควำมเป็นไป และ
ควำมเป็นอยูข่องคนต่ำง ๆ เร่ิมเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกบัชีวติของคนอ่ืน เร่ิมอยำกเป็นตวัของตวัเอง
มำกข้ึน เร่ิมมีควำมทะเยอทะยำนเก่ียวกบัอนำคตเร่ิมวำงแผนกำรหลำยอยำ่งส ำหรับตนเอง เพรำะเขำ
ก ำลงัจะกำ้วจำกโลกของเด็ก ซ่ึงไม่ตอ้งรับผิดชอบตวัเอง ไปสู่โลกของผูใ้หญ่ ซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบ
ตวัเองในภำรกิจเกือบทุกอยำ่ง นอกจำกนั้นควำมเปล่ียนแปลง อยำ่งรวดเร็วของโลกในทุกดำ้นท ำให้
เยำวชนในยคุน้ี ตอ้งพยำยำมปรับปรุงตวัเอง ใหเ้ขำ้กบัโลกและสังคม ท่ีเขำอำศยัอยูอ่ยำ่งรีบเร่ง 

เน่ืองจำกควำมเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ เหล่ำน้ี เยำวชนจ ำนวนมำกจึงประสบกบัควำมหนกัใจหลำย
อยำ่ง เก่ียวกบัชีวติส่วนตวัของเขำ บำงอยำ่งเป็นปัญหำท่ีเขำไม่เคยพบหรือไม่นึกวำ่จะพบมำก่อน ท ำให้
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เขำสับสนงุนงง ไม่ผดิอะไรกบันกัมวยท่ีเพิ่งกำ้วข้ึนสู่เวทีแห่งกำรต่อสู้ใหม่ ๆ บำงคร้ังก็ไดช้ยัชนะอยำ่ง
เหลือเช่ือท ำใหต่ื้นเตน้ ดีใจ เผน่ผยอง โจนทยำน อยำ่งทรนง จนดูเหมือนวำ่ ไม่มีใครสำมำรถเหน่ียวร้ัง
ควำมคึกคะนองของเขำไวไ้ด ้ แต่บำงคร้ัง เม่ือพลำดท่ำเสียที เขำก็กลบักลำยเป็นคนละคน เขำรู้สึกวำ่ 
เป็นเหมือนแกะท่ีหลงหำยอยูก่ลำงป่ำทึบเหมือนคนท่ีคล ำหำทำงอยูใ่นควำมมืด จนบำงคร้ังถึงกบัหมด
อำลยัตำยอยำกในชีวติ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เยำวชนในหลำยประเทศปัจจุบนั เผชิญกบั “เจเนอร์เรชัน่แก๊บ” 
หรือปัญหำท่ีผูใ้หญ่ไม่เขำ้ใจเยำวชน และเยำวชนไม่เขำ้ใจผูใ้หญ่ ท ำใหเ้ยำวชนหำควำมอบอุ่นใจ และท่ี
พึ่งพิงไดย้ำกยิง่ข้ึน เป็นเหตุใหพ้วกเขำตกอยูใ่นภำวะแห่งควำมวำ้วุน่ กระวนกระวำย ไร้สันติสุข และ
อำจเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหำสังคมนำนำประกำร 

เยำวชนท่ีรัก ใช่แลว้ ท่ำนก ำลงัเดินมำถึงทำงแพร่ง ก ำลงัอยูใ่นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ ก ำลงัจะขำ้ม
จำกวยัแห่งควำมเป็นเด็กไปสู่วยัแห่งกำรเป็นผูใ้หญ่ วยัน้ีเป็นวยัท่ีส ำคญัยิง่ กำรตดัสินใจและกำรกระท ำ
ของท่ำนในขณะน้ี อำจกระทบกระเทือนต่ออนำคตของท่ำนตลอดชีวติก็ได ้ ขณะน้ี ท่ำนอำจก ำลงัพบ
ทำงหลำยสำย และไม่ทรำบวำ่ ควรเดินต่อไปในสำยไหนดี อำจพบกบัปัญหำเก่ียวกบักำรตดัสินใจหลำย
อยำ่ง จนท ำใหก้ลุม้ จนปัญญำต่อกำรแกไ้ข  

ก่อนอ่ืนขำ้พเจำ้อยำกจะใหเ้ยำวชนทุกคนรู้ ตำมท่ีพระเยซูคริสตต์รัสไวว้ำ่ ในโลกน้ีมีควำมทุกข ์
เยำวชนทุกคนจะตอ้งประสบปัญหำ มิใช่มีแต่ท่ำนคนเดียวเท่ำนั้น ท่ีตอ้งตกอยูใ่นภำวะเช่นน้ี ฉะนั้นกำร
เผชิญกบัปัญหำต่ำง ๆ จึงมิใช่ส่ิงท่ีวปิริตผดิวสิัยบำงที ท่ำนคงคิดวำ่ ท่ำนมีปัญหำมำก แต่หำกท่ำนพบคน
ท่ีมีปัญหำมำก ๆ ท่ำนอำจรู้สึกตวัวำ่ ปัญหำของท่ำนนั้นเล็กนอ้ยเหลือเกินก็ได ้

ส่ิงท่ีเยำวชนพึงหวงั จึงมิไดอ้ยูท่ี่วำ่ จะตอ้งเผชิญกบัปัญหำหรือไม่ แต่อยูท่ี่วำ่ เม่ือประสบปัญหำ
แลว้ จะรู้วธีิแกไ้ขปัญหำในทำงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ต่ำงหำก 

“ปัญหำ” มิใช่ส่ิงท่ีใหโ้ทษแก่ชีวติมนุษยเ์สมอไป มีหลำยคร้ังท่ี พระเจำ้ทรงอนุญำตใหปั้ญหำ
ต่ำง ๆ เกิดข้ึนแก่เรำ เพื่อเป็นบทเรียนสอนใจเรำ ช่วยใหเ้รำไดรั้บประสบกำรณ์ท่ีมีค่ำต่ำง ๆ ในชีวติ ซ่ึง
เรำไม่สำมำรถรับไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้ นอกจำกนั้น “ปัญหำ” ยงัช่วยใหค้วำมเช่ือของเรำในพระเยซู
คริสตเ์ขม้แขง็ยิง่ข้ึนดว้ย มีบำงคนกล่ำววำ่ นกัเดินเรือท่ีมีควำมสำมำรถอยำ่งแทจ้ริง คือ นกัเดินเรือท่ี
สำมำรถน ำเรือฝ่ำคล่ืนพำยกุลำงทะเลไดโ้ดยตลอดรอดฝ่ัง มิใช่นกัเดินเรือท่ีแล่นเรืออยูบ่นผิวน ้ำท่ี
รำบเรียบเท่ำนั้น 

ฉะนั้น “จงมีก ำลงัเขม้แขง็ และมีใจมัน่คง อยำ่สะดุง้ตกใจกลวัเลย” (โยชูวำ 1:9)  
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2. ความหวงัทีเ่ทีย่งแท้ของเยาวชน 

“จงยนิดีเถิด เรำชนะโลกแลว้” (ยอห์น 16:33) 
เม่ือประสบปัญหำ สัญชำตญำณของมนุษยม์กับอกแก่เรำวำ่ ตอ้งหำทำงแกไ้ขโดยวธีิใดวธีิหน่ึง 

วธีิแกไ้ขบำงอยำ่งอำจเป็นวธีิท่ีดี แต่ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งแทจ้ริง วธีิบำงอยำ่ง เป็นวธีิซ่ึงไม่
เพียงแต่ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่เรำเท่ำนั้น หำกยงัน ำควำมยุง่ยำกล ำบำก มำสู่เรำเพิ่มข้ึนดว้ย 
วธีิแกไ้ขปัญหำซ่ึงคนทัว่ไปใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

หนีปัญหา บำงคนรู้สึกวำ่ ก ำลงัเผชิญปัญหำต่ำง ๆ อยูแ่ต่แทนท่ีจะเผชิญปัญหำเหล่ำนั้นดว้ย
ควำมกลำ้ เขำกลบัหนีปัญหำเหล่ำนั้น โดยปล่อยปละละเลยปัญหำท่ีเกิดข้ึน พยำยำมไม่นึกถึงไม่เอ่ยถึง 
ไม่พดูถึง เกรงวำ่เม่ือคิดหรือพดูถึงปัญหำเหล่ำน้ี จะท ำใหทุ้กขใ์จมำกยิง่ข้ึน บำงคนพยำยำมหนีปัญหำ 
โดยกำรกลบเกล่ือนดว้ยกำรประพฤติท่ีแปลก ๆ เช่นเป็นคนพดูมำก หวัเรำะเก่ง ร้องเพลง กินจุ หรือด่ืม
เคร่ืองดองของเมำ สูบยำเสพติด และหำควำมบนัเทิงเริงรมณ์ต่ำง ๆ เพื่อใหลื้มปัญหำเหล่ำนั้น บำงคน
พยำยำมหนีปัญหำ โดยหนีจำกส่ิงแวดลอ้มท่ีตนอยูเ่ช่นหนีจำกโรงเรียน จำกท่ีท ำงำน จำกบำ้น เป็นตน้ 
ดว้ยคิดวำ่หำกหนีพน้จำกส่ิงแวดลอ้มอยำ่งนั้นแลว้ ก็จะหนีพน้ปัญหำได ้

วธีิท่ีกล่ำวมำน้ี อำจช่วยแกไ้ปปัญหำไดบ้ำ้ง แต่ไม่เป็นวธีิท่ีแกปั้ญหำอยำ่งแทจ้ริง แมเ้รำจะ
พยำยำมลืม ไม่คิด ไม่เอ่ย ไม่พดู พยำยำมสนุกสนำนมำกสักเท่ำใด ปัญหำก็ยงัคงอยูน่ัน่เอง เม่ือควำม
สนุกเพลิดเพลินหมดไปแลว้ ก็ตอ้งพบกบัมนัอีก และมนัจะติดตำมท่ำนไปในท่ีทุกหนทุกแห่ง และบำง
ทีท ำใหมี้ปัญหำเพิ่มข้ึนเสียดว้ยซ ้ ำ 

ข่มความรู้สึก บำงคนรู้สึกวำ่เขำไม่ควรหนีปัญหำ ควรจะมีควำมกลำ้และควำมอดทนท่ีเผชิญ
ปัญหำ และเขำคิดวำ่วธีิท่ีจะเผชิญกบัปัญหำก็คือ อดกลั้นใจไว ้ คนประเภทน้ีจึงพยำยำมเก็บปัญหำและ
ควำมรู้สึกทุกอยำ่งไวใ้นใจ โดยพยำยำมไม่ใหค้นอ่ืนรู้ถึงควำมทุกขย์ำกของเขำ กำรกระท ำเช่นน้ี อำจ
เป็นส่ิงท่ีน่ำชมเชยในดำ้นควำมอดทน แต่กำรกดดนัควำมรู้สึกไวม้ำกและนำนเกินไป เป็นภยัต่อจิตใจ
และสุขภำพมำก บำงคร้ังตอ้งลม้ป่วย และเป็นโรคเส้นประสำท และหำกควำมกดดนัน้ีมีมำกจนเกิน
ขอบเขต จนไม่สำมำรถทนต่อไปได ้ เขำอำจตอ้งระเบิดควำมรู้สึกออกมำ เหมือนลูกโป่งท่ีอดัลมไวม้ำก
เกินไปยอ่มแตกในท่ีสุด ซ่ึงเม่ือถึงขั้นนั้นยอ่มเป็นกำรยำกท่ีจะแกไ้ขบำงคนถึงกบัท ำลำยชีวติ เพรำะ
ควำมกดดนัทำงดำ้นจิตใจมำกจนเกินไป 

ระบายความตึงเครียด กำรระบำยควำมตึงเครียดดว้ยวธีิบำงอยำ่งเป็นส่ิงท่ีดี ผูมี้ปัญหำ
เคร่งเครียดอยูใ่นจิตใจ ควรหำทำงระบำยออกบำ้งในทำงท่ีถูกตอ้ง เช่น โดยกำรออกก ำลงักำย กำรพดูคุย
กบัเพื่อนสนิท กำรไปชมสถำนท่ีต่ำง ๆ เป็นตน้ แต่กำรระบำยในทำงท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เพียงแต่ไม่ช่วย
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แกไ้ขปัญหำแลว้ ยงัจะเพิ่มควำมตึงเครียดแก่จิตใจในภำยหลงั กระนั้นก็ตำม กำรระบำยควำมตึงเครียด
อยำ่งเดียว ก็มิใช่กำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งถูกตอ้ง 

ปล่อย “ตามบุญตามกรรม” บำงคนคิดวำ่ วธีิท่ีดีท่ีสุดในกำรแกไ้ขปัญหำก็คือ ปล่อยให้เร่ืองทุก
อยำ่งท่ีเกิดข้ึน เป็นไปตำมวถีิทำงของมนั เพรำะเรำไม่มีทำงท่ีจะแกไ้ขหรือช่วยได ้ เม่ือมีปัญหำอะไร ก็
กม้หนำ้กม้ตำสู้ทนไป จนกวำ่ปัญหำนั้นจะหมดส้ินไปเอง คนประเภทน้ีนบัวำ่น่ำสงสำรมำก เพรำะจะ
ไม่พบควำมหวงัท่ีแน่นอนในชีวติเลย เป็นคนท่ีมองโลกในแง่อบัเฉำ จึงตอ้งแบกภำระหนกัไวใ้นจิตใจ 
ผจญกบัควำมกลดักลุม้ ทอ้แทใ้จและผดิหวงั ตลอดชีวติ 

ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน คนประเภทน้ี มีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง เขำพยำยำมต่อสู้และแกไ้ขปัญหำ
ทุกอยำ่งดว้ยตวัเองโดยคิดวำ่ หำกเขำพยำยำมต่อสู้จนถึงท่ีสุด เขำจะเอำชนะปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำน้ีได ้คน
ประเภทน้ีนบัเป็นประเภทท่ีน่ำชมเชยมำกท่ีสุด แต่น่ำเสียดำยท่ีเขำลืมไปวำ่เขำมีก ำลงั ควำมสำมำรถและ
สติปัญญำจ ำกดั แมเ้ขำจะสำมำรถแกปั้ญหำหลำยอยำ่งไดแ้ต่ก็มีปัญหำหลำยอยำ่งท่ีเขำตอ้งยอมจ ำนน 
และหำกเขำยงัยนืกรำนตลอดไปวำ่ ตนเป็นท่ีพึ่งของตนเท่ำนั้น เขำอำจจะตอ้งแบกภำระหนกัในใจ
ตลอดชีวิต 

จิตวทิยา ปรัชญำและจิตวทิยำกำรแขนงต่ำง ๆ สำมำรถช่วยแกไ้ปปัญหำต่ำง ๆ ของมนุษยไ์ด้
บำ้ง แต่ควำมจริงท่ีเรำเห็นอยูใ่นชีวติประจ ำวนัน้ี ท ำใหเ้รำเขำ้ใจดียิง่ข้ึนวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ียงัไม่สำมำรถแกไ้ข
ปัญหำใหแ้ก่เยำวชนไดท้ั้งหมด เพรำะควำมเจริญกำ้วหนำ้ของโลก ไม่ไดช่้วยใหปั้ญหำลดลงแมแ้ต่นอ้ย
แต่กลบัท ำใหมี้ปัญหำเพิ่มพนูยิง่ข้ึน 

พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ในโลกน้ี ท่ำนทั้งหลำยมีควำมทุกขย์ำก” (ยอห์น 16:33) พระองคท์รง
ทรำบถึงวธีิกำรต่ำง ๆ ท่ีเรำพยำยำมเอำชนะปัญหำ และทรงทรำบวำ่ เรำไม่สำมำรถเอำชนะปัญหำทุก
อยำ่งไดด้ว้ยตนเอง หรือโดยอำศยัคนอ่ืน ท่ำนก็ยอมรับถึงควำมจริงขอ้น้ี แต่พระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงหยดุ
เพียงวำ่ “ในโลกนีท่้านท้ังหลายมีความทุกข์ยาก” พระองคย์งัตรัสต่อไปวำ่ “แต่จงยินดีเถิด เราชนะโลก
แล้ว” (ยอห์น 16:33) 

ขณะน้ี ท่ำนอำจขำดควำมสุขควำมยนิดี เน่ืองจำกปัญหำต่ำง ๆ นอกจำกปัญหำเก่ียวกบัอำชีพ
แลว้ ยงัมีปัญหำอ่ืน ๆ อีกสำรพดัอยำ่ง แต่ก่อนท่ีจะพดูถึงวธีิแกไ้ขปัญหำต่อไป ก็อยำกใหท้่ำนพบ
ควำมสุขควำมยนิดีเสียก่อน เพรำะกำรท่ีท่ำนจะพยำยำมแกไ้ขปัญหำ ดว้ยในท่ีเคร่งเครียด หนกัใจ ทอ้ใจ 
ยอ่มเป็นกำรล ำบำกอยำ่งยิง่ โดยเหตุน้ี เม่ือกล่ำวถึงควำมทุกขย์ำกล ำบำกแทนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเทศนำ
สั่งสอนใหท้ำ่นฟัง หรือพยำยำมแกไ้ขปัญหำ พระองคก์ลบัทรงหยบิยืน่ควำมสุขควำมยนิดีมำใหท้่ำน
ก่อน โดยตรัสวำ่ “แต่จงยินดีเถิด เราชนะโลกแล้ว” พระองคย์งัตรัสวำ่ “บรรดาผู้ล  าบากเหนด็เหน่ือย จง
มาหาเรา และเราจะให้ท่านท้ังหลายหายเหน่ือยเป็นสุข” (มทัธิว 11:28) “เรามอบความสุขไว้แก่ท่าน
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ท้ังหลาย ความสุขของเรา เราให้แก่ท่าน เราให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ 
อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27) 

ท่ำนไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ใหเ้ป็นผูเ้ปล้ืองทุกขทุ์กอยำ่งของท่ำนแลว้หรือยงั หำกท่ำนมีพระ
เยซูคริสตอ์ยูใ่นท่ำน ท่ำนก็สำมำรถชนะปัญหำต่ำง ๆ ในโลก และมีควำมสุขควำมยนิดีอยำ่งเหลือลน้ 
หำกท่ำนตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ และเช่ือพึ่งวำงใจในพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง ก็เท่ำกบัวำ่ ปัญหำทุกอยำ่ง
ของท่ำนไดรั้บกำรแกไ้ขไปคร่ึงหน่ึงแลว้ ก่อนจะอ่ำนบทต่อไป ท ำไมไม่หยดุสักเล็กนอ้ย นึกถึงปัญหำ
ต่ำง ๆ ท่ีท่ำนมี แลว้มอบปัญหำนั้นใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ ขอใหพ้ระองคท์รงช่วยแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ 
เหล่ำนั้นใหท้่ำน แต่อยำ่ลืมมอบชีวติจิตใจของท่ำน ให้แก่พระองคด์ว้ย พระองคท์รงเป็นควำมหวงัท่ี
เท่ียงแทข้องเยำวชนทุกคน 
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3. ปัญหาเร่ืองอาชีพ 

“อยำ่เป็นคนเขลำ แต่จงเขำ้ใจวำ่ น ้ำพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้นั้น เป็นอยำ่งไร” (เอเฟซสั 
5:17) 

ในวยัเด็ก เรำไม่ตอ้งเอำใจใส่ในเร่ืองอำชีพ เพรำะเรำยงัไม่โตพอท่ีจะประกอบอำชีพไดป้ระกำร
หน่ึง อีกประกำรหน่ึงโดยทัว่ไป เรำไม่จ  ำเป็นตอ้งประกอบอำชีพ เพรำะคุณพอ่ คุณแม่หรือผูป้กครอง 
เป็นผูรั้บผดิชอบควำมเป็นอยูข่องเรำทุกอยำ่ง 

เม่ือเรำเขำ้สู่วยัรุ่น และค่อย ๆ ยำ่งเขำ้สู่วยัผูใ้หญ่ เรำเร่ิมตอ้งรับผดิชอบตวัเองมำกข้ึน จนกระทัง่
ตอ้งประกอบอำชีพอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง เพื่อกำรด ำรงชีพประจ ำวนั ไม่วำ่เรำจะชอบหรือไม่ก็ตำมเม่ือเวลำ
มำถึง เรำจะตอ้งท ำงำนเล้ียงชีพตวัเองและอำจจะหำเล้ียงชีพคนอ่ืน ๆ ดว้ย จะพึ่งพำอำศยัผูอ่ื้นตลอดชีวติ
ไม่ได ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ สอนวำ่ “จงต้ังเป้าว่า จะเป็นคนมีใจสงบเงียบ และจะท ากิจธุระของตนเอง 
และท างานด้วยมือของตนเอง” (1 เธสะโลนิกำ 4:11) คนท่ีมีใจสงบเงียบจึงมกัเป็นคนท่ีมีงำนท ำ พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ยงัสอนอีกวำ่ “ถ้าผู้หน่ึงผู้ใดไม่คิดท่ีจะท าการ กอ็ย่าให้เขากิน” เพรำะมีบำงคน 
“ประพฤติเกะกะ ไม่ท าอะไรเลย แต่เท่ียวยุ่งกับธุระของคนอ่ืน... เราก าชับและเตือนสติคนเช่นนั้น ด้วย
เห็นแก่พระเยซูคริสตเจ้านั่นเอง ให้เขาท าการด้วยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง” (2 เธสะโลนิกำ 
3:10-12) 

กำรประกอบอำชีพเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ แต่กำรเลือกอำชีพท่ีดีและเหมำะสมกบัแต่ละคนนั้น 
เป็นปัญหำท่ีใหญ่ท่ีเยำวชนส่วนมำกตอ้งเผชิญ เรำพอจะสรุปปัญหำเก่ียวกบัอำชีพไดส้ำมประกำรคือ 

หน่ึง ปัญหำไม่มีเป้ำหมำย ในกำรประกอบอำชีพท่ีเหมำะสม 
สอง ปัญหำกลวัวำ่จะไม่ไดป้ระกอบอำชีพตำมท่ีตนมุ่งหมำยไว ้และ 
สาม ปัญหำเร่ืองเป้ำหมำยท่ีขดักนั  
ในบทน้ีเรำจะกล่ำวถึงปัญหำแรกเพียงปัญหำเดียว 
ถำ้ถำมเยำวชนทัว่ไปในปัจจุบนัวำ่ “ในอนำคต จะประกอบอำชีพอะไร” จะมีเยำวชนจ ำนวนไม่

นอ้ยท่ีตอบวำ่ ไมรู้่ บำงคนอำจใหค้  ำตอบหลำยอยำ่งท่ีไม่เหมือนกนั แต่บำงคนอำจสำธยำยถึง ควำม
ทะเยอทะยำนของเขำเก่ียวกบัอนำคต จนท่ำนคิดวำ่ เขำเพอ้เจอ้ ฝันหวำน และอวดตวัมำกกวำ่ บำงคน
อำจบอกเป้ำหมำยในชีวติของเขำ แต่เป้ำหมำยท่ีเขำตั้งไวน้ั้น อยูห่่ำงไกลควำมจริงมำกเหลือเกิน 

ค ำถำมท่ีวำ่ “ในอนำคต ท่ำนจะท ำอะไร หรือประกอบอำชีพอะไร” จึงเป็นค ำถำมท่ีดี เพรำะเป็น
ค ำถำมท่ีท ำใหท้่ำนคิด พิจำรณำตนเอง และอำจน ำไปสู่กำรเตรียมตวัส ำหรับอนำคตตั้งแต่เน่ิน ๆ ท ำให้
ท่ำนด ำเนินชีวติอยำ่งมีเป้ำหมำยหรือจุดมุ่งหมำย ซ่ึงเป็นส่ิงส ำคญัมำก คนท่ีจะสร้ำงตึก ยอ่มตอ้งมี
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เป้ำหมำยไวว้ำ่ จะสร้ำงก่ีชั้น สร้ำงไดไ้หม และสร้ำงอยำ่งไร คนท่ีจะเดินทำงยอ่มรู้วำ่ จะเดินทำงไปไหน 
ไปท ำไม ไปดว้ยวธีิใด เป็นตน้ มิฉะนั้นแลว้ แรงงำนและทุนทรัพยท่ี์เสียไปอำจไร้ควำมหมำยทั้งส้ิน 
แมแ้ต่ในกำรประกำศพระกิตติคุณอำจำรยเ์ปำโลกเองก็ยงับอกวำ่ “ข้าพเจ้าจึงว่ิงแข่งโดยหวงัชนะเป็นแน่ 
ข้าพเจ้าต่อสู้ ไม่เหมือนกับนักมวยท่ีชกลม” (1 โครินธ์ 9:26) 

คนท่ีมีเป้ำหมำยในชีวิตของเขำ มกัจะมีควำมมัน่ใจในส่ิงท่ีตนท ำ และพยำยำมหำทำงเพื่อเดิน
ไปสู่เป้ำหมำยนั้น ตวัอยำ่งเช่น คนท่ีมีเป้ำหมำยในชีวิตวำ่ จะเป็นนำงพยำบำลตอ้งพยำยำมเตรียมตวั และ
ท ำทุกอยำ่ง เพื่อใหก้ำ้วถึงจุดหมำยปลำยทำงนั้น แมบ้ำงคร้ังอำจตอ้งฟันฝ่ำอุปสรรคบำงอยำ่ง ตอ้งอดทน 
แต่เม่ือเขำพยำยำมกำ้วไปทีละเล็กละนอ้ยเขำก็จะไปถึงจุดหมำยปลำยทำงไดใ้นวนัหน่ึง วนันั้นเขำจะพบ
ควำมปิติยนิดี ควำมอ่ิมใจ และสำมำรถทุ่มเททั้งก ำลงัใจก ำลงักำย ตลอดจนควำมสำมำรถ และทุนทรัพย์
ในงำนท่ีเขำชอบ และเหมำะสมกบัเขำ ไดเ้ตม็ท่ี เขำสำมำรถช่วยใหง้ำนเจริญกำ้วหนำ้ เกิดดอกออกผล
เป็นท่ีน่ำช่ืนชมยนิดี นกัวทิยำศำสตร์ และผูพ้บควำมส ำเร็จในชีวติอีกหลำยท่ำน ยอ่มเป็นตวัอยำ่งท่ีดีใน
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ในทำงตรงกนัขำ้ม คนท่ีไม่มีเป้ำหมำยอะไรในชีวิตเลยหรือคนท่ีบอกวำ่ “อะไรก็ได”้ แมจ้ะ
สำมำรถด ำเนินไปถึงเป้ำหมำยใดเป้ำหมำยหน่ึง แต่เป้ำหมำยนั้น อำจเป็นเป้ำหมำยท่ีเขำไม่ชอบ และไม่
เหมำะแก่เขำอยำ่งแทจ้ริง ท ำใหเ้ขำตอ้งเสียเวลำ เสียแรง เสียทรัพย ์กลบัไปตั้งเป้ำหมำยใหม่ บำงคนเห็น
วำ่ ไม่วำ่เขำจะชอบหรือไม่ก็ตำม แต่เม่ือไดล้งทุน ลงแรง และเสียเวลำมำมำกแลว้ ก็ควรจะพยำยำมท ำ
ต่อไป คนเหล่ำน้ี นบัวำ่มีน ้ ำใจท่ีน่ำชมเชย แต่กำรพยำยำมท ำในส่ิงท่ีตนไม่ถนดั ท่ีไม่เหมำะกบัตวัเอง 
แมจ้ะท ำต่อไปได ้ ก็ท  ำไดไ้ม่ดีนกั เพรำะควำมสำมำรถและควำมรู้สึกยอ่มฟ้องตวัเอง จึงพบควำมส ำเร็จ
และควำมอ่ิมเอิบใจในงำนนั้นไดย้ำก ผูท่ี้ท  ำงำนดว้ยควำมจ ำใจเช่นน้ี มกัจะพบปัญหำหลำยอยำ่งในเวลำ
ต่อไปดว้ยเพรำะขำดควำมสุขในจิตใจ ขำดควำมมัน่ใจในงำนท่ีท ำ จนอำจถึงกบัตอ้งเปล่ียนอำชีพใหม่
หลำยคร้ัง ท ำใหก้ระทบกระเทือนถึงชีวติของตนเองและครอบครัว 

นิกร คงเป็นตวัอยำ่งท่ีดีในเร่ืองน้ี เขำจบชั้น ม.ศ. 3 เม่ือหลำยปีมำแลว้ เน่ืองจำกไม่มีเป้ำหมำย
อะไรในชีวิตเม่ือเห็นคนก ำลงั “เห่อ” เร่ืองวทิย ุ จึงสมคัรเขำ้เรียนเป็นช่ำงแกว้ทิย ุ คิดวำ่ เม่ือจบออก
มำแลว้คงจะท ำรำยไดไ้ดดี้ แต่หลงัจำกเรียนจบ เขำพบวำ่ เขำไม่ค่อยเหมำะสมกบังำนทำงดำ้นน้ีเสียเลย 
และงำนน้ีก็ไม่สำมำรถอ ำนวยใหเ้ขำเป็นเศรษฐีไดด้งัท่ีคิด แทนท่ีจะท ำงำนเป็นช่ำงวิทย ุ หรือเปิดร้ำน
ขำยวทิย ุ เขำกลบัไปท ำงำนท่ีร้ำนขำยยำแห่งหน่ึง แต่ท ำไดไ้ม่ก่ีปี ก็รู้สึกวำ่ไม่ค่อยชอบงำนน้ีเท่ำไรนกั 
จนผลสุดทำ้ย เขำตอ้งเปล่ียนอำชีพเป็นชำวสวน 

นิกรยงันบัวำ่ดีกวำ่เพื่อนอีกหลำยคน ท่ีไม่ตอ้งเควง้ควำ้งอยูก่บักำรหำงำนท ำมำกนกั เพื่อนบำง
คนของเขำเปล่ียนงำนบ่อยเกินไป จนบดัน้ียงัไม่สำมำรถตั้งตวัได ้ เพื่อนเหล่ำน้ี ตอนแรกมิได้
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ตั้งเป้ำหมำยอะไรในชีวติเลย เขำปล่อยใหเ้วลำผำ่นไปกบัควำมสนุกสนำน ท ำในส่ิงท่ีไร้สำระไร้
ประโยชน์ จนลืมคิดถึงอนำคต กลำยเป็นคนท่ีลอยเควง้ควำ้งไปตำมยถำกรรมอยำ่งไร้จุดหมำยปลำยทำง 
เม่ือเวลำผำ่นไปนำนวนัเขำ้ คร้ันคิดวำ่จะตั้งเป้ำหมำยใหม่ ก็รู้สึกวำ่ ตวัเองหลงทำงจนไม่สำมำรถจะตั้ง
ตวัไดปั้ญหำวยัรุ่น อำชญำกร และปัญหำสังคมต่ำง ๆ มีไม่นอ้ย ท่ีเกิดจำกสำเหตุดงัท่ีกล่ำวมำน้ี 

ขอ้ส ำคญัก็คือ ในกำรตั้งเป้ำหมำยส ำหรับกำรประกอบอำชีพนั้น ท่ำนควรจะตั้งใหถู้กตอ้งดว้ย 
อยำ่มองเห็นแต่ผลประโยชน์รำยได ้ ช่ือเสียง ต ำแหน่ง เป็นส่วนใหญ่ จนมองขำ้มควำมสำมำรถ ควำม
เหมำะสมของตนเอง และน ้ำพระทยัของพระเจำ้ท่ีมีต่อท่ำน ท ำใหพ้บควำมผดิหวงั เยำวชนหลำยคนมี
ควำมทะเยอทะยำน อยำกเป็นนำยแพทย ์ นกัวทิยำศำสตร์ นกัวศิวกร ถำ้ถำมเขำวำ่ ท ำไมจึงอยำกเป็น
เช่นน้ี ค  ำตอบมกัจะเป็นในท ำนองท่ีวำ่ เพรำะเป็นอำชีพท่ีมีเกียรติ รำยไดดี้โกห้รู ฯลฯ แต่เขำลืมนึกไปวำ่ 
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมทุนทรัพย ์ตลอดจนสุขภำพ และอ่ืน ๆ ของเขำ อำจไม่อ ำนวยใหเ้ขำกำ้วไป
ถึงจุดหมำยปลำยทำงนั้นได ้ เขำลืมนึกเสียวำ่ พระเจำ้ทรงมีแผนกำรบำงอยำ่งท่ีดีกวำ่นั้นส ำหรับเขำ จึง
ด้ือร้ันพยำยำมท ำตำมควำมคิดใหไ้ด ้ ท ำใหต้อ้งเสียแรง เสียเวลำ โดยใช่เหตุ และตอ้งเรียนบทเรียนแห่ง
ควำมถ่อมตนดว้ยวธีิท่ีชอกช ้ ำใจ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ “จงซ้ือโอกาสมาใช้ เพราะว่าบัดนีเ้ป็นกาลท่ีช่ัว” (เอเฟซสั 5:16 ) 
เวลำทุกนำทีท่ีพระเจำ้ทรงประทำนใหแ้ก่เรำลว้นแต่มีค่ำ ควรใชเ้วลำใหเ้ป็นประโยชน์อยำ่ปล่อยให้
ล่วงเลยไปอยำ่งไร้ควำมหมำย จงตั้งเป้ำหมำยในชีวิตของท่ำนไวใ้หดี้ และมุ่งไปยงัเป้ำหมำยนั้นดว้ย
ควำมมัน่คง ส ำหรับท่ำนท่ียงัไม่รู้แน่วำ่ ควรจะตั้งเป้ำหมำยในชีวติของท่ำนเช่นใดและไม่อยำกเสียเวลำ 
ปล่อยใหชี้วติผำ่นไปอยำ่งเร่ือยเป่ือย ท่ำนควรจะเร่ิมถำมตวัเองเสียตั้งแต่เด๋ียวน้ีวำ่ “ขำ้พเจำ้ตั้งเป้ำหมำย
ในอนำคตไวอ้ยำ่งไร” เม่ือใชเ้วลำคิด พิจำรณำ ตรึกตรองพอสมควร ท่ำนอำจไดค้  ำตอบบำงอยำ่ง บทต่อ 
ๆ ไปในหนงัสือน้ี จะช่วยให้ท่ำนรู้จกัพิจำรณำตนเองไดม้ำกยิง่ข้ึน แต่ส่ิงส ำคญัท่ีสุดก็คือ จงแสวงหำน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้ส ำหรับชีวติของท่ำน หำกท่ำนมีเป้ำหมำยบำงอยำ่งอยูแ่ลว้ จงมอบเป้ำหมำยนั้น ให้
อยูใ่นกำรน ำของพระเจำ้ หำกยงัไม่มีเป้ำหมำยอนัใด หรือไม่แน่ใจในเป้ำหมำยของท่ำน ก็ถึงเวลำแลว้ท่ี
ท่ำนจะอธิษฐำนทูลพระองคว์ำ่ “พระองคมี์พระประสงคใ์หข้ำ้พเจำ้ท ำอะไร” เหมือนดงัค ำอธิษฐำนของ
อำจำรยเ์ปำโลในวนัท่ีท่ำนกลบัใจบงัเกิดใหม่วำ่ “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องท าประการใด” (กิจกำร 
22:10) หำกท่ำนมีใจแสวงหำน ้ำพระทยัของพระเจำ้จริง ๆ ท่ำนจะไดย้นิพระสุรเสียงของพระองคใ์นใจ
ของท่ำน อยำ่งชดัเจนวำ่ “ทางนีแ้หละเดินไปเถอะ” (อิสยำห์ 30:21) ทำงของพระเจำ้ยอ่มเป็นทำงท่ีดี
ท่ีสุดส ำหรับท่ำน 

เหตุฉะนั้น “อยำ่เป็นคนเขลำ แต่จงเขำ้ใจวำ่ น ้ำพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้นั้นเป็นอยำ่งไร” 
(เอเฟซสั 5:17) 
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4. ใครควบคุมอนาคต 

“...องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เป็นผูท้รงช่วยขำ้พเจำ้...” (ฮีบรู 13: 6) 
เยำวชนบำงคนอำจมีเป้ำหมำยท่ีดี เก่ียวกบัชีวติในอนำคตของเขำ และเขำรู้วำ่ เป้ำหมำยท่ีเขำวำง

ไวน้ั้น มิใช่เป็นเป้ำหมำยท่ีเกิดจำกควำมเห็นแก่ตวั แต่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ต่ำงหำก และเขำก็ไดม้อบ
แผนกำรทุกอยำ่งในชีวติ ไวก้บัพระองค ์ กระนั้นตำม บำงคนก็อดท่ีจะสงสัยและถำมไม่ไดว้ำ่ เขำจะ
บรรลุ ถึงจุดหมำยปลำยทำงนั้นไดอ้ยำ่งไร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เม่ือประสบอุปสรรค ปัญหำ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีควำมสงสัยจะทวข้ึีน จะเกิดควำมกระวนกระวำยใจ เป็นทุกขก์งัวลใจ ท ำใหข้ำด
ควำมสุขยนิดี ซ่ึงคนในวยัน้ีควรจะไดรั้บ 

ปัญหำเก่ียวกบัอนำคต ซ่ึงรบกวนจิตใจของท่ำนเช่นน้ีจะหมดไป หำกท่ำนรู้และเขำ้ใจวำ่ ใคร
เป็นผูค้วบคุมอนำคต 

ชีวติของโยเซฟในพระคมัภีร์เดิม คงจะใหข้อ้คิด และบทเรียนท่ีมีค่ำ ต่ออนำคตของท่ำน
ทั้งหลำยอยำ่ง แต่ก่อนอ่ืนใด ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะขอใหท้่ำนระลึกเสมอวำ่ พระเจำ้ทรงมีแผนกำรท่ีดีท่ีสุด
ส ำหรับท่ำน แต่พระองคไ์ม่ทรงสำมำรถน ำท่ำนไปถึงแผนกำรอนัประเสริฐนั้นได ้ หำกท่ำนไม่ยอมเช่ือ
ไวว้ำงใจพระองค ์และไม่ยอมมอบชีวติของท่ำน ให้อยูใ่นกำรควบคุมของพระองค ์

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่ไดก้ล่ำวถึงเร่ืองรำวในวยัเด็กของโยเซฟ เม่ือกล่ำวถึงเร่ืองรำวของโย
เซฟในคร้ังแรกนั้น โยเซฟมีอำย ุ 17 ปี หรือเป็นวยัรุ่นแลว้ (ปฐมกำลบทท่ี 37) แต่เช่ือวำ่โยเซฟเป็น
เยำวชนท่ีรู้จกัพระเจำ้ รักพระองค ์ และไดม้อบชีวติในอนำคตของเขำไวใ้นกำรน ำของพระเจำ้ เขำ
ประพฤติตวัเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจำ้ เกลียดชงัควำมผดิบำป ด ำเนินชีวิตในทำงชอบธรรม และเป็นท่ี
พอใจของบิดำมำรดำดว้ย 

เม่ือโยเซฟมีอำยไุด ้ 17 ปี บิดำใชใ้หไ้ปเล้ียงสัตวก์บัพี่ชำยของเขำ ซ่ึงโยเซฟก็ปฎิบติัตำมโดยดี 
เช่ือวำ่โยเซฟมีควำมทะเยอทะยำนเก่ียวกบัชีวติในอนำคตของเขำ แต่โยเซฟมอบควำมทะเยอทะยำนนั้น
ไวใ้นกำรทรงน ำของพระเจำ้ และถ่อมตวัลง เช่ือฟังบิดำ ท ำงำนท่ีบิดำมอบใหท้ ำดว้ยควำมเตม็ใจ โดย
เช่ือวำ่ เม่ือเวลำของพระเจำ้มำถึง พระองคจ์ะทรงน ำเขำไปถึงจุดหมำยปลำยทำง ท่ีเขำปรำรถนำ และท่ี
พระเจำ้พอพระทยั 

นกัจิตวทิยำกล่ำววำ่ ควำมฝันเป็นทำงหน่ึงท่ีระบำยควำมรู้สึกนึกคิดของเรำเองออกมำ ใหเ้ห็น
เป็นภำพ จะสังเกตไดว้ำ่เม่ือท่ำนไดย้นิหรือไดอ่้ำน หรือคิดถึงส่ิงใด ๆ มำก ๆ ท่ำนก็มกัจะฝันถึงส่ิงนั้น ๆ 
หำกควำมคิดท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นควำมจริง เรำก็อำจพดูไดว้ำ่ โยเซฟเป็นคนมีควำมทะเยอทะยำนท่ีสูงมำก
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คิดจะเป็นหวัหนำ้ เป็นนำย หรือเป็นเจำ้ เป็นขำ้รำชกำรต ำแหน่งสูงเสมอ จึงไดฝั้นในท ำนองท่ีวำ่ แมแ้ต่
คนในครอบครัวก็ตอ้งให้ควำมเคำรพนบัถือแก่เขำ 

ควำมทะเยอทะยำน หรือควำมปรำรถนำท่ีจะท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดในอนำคต ไม่ถือวำ่เป็นกำร
กระท ำท่ีผดิ เพรำะควำมทะเยอทะยำนท ำใหเ้รำมีเป้ำหมำยในชีวติ และเป็นพลงัผลกัดนัใหเ้รำกำ้วไปสู่
เป้ำหมำย ดว้ยควำมพำกเพียร แต่เรำตอ้งมอบควำมทะเยอทะยำนของเรำ ให้อยูใ่นกำรควบคุมของพระ
เจำ้ เพื่อใหส้ำมำรถใชค้วำมทะเยอทะยำนนั้นเป็นประโยชน์ หำกเรำปล่อยใหค้วำมทะเยอทะยำนของเรำ 
มีอ ำนำจเหนือจิตใจของเรำ จนเรำกลำยเป็นทำสของควำมทะเยอทะยำนนั้น บำงคร้ังอำจเป็นภยัอยำ่ง
ร้ำยแรงต่อเรำได ้ โยเซฟมอบควำมทะเยอทะยำนของเขำใหแ้ก่พระเจำ้ พระองคพ์อพระทยัในควำม
ปรำรถนำของโยเซฟจึงส ำแดงพระทยัของพระองคใ์ห้โยเซฟรู้ในควำมฝัน เพื่อยืนยนัใหโ้ยเซฟรู้วำ่  
พระองคพ์อพระทยัในควำมปรำรถนำนั้น 

ผูท่ี้เช่ือและวำงใจในพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง พระองคจ์ะทรงบนัดำลใหจิ้ตใจของเขำมีแต่ควำม
ปรำรถนำท่ีดี หำกเขำมีควำมปรำรถนำบำงอยำ่งอยูแ่ลว้ พระองคจ์ะทรงส ำแดงใหเ้ขำรู้วำ่ควำมปรำรถนำ
ท่ีเขำมีอยูใ่นใจนั้น เป็นท่ีพอพระทยัของพระองคห์รือไม่ 

แมโ้ยเซฟอำจจะรู้วำ่ พระเจำ้พอพระทยัท่ีเขำจะไดเ้ป็นใหญ่ในอนำคต โยเซฟไม่ไดใ้ชว้ธีิของ
ตนเองเพื่อจะไดถึ้งควำมเป็นใหญ่นั้น เขำรอคอยกำรน ำของพระเจำ้ดว้ยควำมอดทน ท ำงำนท่ีตนตอ้งท ำ
อยูใ่นขณะนั้นใหดี้ท่ีสุด แต่กำรท ำตำมพระทยัของพระเจำ้ หำใช่วำ่ จะท ำใหชี้วติของเรำรำบร่ืน อยูเ่ยน็
เป็นสุขเสมอไปไม่ เรำอำจตอ้งเผชิญกบักำรทดลอง อุปสรรคควำมเขำ้ใจผิด กำรใส่ร้ำย ตลอดจนควำม
ทุกขย์ำกล ำบำกอ่ืน ๆ ดงัเช่นโยเซฟซ่ึงตอ้งประสบควำมยำกล ำบำกหลำยอยำ่งถูกพวกพี่ชำยกลัน่แกลง้ 
จบัเอำไปขำยเป็นทำส ถูกดูหม่ินเหยยีดหยำม ต่อมำชีวิตของเขำก็เร่ิมแจ่มใสข้ึน แต่แลว้ก็ถูกใส่ร้ำย ถูก
จ ำคุก แมแ้ต่เพื่อนซ่ึงเขำคิดวำ่พอจะช่วยเหลือเขำได ้ ก็กลบัลืมเขำเสีย แต่พระเจำ้ ไม่ทรงลืมคนของ
พระองค ์ พระองคไ์ม่ทรงทอดทิ้งผูห้น่ึงผูใ้ด ท่ีเช่ือและวำงใจในพระองคเ์ม่ือเวลำของพระองคม์ำถึง 
พระองคท์รงยกโยเซฟข้ึน จำกฐำนะท่ีต ่ำตอ้ยท่ีสุด และวำงเขำอยูใ่นฐำนะท่ีสูงท่ีสุด ตำมท่ีพระองคท์รง
หมำยพระทยัไวต้ั้งแต่แรกเร่ิม 

ขอใหท้่ำนยอ้นกลบัไป ดูชีวิตของโยเซฟอีกคร้ังหน่ึงบิดำของโยเซฟรักโยเซฟมำก แต่ก็คงอยำก
ใหโ้ยเซฟเป็นคนเล้ียงแกะตลอดชีวิต เพื่อวำ่โยเซฟจะไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัท่ำนตลอดไป แต่บิดำนะหรือ จะ
เป็นผูค้วบคุมอนำคตของโยเซฟได ้

พี่ชำยของโยเซฟอิจฉำโยเซฟมำก และไม่ชอบใจในควำมซ่ือสัตยข์องโยเซฟ คิดจะท ำลำย
อนำคตของโยเซฟเสียโดยขำยเป็นทำสใหแ้ก่ชำวต่ำงประเทศ ดว้ยควำมมัน่ใจวำ่ เป็นกำรก ำจดัโยเซฟ
เสียได ้อยำ่งเด็ดขำดแลว้ แต่พี่ชำยจะควบคุมอนำคตของโยเซฟไดห้รือ 
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พระเจำ้สถิตอยูก่บัโยเซฟ แมจ้ะตกต ่ำและไดค้วำมล ำบำกพระองคก์็ทรงค่อย ๆ ยกเขำข้ึน แต่
มำรก็พยำยำมจะท ำลำยโยเซฟ โดยใหส้ตรีคนหน่ึงมำล่อล่วงโยเซฟใหห้ลงท ำบำป เม่ือโยเซฟปฎิเสธ 
สตรีคนนั้นก็ใส่ร้ำยเขำ ท ำให้เขำตอ้งถูกจ ำคุกสตรีคนนั้นคงพดูกบัโยเซฟอยำ่งสมน ้ำหนำ้วำ่ “ฉนัช่วยให้
ไดดี้แต่เม่ือไม่อยำกได ้ก็เป็นคนข้ีคุกเสียเถอะ สมน ้ำหนำ้” แต่สตรีคนนั้นนะหรือ จะควบคุมอนำคตของ
โยเซฟได ้

ไม่มีทำงท่ีจะเป็นเช่นนั้นไดอ้ยำ่งเด็ดขำด เม่ือโยเซฟมอบชีวติของเขำ ใหแ้ก่พระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง
แลว้ อนำคตของเขำก็ไม่ไดอ้ยูใ่นก ำมือของมนุษยอี์กต่อไป แต่อยูใ่นพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระเจำ้ 
อุปสรรคและปัญหำทุกอยำ่งท่ีเกิดข้ึน เป็นเพียงแต่เคร่ืองมือท่ีช่วยผลกัดนั ให้โยเซฟด ำเนินไปสู่
เป้ำหมำยท่ีพระเจำ้พอพระทยัมำกยิง่ข้ึนทุกที 

ท่ำนมีเป้ำหมำย หรือควำมทะเยอทะยำนอะไร เก่ียวกบัอนำคตบำ้งไหม จงมอบใหพ้ระเจำ้ทรง
น ำท่ำน จงเช่ือพึ่งในพระเจำ้ตลอดไป ท ำในส่ิงท่ีท่ำนก ำลงัอยูใ่นปัจจุบนัให้ดีท่ีสุดถ่อมตวัลง รอคอยกำร
น ำของพระเจำ้ดว้ยควำมอดทน อยำ่ใชว้ธีิของตนเองเป็นใหญ่ เพรำะอนำคตของท่ำนอยูใ่นพระหตัถอ์นั
ทรงฤทธ์ิของพระเจำ้แลว้ พระองคท์รงเป็นผูค้วบคุม เม่ือเวลำของพระองคม์ำถึง พระองคจ์ะทรง
เปิดทำงใหท้่ำน ท ำใหค้วำมปรำรถนำของท่ำนส ำเร็จ ตำมท่ีพระองคท์รงพอพระทยั 

“เหตุฉะนั้น เรำทั้งหลำยอำจกล่ำวดว้ยใจกลำ้วำ่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เป็นผูท้รงช่วยขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้จะไม่กลวั มนุษยจ์ะกระท ำอะไรแก่ขำ้พเจำ้ไดเ้ล่ำ” (ฮีบรู 13:6) 

“ขอพระเยโฮวำห์ทรงน ำขำ้  ทำงโลกน้ีเหมือนป่ำกนัดำร 
ขำ้เหน่ือยแต่พระองคท์รงฤทธำ  ขอทรงครองป้องกนัโปรดปรำน 
พระบิดำเจำ้ พระบิดำเจำ้   โปรดเล้ียงขำ้ดว้ยทิพยอ์ำหำร 
 
โปรดทรงน ำไปสู่น ้ำพุใส   ซ่ึงมีน ้ำชีวติหลัง่ไหล 
ขอเสำไฟและเสำเมฆน ำหนำ้ไป  จนถึงหนทำงสุดปลำย 
ขอพระผูช่้วย ขอพระผูช่้วย  ทรงป้องกนัพน้อนัตรำย” 
 

“เพลงแห่งชีวติคริสเตียน” บทที ่213 
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5. เมือ่เป้าหมายขดักนั 

“พระองคท์รงฤทธ์ิอำจรักษำ ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดฝ้ำกไวก้บัพระองค”์ (2 ทิโมธี 1:12) 
ขณะท่ีท่ำนก ำลงัพิจำรณำ หรือตดัสินใจเก่ียวกบักำรเลือกอำชีพอยูน้ี่ ท่ำนอำจพบขอ้ขดัแยง้บำง

ประกำร ท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถตดัสินใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ขอ้ขดัแยง้ส่วนตวัของแต่ละคนอำจไม่
เหมือนกนั แต่ในบทน้ีขอน ำขอ้ขดัแยง้ ซ่ึงมกัเกิดแก่เยำวชนโดยทัว่ไป มำกล่ำวไวพ้อสังเขปสักสำม
ประกำร ดงัน้ี 

ประการแรก เก่ียวกบัควำมสนใจในงำนหลำยอยำ่ง ในขณะเดียวกนั 
ประการท่ีสอง เก่ียวกบัรำยได ้หรือเงินเดือน 
ประการท่ีสาม เก่ียวกบัผูป้กครองหรือบิดำมำรดำ 
ประกำรแรก เม่ือท่ำนสนใจในงำนหลำยอยำ่ง ในขณะเดียวกนั 
ก่อนอ่ืน เรำใคร่จะใหท้่ำนเขำ้ใจเสียก่อนวำ่ งำนทุกชนิดท่ีซ่ือสัตย ์ สุจริต ท่ีพระเจำ้ทรงยนิดีให้

เรำท ำ เป็นงำนท่ีมีเกียรติทั้งส้ิน ท่ำนควรจะดีใจ ภูมิใจ และขอบคุณพระเจำ้ท่ีทรงน ำให้ท่ำนท ำงำนนั้น ๆ 
เพรำะพระองคท์รงทรำบวำ่ งำนอยำ่งนั้นเหมำะท่ีสุดส ำหรับท่ำน 

โดยทัว่ไป เม่ือเรำเร่ิมพิจำรณำเก่ียวกบังำนต่ำง ๆ เรำอำจพบวำ่ งำนท่ีเรำสนใจหรือท่ีเรำคิดวำ่
เหมำะกบัเรำนั้นมีมำกมำยหลำยอยำ่ง ท ำใหย้ำกแก่กำรตดัสินใจอยำ่งยิง่ 

ในฐำนะท่ีเป็นคริสเตียน เรำตอ้งแสวงหำน ้ำพระทยัของพระเจำ้ วำ่พระองคท์รงมีพระประสงค์
ใหเ้รำท ำอะไรมำกท่ีสุดเม่ืออธิษฐำนทูลขอใหพ้ระองคท์รงน ำเรำแลว้ พระองคอ์ำจส ำแดงใหท้่ำนเห็น
ส่วนดีและส่วนไม่ดีต่ำง ๆ ของงำนแต่ละอยำ่งให้เห็นวำ่มีโอกำสท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระองค ์ ในงำน
อยำ่งหน่ึงมำกกวำ่งำนอีกอยำ่งหน่ึง และหำกงำนไหนท่ีพระเจำ้ทรงพอพระทยัท่ีจะใหท้่ำนท ำจริง ๆ 
พระองคจ์ะประทำนควำมมัน่ใจ และสันติสุขในกำรตดัสินใจใหแ้ก่ท่ำน 

แต่บำงคร้ัง เม่ืออธิษฐำนแลว้ หำกรู้สึกวำ่ พระเจำ้ทรงพอพระทยัในงำนทุกอยำ่งท่ีท่ำนชอบ นัน่
หมำยควำมวำ่ พระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหท้่ำนใชส้ำมญัส ำนึก และสติปัญญำของท่ำนในกำรคิดพิจำรณำ
ดว้ย พระเจำ้มิไดท้รงบงัคบัจิตใจของผูห้น่ึงผูใ้ดหำกแต่ประทำนควำมรู้สึกนึกคิด สติปัญญำ จิตวนิิจฉยั
ผดิและชอบ เพื่อวำ่เรำไดมี้อิสระในกำรเลือกท ำ ในส่ิงท่ีเรำเห็นวำ่ดี และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ 
เหมือนกบัเม่ือท่ำนไปรับประทำนอำหำรท่ีร้ำนอำหำร พบร้ำนท่ีท่ำนชอบอยูใ่กล ้ ๆ กนัสองสำมร้ำน
ท่ำนรู้วำ่พระเจำ้ทรงพอพระทยัท่ีท่ำนจะรับประทำนอำหำร และพระองคมิ์ไดท้รงสะกิดใจใหท้่ำน
ระแวงแคลงใจร้ำนใดเป็นพิเศษท่ำนก็ยอ่มใชส้ำมญัส ำนึกของท่ำน เลือกรับประทำนอำหำรในร้ำนหน่ึง
ร้ำนใดไดอ้ยำ่งเสรี 
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แต่กำรท่ีจะใชส้ำมญัส ำนึกใหเ้กิดผลดีนั้น ควรมีหลกัและขอ้แนะน ำบำงประกำร จึงช่วยใหท้่ำน
ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึนหำกท่ำนสนใจในงำนหลำยอยำ่งในขณะเดียวกนั และไม่รู้วำ่จะตดัสินใจอยำ่งใดดี 
ลองพิจำรณำค ำแนะน ำต่อไปน้ีดูบำ้งก็จะเป็นประโยชน์ไม่นอ้ย 

หน่ึง เลือกงำนท่ีท่ำนมีโอกำสท ำไดม้ำกท่ีสุด หรืออยูใ่กลมื้อท่ำนมำกท่ีสุด 
สอง เลือกท ำงำนท่ีท่ำนสนใจมำกท่ีสุด และท่ีท่ำนสำมำรถใชค้วำมสำมำรถไดม้ำกท่ีสุด 
สาม หำกเป็นไปได ้และไม่เป็นกำรใชเ้วลำนำนเกินไป ลองท ำงำนทั้งสองสำมอยำ่งท่ีท่ำนชอบ

ท ำ เพื่อจะพิสูจน์ควำมเหมำะสม ควำมสำมำรถ และควำมชอบของท่ำนอยำ่งแทจ้ริง 
ส่ิงหน่ึงท่ีเยำวชนควรระมดัระวงั ก็คือ เม่ือเร่ิมท ำงำนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแลว้ และคิดวำ่งำนนั้น

เหมำะสมกบัตน ก็จงพยำยำมท ำงำนต่อไป อยำ่เปล่ียนงำนในทนัทีท่ีประสบควำมล ำบำก หรือรู้สึกไม่
ชอบมำกนกั เพรำะแทจ้ริง ไม่มีงำนอะไรสักอยำ่งท่ีง่ำยจริง ๆ และท่ีเหมำะสมกบัเรำทุกประกำร 
ควำมรู้สึกชอบและควำมสบำยใจ หรือควำมเหมำะสม จะทวข้ึีนเป็นล ำดบั เม่ือเรำมีควำมช ำนำญเพิ่มข้ึน 

ประการท่ีสอง รำยไดห้รือเงินเดือน 
รำยไดห้รือเงินเดือนมีอิทธิพลต่อกำรพิจำรณำ และกำรตดัสินใจ เก่ียวกบักำรเลือกอำชีพมำก 

เพรำะวำ่ทุกคนตอ้งกำรสวสัดิภำพในกำรครองชีพ บำงคนอำจพบวำ่ มีงำนหลำยอยำ่งท่ีเขำสำมำรถท ำ
ได ้ แต่งำนท่ีเขำชอบมำกและสำมำรถท ำไดดี้นั้นใหร้ำยไดแ้ก่เขำนอ้ย ส่วนงำนอ่ืน ๆ ท่ีเขำไม่ค่อยชอบ
นกั และไม่ค่อยถนดั กลบัใหร้ำยไดแ้ก่เขำมำก ซ่ึงสร้ำงควำมล ำบำกในกำรตดัสินใจให้แก่เขำอยำ่งยิง่ 

เก่ียวกบัขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองรำยไดน้ี้ ส่ิงแรกท่ีคริสเตียนพึงระลึกอยูเ่สมอ คือ เงิน ไม่ใช่กุญแจไข
ไปสู่ควำมสุขสมบูรณ์ทุกอยำ่งในชีวติเสมอ กำรมีรำยไดม้ำกข้ึน ไม่ใช่เป็นกำรค ้ำประกนัวำ่ ท่ำนจะสุข
สมบูรณ์มำกข้ึนเสมอไป น่ำเสียดำยเหลือเกินท่ีบำงคนเห็นแก่เงินเป็นใหญ่ จนไปประกอบอำชีพท่ีแมแ้ต่
ชำวโลกเองก็รังเกียจ ตอนแรกเขำอำจจะดีใจท่ีไดเ้งินมำก แต่ต่อมำไม่นำนนกั ควำมผดิหวงั ควำมชอก
ช ้ำระก ำใจก็จะเกิดข้ึน ท ำให้เขำเสียใจไปเป็นเวลำนำน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เตือนเรำวำ่ อยำ่เห็นแก่เงิน “ดว้ยวำ่กำรรักเงินทองนั้น ก็เป็นรำกแห่ง
ควำมชัว่ทุกอยำ่ง และบำงคนท่ีไดโ้ลภเงินทอง จึงไดห้ลงไปจำกควำมเช่ือ และควำมทุกขเ์ป็นอนัมำก จึง
ท่ิมแทงตวัของเขำเองใหท้ะลุ” (1 ทิโมธี 6:10) ขณะเดียวกนั พระเจำ้ทรงสอนใหเ้รำพึงพอใจในส่ิงท่ีเรำ
ไดม้ำโดยสุจริต และใหเ้ช่ือพึ่งวำงใจในกำรเล้ียงดูของพระองค ์ กษตัริยด์ำวิดตรัสไวน่้ำฟังวำ่ “ส่ิง
เล็กนอ้ยท่ีคนสัตยธ์รรมมีอยูน่ั้นก็ดีกวำ่ทรัพยอ์นับริบูรณ์ของคนชัว่มำกมำย... ตั้งแต่ขำ้พเจำ้เป็นคนหนุ่ม 
จนบดัน้ีเป็นคนชรำแลว้ ขำ้พเจำ้ก็ยงัไม่เคยเห็นคนสัตยธ์รรมตอ้งถูกละทิ้งเสีย...” (สดุดี 37: 16, 25) 

ท่ีกล่ำวมำแลว้น้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ คริสเตียนประกอบธุระกิจใหญ่โต มีเงินเดือนสูง เป็น
เศรษฐีไม่ได ้ถำ้เป็นท่ีพอพระทยัแก่พระเจำ้ และเป็นประโยชน์แก่พระรำชกิจของพระองคก์็เป็นกำรดียิง่ 
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หำกท่ำนตอ้งกำรตดัสินใจ เลือกงำนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงในหลำย ๆ อยำ่ง มีหลกัท่ีง่ำย ๆ ขอ้หน่ึง 
ซ่ึงอำจเป็นประโยชน์แก่ท่ำนมำกคือ จงถำมตวัท่ำนเองวำ่ “หำกงำนทั้งหมดน้ีอยูใ่นท่ีเดียวกนั ให้
ต ำแหน่ง เงินเดือน หรือรำยได ้และช่ือเสียงเท่ำกนั ขำ้พเจำ้จะเลือกงำนอยำ่งไหน?” 

ประการท่ีสาม กำรขดัแยง้กบัผูป้กครอง หรือบิดำมำรดำ 
ในครอบครัวชำวเอเซียโดยทัว่ไป บิดำมำรดำมกัมีสิทธ์ิอ ำนำจเหนือคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ซ่ึง

ทุกคนในครอบครัวจะตอ้งใหค้วำมเช่ือฟังและเคำรพนบัถือ ประเพณีน้ี เป็นประเพณีท่ีดีพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ก็สอนใหผู้เ้ยำวเ์คำรพนบัถือ ผูท่ี้อำวุโสกวำ่ สอนใหบุ้ตรเช่ือฟังบิดำมำรดำ 

แมป้ระเพณีหลำยอยำ่งจะดี แต่หำกผูท่ี้ปฎิบติัตำมประเพณีนั้น ขำดควำมรอบคอบ ขำดควำม
เขำ้ใจ ก็อำจท ำใหเ้กิดเร่ืองวุน่วำยข้ึนได ้ ดงัเช่นกรณีท่ีบิดำกบับุตรมีควำมคิดขดัแยง้กนัเก่ียวกบักำร
ประกอบอำชีพในอนำคต ท่ำนชอบอำชีพอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง และรู้สึกวำ่ อำชีพนั้นเหมำะแก่ท่ำนมำก 
ส่วนบิดำมำรดำของท่ำน อำจตอ้งกำรใหท้่ำนประกอบอำชีพอีกอยำ่งหน่ึงซ่ึงบิดำเห็นวำ่ดีกวำ่ ปัญหำ
เช่นน้ีเกิดข้ึนทัว่ไปในประเทศไทยจนบำงคร้ังท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิ และควำมบำดหมำงข้ึนระหวำ่ง
บิดำมำรดำกบับุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หำกปัญหำดงักล่ำวน้ีเกิดข้ึนแก่ท่ำน ประกำรแรกท่ีท่ำนจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจใหดี้ก็คือ เหตุท่ี
บิดำมำรดำของท่ำนตอ้งกำรใหท้่ำนท ำงำนนั้น ๆ ทั้ง ๆ ท่ีท่ำนเองไม่ชอบงำนนั้นเลย ทั้งน้ีมิไดเ้กิดจำก
เจตนำร้ำยของบิดำมำรดำของท่ำนเลย แต่เกิดจำกใจรักใจเป็นห่วง และควำมหวงัดีต่อท่ำนต่ำงหำก 
เพรำะควำมรักท่ำนทั้งสองจึงไม่อยำกใหท้่ำนจำกไปท ำงำนอ่ืน แต่อยำกใหท้่ำนส ำเร็จอยูใ่กล ้ๆ หรืออำจ
เน่ืองจำกบิดำมำรดำของท่ำนประสบควำมส ำเร็จในกิจธุระท่ีท ำ ดว้ยใจปรำรถนำดีต่อท่ำน เป็นห่วงท่ำน
อยำกเห็นควำมเจริญกำ้วหนำ้ของท่ำน จึงอยำกใหท้่ำนท ำในส่ิงท่ีท่ำนทั้งสองคิดวำ่ดี ฉะนั้น จงพยำยำม
เขำ้ใจ เห็นอกเห็นใจและขอบคุณบิดำมำรดำ ท่ีไดใ้ห้ควำมรักควำมเป็นห่วง พึงเคำรพนบัถือท่ำนทั้งสอง
ในฐำนะท่ีเป็นผูบ้งัเกิดเกลำ้ของท่ำน 

เม่ือท่ำนเขำ้ใจเจตนำดีของบิดำมำรดำแลว้ ท่ำนควรจะรับฟังขอ้เสนอและค ำแนะน ำต่ำง ๆ ของ
ท่ำนทั้งสองดว้ย เพรำะนอกจำกท่ำนทั้งสองเป็นผูใ้หก้  ำเนิด เล้ียงดูท่ำนแลว้ ท่ำนทั้งสองมีประสบกำรณ์
ในชีวติมำกกวำ่ท่ำน บิดำมำรดำอำจรู้เห็นและมีเหตุผลดี ๆ หลำยอยำ่ง จึงไม่สนบัสนุนใหท้่ำนท ำงำนท่ี
ท่ำนชอบจงรับฟังค ำแนะน ำของท่ำน คิดและพิจำรณำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นก่อนท่ีท่ำนจะพดูจำโตแ้ยง้ 
เพรำะบำงทีขอ้เสนอและค ำแนะน ำเหล่ำนั้นอำจถูกตอ้งก็ได ้ ขอ้บกพร่องโดยทัว่ไปอีกอยำ่งหน่ึงของ
เยำวชนก็คือ กำรไม่ยอมฟังควำมคิดเห็นของบิดำมำรดำเลย เม่ือบิดำมำรดำเสนอแนะส่ิงใด ซ่ึงขดักบั
ควำมปรำรถนำหรือเป้ำหมำยของตนเอง ก็เกิดอำรมณ์หงุดหงิดแสดงควำมไม่พอใจและพดูจำโตแ้ยง้
ทนัที ท ำใหเ้ร่ืองเล็กกลำยเป็นเร่ืองใหญ่ และเกิดกำรเขำ้ใจผดิกนัข้ึน บิดำมำรดำทุกคน ตอ้งกำรเห็นบุตร
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ของตนเคำรพนบัถือและเช่ือฟังตน ฉะนั้นไม่วำ่ท่ำนจะเห็นดว้ยกบัค ำแนะน ำของบิดำมำรดำหรือไม่ 
ท่ำนควรรับฟังดว้ยใจเคำรพ ดว้ยกิริยำท่ำทำงท่ีอ่อนสุภำพ เพื่อท่ำนทั้งสองจะรู้สึกพึงพอใจ ในโอกำส
ต่อไป เม่ือท่ำนเองอธิบำยเหตุผลต่ำง ๆ ใหท้่ำนทั้งสอง ท่ำนทั้งสองก็จะยนิดีรับฟังดว้ย เยำวชนบำงคน
บ่นวำ่บิดำมำรดำไม่ยอมฟังเหตุผลของเขำเลย เขำน่ำจะถำมตวัเองวำ่ เขำเองยินดีรับฟังเหตุผลของบิดำ
มำรดำบำ้งไหม 

หำกท่ำนรับฟังดว้ยควำมอ่อนสุภำพ และพิจำรณำอยำ่งถว้นถ่ีแลว้ เห็นวำ่เป้ำหมำยแห่งชีวติท่ีตั้ง
ไว ้ดีกวำ่ท่ีบิดำมำรดำเสนอทุกประกำร ท่ำนควรจะค่อย ๆ อธิบำยใหท้่ำนทั้งสองฟังในทำงท่ีดีท่ีสุด และ
เพื่อกำรพดูของท่ำนจะไดผ้ลดียิง่ข้ึน ท่ำนควรอธิษฐำนทูลขอกำรทรงน ำจำกพระเจำ้ ก่อนท่ีท่ำนจะไป
หำบิดำมำรดำ เพื่อพระเจำ้จะเตรียมจิตใจของท่ำนทั้งสอง ใหพ้ร้อมท่ีจะรับฟัง และเพื่อวำ่พระองคจ์ะ
ประทำนค ำพดูท่ีเหมำะสมใหแ้ก่ท่ำนดว้ย ถำ้ท่ำนท ำโดยวิธีน้ี บิดำมำรดำของท่ำนจะรู้สึกพึงพอใจ และ
พระเจำ้จะทรงน ำท่ำน ใหทุ้กอยำ่งส ำเร็จตำมท่ีพระองคพ์อพระทยั 

แต่ถำ้ไดอ้ธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำท่ำน และไดอ้ธิบำยใหบิ้ดำมำรดำฟังอยำ่งดีท่ีสุดแลว้ 
ท่ำนทั้งสองยงัไม่เห็นดว้ยกบัท่ำน ก็จงมอบเร่ืองทั้งหมดน้ีไวก้บัพระเจำ้ ขอพระองคท์รงเป็นผูจ้ดักำร
และเปิดทำงใหแ้ก่ท่ำน จงอธิษฐำนทูลขอต่อพระองคว์ำ่ จะใหท้่ำนท ำอยำ่งไรต่อไป พระองคอ์ำจใหเ้ช่ือ
ฟังบิดำมำรดำไปก่อน จงท ำส่ิงท่ีท่ำนท ำอยูใ่หดี้ท่ีสุด เม่ือถึงเวลำ พระองคจ์ะทรงเปิดทำงใหท้่ำนเอง แต่
บำงคร้ังพระองคก์็อำจใหท้่ำนตดัสินใจอยำ่งเด็ดขำด ใหท้่ำนเดินในทำงท่ีพระองคท์รงน ำ และทำงท่ี
พระองคท์รงน ำนั้น มกัจะชดัเจน เม่ือท่ำนตดัสินใจแลว้ ท่ำนจะมีควำมอ่ิมเอิบใจ และมีควำมมัน่ใจ 

หำกท่ำนยงัมีขอ้สงสัยหรือยงัขำดควำมแน่ใจ ในกำรตดัสินของท่ำน ก็จงอธิษฐำนรอคอยกำร
น ำของพระเจำ้ต่อไป ท่ำนอำจขอค ำปรึกษำจำกศิษยำภิบำล หรือคริสเตียนอำวุโสท่ีท่ำนวำงใจได ้ เพื่อ
ช่วยใหท้่ำนพิจำรณำและตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน จนกวำ่ท่ำนจะพบสันติสุข และควำมมัน่ใจจำกพระเจำ้ 
แลว้จงท ำตำมพระองคจ์ะทรงรับผดิชอบส่วนท่ีเหลือ 

“ขำ้พเจำ้รู้จกัพระองคท่ี์ขำ้พเจำ้ไดเ้ช่ือนั้น และขำ้พเจำ้เช่ือมัน่คงวำ่ พระองคท์รงฤทธ์ิ อำจรักษำ
ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดฝ้ำกไวก้บัพระองค ์จนถึงกำลวนันั้น” (2 ทิโมธี 1:12) 
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6. การพจิารณาเลอืกอาชีพ 

“ทำงน้ีแหละ เดินไปเถอะ” (อิสยำห์ 30:22) 
สมมุติวำ่ ท่ำนไม่มีปัญหำอะไร เก่ียวกบักำรเลือกอำชีพท่ีท่ำนชอบ หรือมีปัญหำบำงอยำ่ง แต่

ไดรั้บกำรแกไ้ขให้ดีข้ึนแลว้ ท่ำนยอ่มมีอิสระเสรีอยำ่งเตม็ท่ีในกำรเลือกอำชีพท่ีท่ำนชอบ และท่ี
เหมำะสมส ำหรับท่ำน แต่กำรเลือกอำชีพท่ีท่ำนชอบและท่ีเหมำะสมกบัท่ำนจริง ๆ มิใช่เป็นเร่ืองท่ีง่ำย
นกั เยำวชนบำงคน คิดวำ่ เขำชอบอำชีพอยำ่งนั้นอยำ่งน้ี และอำชีพนั้นเหมำะแก่เขำ แต่แทจ้ริงเป็นกำร
เขำ้ใจผดิของเขำมำกกวำ่ 

เก่ียวกบักำรพิจำรณำเลือกอำชีพน้ี คริสเตียนทุกคน ตอ้งอธิษฐำนทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำ แต่
นัน่มิไดห้มำยควำมวำ่ เม่ือเรำอธิษฐำนแลว้ เรำก็นัง่เฉย ๆ รอใหพ้ระเจำ้หำงำนใหเ้รำท ำถำ้ท ำอยำ่งนั้นก็
คลำ้ยกบัวำ่เรำไปซ้ือปลำท่ีตลำด เม่ือไปถึงตลำดแลว้ เรำก็อธิษฐำนและยนืเฉย ๆ รอใหป้ลำกระโดดเขำ้
มำในตะกร้ำของเรำเอง กำรอธิษฐำนเป็นวธีิหน่ึง ท่ีช่วยใหเ้รำเขำ้ใจ 

กำรน ำของพระเจำ้ แต่ยงัมีวธีิอ่ืน ๆ อีกหลำยวธีิ ท่ีช่วยใหเ้รำเขำ้ใจน ้ำพระทยัของพระเจำ้ดียิง่ข้ึน 
วธีิหน่ึงท่ีพระเจำ้ประทำนให้แก่เรำ และติดตำมเรำตลอดเวลำ คือโดยทำงสำมญัส ำนึก พระเจำ้

ทรงส ำแดงพระทยัของพระองคท์ำงสำมญัส ำนึกของเรำดว้ย เม่ืออธิษฐำนทูลขอกำรน ำของพระเจำ้ จง
เช่ือวำ่พระเจำ้จะทรงน ำ แลว้จงใชส้ำมญัส ำนึกของท่ำน พิจำรณำงำนต่ำง ๆ ซ่ึงท่ำนอำจมีโอกำสท ำ  
พระเจำ้จะทรงช่วยท่ำนในกำรคิดตริตรอง และกำรตดัสินใจเพื่อให้เป็นไปในทำงท่ีถูกตอ้ง 

ในกำรพิจำรณำเลือกอำชีพ มีส่ิงท่ีท่ำนจะตอ้งเขำ้ใจและพิจำรณำสองประกำร คือ หน่ึง ตวัของ
ท่ำนเอง สอง งำนท่ีท่ำนคิดจะท ำ กล่ำวคือ ท่ำนจะตอ้งรู้วำ่ ท่ำนเหมำะสมกบังำนอะไรหรืองำนอะไร
เหมำะสมกบัท่ำน 

หน่ึง ตัวของท่านเอง 

ส่ิงท่ีท่ำนตอ้งพิจำรณำเก่ียวกบัตวัของท่ำนเอง มีดงัต่อไปน้ี  
สุขภาพ งำนบำงอยำ่งตอ้งอำศยัก ำลงักำยและสุขภำพท่ีดีเป็นพิเศษ จึงจะท ำได ้ เช่นช่ำงก่อสร้ำง 

งำนแบกหำม ช่ำงเคร่ือง ฯลฯ ซ่ึงตอ้งอำศยัควำมแขง็แกร่งของกลำ้มเน้ือ ควำมอดทนต่อดินฟ้ำอำกำศ 
บำงอยำ่งตอ้งอำศยัสำยตำท่ีดี หูไว ท่ำนจะตอ้งค ำนึงเสมอวำ่ สุขภำพของท่ำน เหมำะสมกบังำนท่ีท่ำน
เลือกหรือไม่ 

การศึกษา ท่ำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ หรือมีกำรศึกษำมำกนอ้ยเพียงใด จึงหวงัท่ี
จะไดง้ำน หรือต ำแหน่งนั้น ๆ กำรท ำงำนบำงอยำ่ง จะตอ้งมีกำรศึกษำขั้นมหำวทิยำลยัหรือวทิยำลยั เช่น 
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ครู อำจำรย ์ วศิวกร นำยแพทย ์นกัเคมี ทนำยควำม ท่ำนมีคุณสมบติัเหมำะสมส ำหรับอำชีพเหล่ำน้ีไหม
เป็นควำมจริงท่ีวำ่ งำนบำงอยำ่งไม่ตอ้งอำศยักำรศึกษำมำกนกัเพียงแต่อำศยัพรสวรรคแ์ละควำมช ำนำญ
เท่ำนั้น เช่นกำรดนตรีงำนวำดเขียน งำนแกเ้คร่ืองยนต ์ แต่ท่ำนมีพรสวรรคอ์ยำ่งนั้นไหมท่ำนอำจจะคิด
ศึกษำเพิ่มเติม เพื่อใหมี้คุณสมบติัครบถว้นท่ีจะท ำงำนอยำ่งนั้น แต่ท่ำนมีสุขภำพดีพอ และมีทุนพอท่ีจะ
เรียนวชิำนั้นจนส ำเร็จหรือไม่ 

เก่ียวกบักำรศึกษำต่อน้ี ท่ำนควรค ำนึงถึงสติปัญญำ และควำมสำมำรถของท่ำนเองดว้ย อยำ่ฝืน
ตวัเอง โดยเลือกวชิำท่ีท่ำนเพียงแต่ชอบและคิดวำ่ดีเท่ำนั้น โดยท่ีท่ำนไม่มีสติปัญญำดีพอท่ีจะเรียนได ้
เยำวชนบำงคนฝืนตวัเองเกินไป จนพบควำมผดิหวงัและควำมช ้ำใจ ท ำใหส้ิ้นเปลืองเงินทองและ
เสียเวลำโดยใช่เหตุ ตวัอยำ่งเช่น หำกท่ำนพิสูจน์ตวัเองจำกผลกำรสอบต่ำง ๆ ของท่ำนแลว้ วำ่ท่ำนไม่
สำมำรถท่ีจะเขำ้เรียนบญัชีในมหำวทิยำลยัไดท้่ำนก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งฝืนตวัเองต่อไป ท่ำนอำจเรียนวชิำ
บญัชีจำกวทิยำลยัทัว่ไป หรือโรงเรียนเอกชนท่ีสอนบญัชีก็ได ้

ความสนใจ  ตำมหลกัทัว่ไป ควำมสนใจของเรำเป็น “หมำยส ำคญั” อยำ่งหน่ึง ท่ีบอกใหรู้้วำ่เรำ
ควรจะประกอบอำชีพอะไร เพรำะเรำมกัท ำในส่ิงท่ีเรำชอบท่ีสุด ใหส้ ำเร็จลุล่วงไปไดดี้ท่ีสุด แมง้ำน
บำงอยำ่ง อำจยำกล ำบำก ใหร้ำยไดไ้ม่มำกนกัแต่หำกเป็นส่ิงท่ีเรำสนใจและชอบ เรำก็สำมำรถอดทนท ำ
ต่อไปไดด้ว้ยควำมยนิดี ควำมสนใจจึงใหพ้ลงัจิตและพลงักำยแก่เรำช่วยใหเ้รำท ำงำนไดส้ ำเร็จ 

ท่ำนสำมำรถทรำบควำมสนใจพิเศษของท่ำนได ้ โดยพิจำรณำดูคะแนนของวชิำต่ำง ๆ ท่ีท่ำน
เรียนในโรงเรียน ส ำรวจดูงำนอดิเรกท่ีท่ำนท ำเป็นประจ ำ ท่ำนอำจถำมตวัเองวำ่ ท่ำนชอบท ำงำนตำม
ล ำพงัหรืองำนท่ีท ำร่วมกบัคนอ่ืน ท่ำนชอบท ำงำนท่ีนัง่อยูก่บัท่ี หรือชอบท ำงำนท่ีมีโอกำสเดินทำงบ่อย 
ๆ ท่ำนชอบงำนเหล่ำน้ีอยำ่งแทจ้ริงหรือไม่ 

บุคลกิลกัษณะ งำนเกือบทุกชนิด ตอ้งอำศยัคนท่ีมีบุคลิกลกัษณะท่ีเหมำะสม ตำมชนิดของงำน
นั้น ๆ จึงจะท ำไดดี้ เช่น พนกังำนขำยของ จ ำเป็นตอ้งเป็นคนกลำ้ในกำรพดู ในกำรติดต่อ และเขำ้กบัคน
อ่ืนไดง่้ำย ครูตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมอดทนมีควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเร่ืองต่ำง ๆ ใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจของคน
อ่ืน นกับญัชีตอ้งเป็นผูท่ี้ท  ำงำนเรียบร้อย ละเอียดถ่ีถว้น เป็นตน้ กำรท ำงำนท่ีขดักบับุคลิกลกัษณะ หรือ
อุปนิสัยใจคอของตวัเองเช่น คนท่ีไม่ชอบพดูจำ แต่ท ำงำนท่ีตอ้งพดูมำก ยอ่มน ำควำมยุง่ยำกล ำบำกใจมำ
สู่ตวัเขำเอง และสู่ผูอ่ื้น บำงคร้ังอำจท ำใหเ้กิดปัญหำล ำบำกแก่ส่วนรวม ทั้งยงัเป็นอุปสรรคต่อควำม
เจริญกำ้วหนำ้ของตวัเองดว้ย 

ความต้องการของตัวเอง ส่ิงหน่ึงซ่ึงท่ำนจะมองขำ้มไม่ไดคื้อสวสัดิภำพในกำรครองชีพของ
ท่ำน ท่ำนตอ้งค ำนึงวำ่ งำนท่ีท่ำนเลือกนั้น สำมำรถท ำรำยไดอ้ยำ่งเพียงพอแก่ท่ำนและครอบครัวได้
หรือไม่ งำนนั้นให้โอกำสท่ำนหำควำมเจริญกำ้วหนำ้มำกนอ้ยเพียงใด ท่ำนสำมำรถใชค้วำมสำมำรถ
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อยำ่งเตม็ท่ีในงำนนั้นหรือไม่ งำนนั้นน ำควำมพึงพอใจอยำ่งแทจ้ริงมำสู่ท่ำนทั้งกำยใจ และวญิญำณจิต
เพียงใด 

เม่ือไดพ้ิจำรณำดูตวัของท่ำนเองพอสมควรแลว้ ท่ำนพอจะก ำหนดไดว้ำ่ ท่ำนสำมำรถท ำงำน
อะไรไดบ้ำ้ง แต่จะเป็นประโยชน์แก่ท่ำนมำกยิง่ข้ึน หำกท่ำนพิจำรณำทุกขอ้ประกอบกนัโดยไม่เขำ้ขำ้ง
ตวัเอง และไม่เนน้ขอ้หน่ึงขอ้ใดเป็นหลกัใหญ่ 

สองงานทีท่่านเลอืก 

กำรท่ีท่ำนจะพิจำรณำตวัของท่ำนเองไดถู้กตอ้ง ท่ำนก็ตอ้งรู้จกังำนท่ีท่ำนจะเลือกดว้ย ส่ิงต่ำงๆ 
ท่ีท่ำนควรรู้และพิจำรณำมีดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบัติทางด้านการศึกษา งำนแต่ละอยำ่งตอ้งกำรคนงำนท่ีมีกำรศึกษำไม่เหมือนกนั จงสืบ
ถำมวำ่ งำนท่ีท่ำนสนใจนั้นตอ้งกำรคนงำนท่ีมีกำรศึกษำสูงเพียงใด ถำ้หำกท่ำนไม่มีกำรศึกษำตำมท่ี
ก ำหนดไว ้ ผูว้ำ่จำ้งจะพิจำรณำเป็นพิเศษหรือไม่ขณะท่ีท ำงำนนั้นอยู ่ ท่ำนจะมีโอกำสศึกษำเพิ่มเติม เพื่อ
ยกระดบัควำมรู้ให้เหมำะสมกบังำนยิง่ข้ึนไหม 

ก าลงักาย อยำ่เกรงใจหรือละอำย ท่ีจะถำมรำยละเอียดต่ำง ๆ ของกำรท ำงำน เพื่อให้แน่ใจวำ่ 
งำนท่ีท่ำนเลือกนั้น ไม่หนกัเกินก ำลงัและไม่เป็นภยัต่อสุขภำพของท่ำน 

ความเหมาะสมของงาน ท่ำนควรจะสังเกตดว้ยวำ่งำนท่ีท่ำนจะเลือกนั้น เหมำะสมกบัคนมีนิสัย
และบุคลิกลกัษณะอยำ่งไร เช่นงำนบำงอยำ่งเหมำะส ำหรับคนท่ีมีนิสัยชอบอยูก่บัท่ี บำงอยำ่งเหมำะ
ส ำหรับคนท่ีพดูจำเก่ง ยิม้แยม้เสมอ บำงอยำ่งเหมำะส ำหรับคนท่ีอดทนละเอียดละออพิถีพิถนั เป็นตน้ 
จงพิจำรณำ ไตร่ตรอง และตกลงเก่ียวกบัเร่ืองรำยไดใ้หเ้รียบร้อยตั้งแต่ตน้ เพื่อจะไดไ้ม่มีเร่ืองเขำ้ใจผดิ
และวุน่วำยเกิดข้ึนภำยหลงั ท่ำนควรจะรู้วำ่ งำนท่ีท่ำนเลือกนั้นจะใหร้ำยไดแ้ก่ท่ำนประมำณเดือนละ
เท่ำไร มีทำงท่ีจะเพิ่มพนูรำยได ้เพื่อควำมตอ้งกำรของท่ำนท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนำคตไหม 

ความมั่นคงของงาน ท่ำนไม่ควรพิจำรณำเพียงแต่ไดง้ำนท ำมีรำยไดดี้เท่ำนั้น ควรพิจำรณำดว้ย
วำ่ งำนนั้นเป็นงำนท่ีถำวรสำมำรถเล่ือนฐำนะ และสร้ำงควำมเจริญกำ้วหนำ้ใหแ้ก่ตนเองตำมท่ี
คำดหมำยไว ้ หรือเป็นเพียงงำนชัว่ครำว กำรกระท ำเช่นน้ีท่ำนอำจตอ้งค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของสังคม 
และควำมเหมำะสมของตวัเอง ในหลำย ๆ ปีขำ้งหนำ้ 

ผู้ร่วมงาน ผูร่้วมงำนมีควำมส ำคญัต่อกำรท ำงำน และชีวิตประจ ำวนัของท่ำนมำก ท่ำนควรสืบ
ถำมเก่ียวกบัอุปนิสัยใจคอควำมประพฤติ ควำมเป็นอยูข่องผูร่้วมงำน ประเภทต่ำง ๆ ท่ีท่ำนสนใจ ตั้งแต่
ผูจ้ดักำร ผูค้วบคุมดูแลงำน จนถึงผูท่ี้ท่ำนจะท ำงำนดว้ย เพรำะผูท่ี้ร่วมงำนกบัเรำอยำ่งใกลชิ้ด มีส่วน
ส ำคญัในกำรปรับปรุง เสริมสร้ำง หรือท ำลำยบุคลิกลกัษณะและควำมประพฤติของเรำ งำนบำงอยำ่ง
อำจให้รำยไดท่ี้ดีแก่ท่ำน แต่หำกท่ำนคิดวำ่ ท่ำนจะตอ้งอยูท่่ำมกลำงของคนซ่ึงสำมำรถท ำใหท้่ำนหลง
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ผดิอยำ่งง่ำย ๆ ท่ำนก็ควรพิจำรณำใหร้อบคอบเป็นพิเศษ อยำ่เห็นแก่ไดอ้ยำ่งเดียว จนลืมควำมพินำศซ่ึง
รออยูเ่บ้ืองหนำ้ 

มีวธีิกำรอยูห่ลำยอยำ่ง ท่ีสำมำรถช่วยท่ำนใหรู้้จกัตวัของท่ำนเอง และงำนท่ีท่ำนคิดจะท ำไดดี้
ยิง่ข้ึน ผูท่ี้ยงัศึกษำเล่ำเรียนอยู ่อำจขอควำมคิดเห็นจำกครู หรืออำจำรยท่ี์ท่ำนนบัถือไวว้ำงใจ ท่ำนเหล่ำน้ี
มีโอกำสใกลชิ้ดท่ำน อำจรู้จกัท่ำนไดดี้กวำ่ท่ำนรู้จกัตวัเอง จึงสำมำรถใหค้  ำแนะน ำท่ีดีและมีประโยชน์
แก่ท่ำนได ้

กำรคุยกบัคนงำนประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คนท่ีท่ำนรู้จกั จะเป็นประโยชน์แก่ท่ำนมำก 
เขำอำจบอกใหท้่ำนรู้เบ้ืองหลงั และส่ิงน่ำสนใจหลำยอยำ่งซ่ึงท่ำนนึกไม่ถึง 

กำรอ่ำนบทควำม เก่ียวกบังำนหรืออำชีพต่ำง ๆ จำกนิตยสำร หรือวำรสำรต่ำง ๆ จะช่วยเพิ่มพนู
ควำมรู้ เก่ียวกบังำนทัว่ไปไดเ้ป็นอยำ่งดี 

กำรเยีย่มเยยีนสถำนท่ีท ำงำนต่ำง ๆ ก็เป็นประโยชน์แก่ท่ำนดว้ย เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ขอ้เทจ็จริงดว้ยตนเอง ท ำให้ท่ำนรับควำมกระจ่ำงท่ีแทจ้ริง ตำมภำษิตโบรำณท่ำนวำ่ “สิบปำกวำ่ไม่เท่ำ
ตำเห็น” 

วธีิท่ีง่ำยและไดผ้ลท่ีสุดคือ ลองท ำงำนนั้นดู หำกท่ำนมีเวลำหรือเป็นไปได ้ ท่ำนอำจรับจำ้ง
ท ำงำนนั้นชัว่ครำว หรือท ำเป็นงำนอดิเรก เม่ือลงมือท ำจริง ๆ แลว้ ท่ำนจะพบวำ่ งำนนั้นเหมำะกบัท่ำน
มำกนอ้ยเพียงใด 

เพื่อช่วยใหก้ำรพิจำรณำของท่ำนง่ำย ยิง่ข้ึน จงลองเปรียบเทียบควำมเหมำะสมของท่ำน ในงำน
สองสำมอยำ่งท่ีท่ำนก ำลงัสนใจ โดยใหค้ะแนนตำมหวัขอ้ต่ำง ๆ ดงัตวัอยำ่งท่ีใหไ้ว ้ ในตำรำงทำ้ยบทน้ี 
แลว้รวมคะแนนดูวำ่ งำนอยำ่งไหนไดค้ะแนนมำกท่ีสุด งำนอยำ่งนั้นอำจเป็นงำนซ่ึงเหมำะสมกบัท่ำน
ท่ีสุดก็ได ้
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ตารางทดสอบในการเลอืกอาชีพทีเ่หมาะสม 
จงพิจำรณำดูควำมเหมำะสมของท่ำนเอง และใหค้ะแนนตำมควำมเป็นจริง 

ตวัอยำ่ง  เติมอำชีพอ่ืน ๆ ท่ีน่ำสนใจ 
                                              อำชีพ 
ควำมเหมำะสม 

คะแนน
เตม็ 

ครู 
นกั
บญัชี 

    

กำรศึกษำ 5 5 5     
สุขภำพ 5 5 5     
ควำมสำมำรถ 5 4 3     
ควำมสนใจ 5 3 3     
บุคลิกลกัษณะ 5 3 4     
รำยได ้ 5 3 2     
ควำมมัน่คง 5 4 3     
ควำมกำ้วหนำ้ 5 4 4     
ผูร่้วมงำน 5 4 3     
ควำมหวงัท่ีจะไดท้  ำ 5 5 4     
ควำมแน่ใจในกำรทรงน ำของพระเจำ้ 50 40 36     
รวมคะแนน 100 80 72     
อำชีพท่ีเหมำะสม                                                        ครู 
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7. อาชีพทีค่ริสเตียนควรสนใจ 

“ขำ้พเจำ้ยนิดี ท่ีจะประพฤติตำมพระทยัของพระองค์” (สดุดี 40:8) 
เช่ือวำ่เท่ำท่ีกล่ำวมำแลว้ คงจะเป็นแนวทำงแก่ท่ำนไดบ้ำ้งตำมสมควร หำกท่ำนไตร่ตรองดูใหถ่ี้

ถว้น ตลอดจนสภำพเป็นอยูข่องท่ำนในปัจจุบนัแลว้ ท่ำนก็คงจะไดรั้บควำมแจ่มกระจ่ำงเก่ียวกบังำนท่ี
ท่ำนคิดจะท ำ หรือท่ีก ำลงัท ำอยูม่ำกข้ึน 

ส ำหรับผูท่ี้ใหค้  ำแนะน ำปรึกษำแก่คนอ่ืน เก่ียวกบักำรเลือกอำชีพ โปรดระลึกดว้ยวำ่ ท่ำนเป็น
เพียงผูใ้หข้อ้คิดเห็นและแนะน ำเท่ำนั้น จงอยำ่ตดัสินใจใหผู้ใ้ดวำ่ เขำตอ้งท ำงำนชนิดใด เพรำะเม่ือ
พิจำรณำดูตำมหลกัท่ีใหม้ำแลว้ ท่ำนอำจจะพบปัญหำอีกหลำยอยำ่งซ่ึงตอ้งพิจำรณำ เม่ือใหค้  ำปรึกษำแก่
ผูใ้ด จะช่วยเขำใหรู้้จกัคน้หำควำมสนใจ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของตวัเองเขำเอง เก่ียวกบั
งำนท่ีคิดจะท ำ แลว้ใหเ้ขำตดัสินใจเลือกเอำเอง หลงัจำกกำรตดัสินใจแลว้ เขำยงัอำจพบวำ่ งำนท่ีเขำท ำ
นั้นไม่ไดเ้หมำะกบัเขำ เพรำะกำรหำงำน ซ่ึงเหมำะกบัแต่ละคนนั้น ยอ่มเป็นไปไดย้ำกมำก เขำตอ้งใช้
เวลำในกำรฝึกฝน ปรับปรุงตวั จนกวำ่จะท ำไดค้ล่องแคล่ว วอ่งไว ควำมรู้สึกเหมำะสมจึงเพิ่มข้ึน
ตำมล ำดบั 

เม่ือมองดูรอบกำย ท่ำนจะพบทนัทีวำ่ มีงำนหลำยร้อยอยำ่งท่ีท่ำนสำมำรถท ำได ้ และแน่นอน
งำนท่ีดีท่ีสุด คืองำนท่ีพระเจำ้พอพระทยัใหท้่ำนท ำ ในฐำนะท่ีเป็นคริสเตียน เรำจึงไม่เพียงแต่พิจำรณำ
ในแง่ประโยชน์ส่วนตวัเท่ำนั้น แต่เรำควรพิจำรณำในแง่ท่ีวำ่ เรำจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในงำนท่ีเรำท ำ
ไดม้ำกนอ้ยเพียงใดอีกดว้ย เรำสำมำรถเป็นพยำนเพื่อพระเยซูไดห้รือไม่ 

มีงำนหลำยอยำ่งท่ีคริสเตียนทุกคน ควรใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ เพรำะนอกจำกเป็นงำนท่ีดี
และสุจริต ใหส้วสัดิภำพแก่กำรด ำรงชีวติพอสมควรแลว้ ยงัใหโ้อกำสท่ีดีท่ีสุดแก่เรำ ในกำรเป็นพยำน
เพื่อพระคริสตด์ว้ย งำนท่ีเรำจะพิจำรณำเป็นพิเศษในท่ีน้ีไดแ้ก่งำนดำ้นกำรศึกษำ งำนธุรกิจ จิตแพทย ์
และงำนประกำศพระกิตติคุณ 

งานด้านการศึกษา 

งำนดำ้นกำรศึกษำเป็นงำนท่ีกวำ้งมำก ท่ำนอำจรับต ำแหน่งเป็นครูสอนอนุบำล หรือชั้นประถม 
หรืออำชีวศึกษำหรือมหำวทิยำลยั หรือท่ำนอำจรับต ำแหน่งอ่ืน ๆ ในวงกำรศึกษำ เช่นผูอ้  ำนวยกำร 
ผูจ้ดักำร ครูใหญ่ นำยทะเบียน นำงพยำบำลประจ ำโรงเรียน ผูป้กครองประจ ำโรงเรียน ฯลฯ เน่ืองจำก
ประชำกรไดเ้พิ่มจ ำนวนข้ึนอยำ่งรวดเร็ว จึงจ ำตอ้งมีโรงเรียนและครูเพิ่มข้ึนทุกปี ครูและอำจำรยท่ี์มีอยู่
ในปัจจุบนั ไม่เพียงพอแก่ควำมตอ้งกำรของพลเมืองทัว่ประเทศ ฉะนั้น ผูท่ี้ประสงคจ์ะท ำงำนดำ้น
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กำรศึกษำ จึงไม่ตอ้งกลวัวำ่ จะไม่มีงำนท ำนอกจำกนั้น งำนดำ้นกำรศึกษำยงัเป็นงำนท่ีมัน่คง ถำวร 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขณะน้ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำลงัใหก้ำรสนบัสนุนงำนดำ้นกำรศึกษำมำก ใหโ้อกำส
แก่ครูและอำจำรยห์ำควำมเจริญกำ้วหนำ้ไดม้ำกกวำ่สมยัก่อน ทั้งยงัเป็นงำนท่ีมีเกียรติมีควำมหมำยอยำ่ง
ยิง่ต่อสังคมในทุกยคุทุกสมยั 

ถำ้พิจำรณำถึงโอกำสของกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ คงไม่มีงำนใดท่ีใหโ้อกำสแก่เรำ ในกำร
เป็นพยำนอยำ่งพร้อมเพรียงถำ้เปรียบกำรเป็นพยำนเหมือนกำรจบัปลำ สถำบนัศึกษำนบัเป็นแหล่งท่ีมี
ปลำชุกชุมท่ีสุด ผูท่ี้จบัปลำควรใหค้วำมสนใจต่อสถำนท่ีแห่งนั้นเป็นพิเศษ โรงเรียนทัว่ไปในปัจจุบนัมี
นอ้ยแห่งท่ีมีครูคริสเตียน หรือเจำ้หนำ้ท่ีคริสเตียนประจ ำอยู ่ แมแ้ต่โรงเรียนคริสเตียนก็มีครูท่ีเป็น     
คริสเตียนจ ำนวนนอ้ยมำก คริสเตียนทุกคนจึงควรเอำใจใส่ในงำนดำ้นน้ีเพิ่มข้ึน 

นักธุรกจิ 

คนพวกหน่ึงท่ีมีอิทธิพลมำก ในสังคม คือพวกนกัธุรกิจคนเหล่ำน้ีสำมำรถครอบง ำจิตใจของ
ประชำชนได ้ โดยท่ีประชำชนไม่ทนัรู้ตวั เช่นแฟชัน่ อำหำร พำหนะ เคร่ืองใชไ้มส้อย ฯลฯ หรืออีกนยั
หน่ึง นกัธุรกิจมีอิทธิพลต่อควำมคิด ควำมนิยมและควำมเป็นอยูข่องสังคม อิทธิพลเหล่ำน้ีอำจน ำทั้ง
ควำมดีและควำมเลวมำสู่ชีวติมนุษยไ์ด ้จำกขอ้คิดเล็กนอ้ยน้ี คงจะช่วยใหท้่ำนเขำ้ใจดียิ่งข้ึนวำ่ คริสเตียน
ควรจะมีส่วนในงำนดำ้นธุรกิจมำกมำยเพียงใด 

งำนธุรกิจเป็นงำนท่ีกวำ้งขวำงมำกอีกอยำ่งหน่ึง ท่ำนอำจเป็นพอ่คำ้ แม่คำ้ หรือรับจำ้งใน
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ในบริษทัหำ้งร้ำน หรือโรงงำน หำกพระเจำ้ทรงอวยพร ท่ำนอำจไดรั้บต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
ๆ ในวงธุรกิจ เช่นเป็นหวัหนำ้แผนก ผูจ้ดักำร ผูอ้  ำนวยกำร เป็นตน้ สถำบนัท่ีเปิดสอนวชิำธุรกิจก็มีอยู่
ไม่นอ้ย ท่ำนอำจเลือกเรียนไดต้ำมควำมเหมำะสม 

บำงคนกล่ำววำ่ นกัธุรกิจท่ีดีจ  ำเป็นตอ้งรู้จกัเล่ห์เหล่ียมกลโกง กำรรู้จกัเล่ห์เหล่ียมกลโกงของ
ผูอ่ื้นเป็นส่ิงจ ำเป็น มีนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและประสบควำมส ำเร็จจ ำนวนมำกมำย ท่ีเป็นคนสุจริต 
ซ่ือสัตย ์ และเท่ียงตรง เรำตอ้งกำรนกัธุรกิจท่ีเป็นคริสเตียนมำกยิง่ข้ึนในปัจจุบนั เพื่อเป็นเกลือและแสง
สวำ่งของสังคมและเพื่อเป็นก ำลงัส ำคญัอยำ่งหน่ึงของคริสตจกัร 

งานราชการ 

เม่ือถำมเยำวชนวำ่ “อยำกรับรำชกำรไหม” เยำวชนบำงคนจะตอบวำ่ “จำ้งก็ไม่เอำ เงินเดือนก็
นอ้ยซ ้ ำยงัตอ้งพวัพนักบักำรเมืองดว้ย” 

เก่ียวกบัเงินเดือนนอ้ยนั้น อำจมีควำมจริงอยูบ่ำ้ง แต่ขำ้รำชกำรก็มีสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกหลำย
อยำ่ง ซ่ึงคนธรรมดำไม่มีและควำมจริงอตัรำเงินเดือนท่ีรัฐบำลก ำหนดให ้ ก็ไม่ใช่นอ้ยเกินไป ส่วนเร่ือง
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กำรเมืองนั้น แทจ้ริงมิใช่เป็นส่ิงสกปรก แต่เป็นวทิยำกำรท่ีควรใหค้วำมยกยอ่ง และเอำใจใส่ เหตุท่ี
กำรเมืองกลำยเป็นเร่ือง “สกปรก” ไป เป็นเพรำะนกักำรเมือง ปฎิบติัตนในทำงท่ีไม่ถูก โดยเหตุน้ี เรำจึง
เห็นควำมจ ำเป็นท่ีคริสเตียนจะตอ้งเอำใจใส่ในกำรเมือง มีส่วนในกำรเมืองเพื่อช่วยขดัเกลำกำรเมือง ให้
สะอำดและบริสุทธ์ิยิง่ข้ึน ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนเท่ำนั้น หำกยงัเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติอยำ่งใหญ่หลวงอีกดว้ย นบัเป็นกำรพฒันำสังคมและประเทศท่ีดีเยีย่มอีกวิธีหน่ึง 

วธีิท่ีเรำจะมีส่วนในกำรเมืองวธีิหน่ึง ก็คือกำรรับรำชกำรมีต ำแหน่งทำงรำชกำรหลำยต ำแหน่ง 
ท่ีคริสเตียนอำจรับไดข้ณะน้ีในประเทศไทย มีคริสเตียนท่ีร้อนรนรักพระเจำ้หลำยคนก ำลงัรับรำชกำรอยู ่
บำ้งเป็นต ำรวจ บำ้งเป็นทหำร บำ้งท ำงำนไปรษณีย ์บำ้งมียศต ำแหน่งสูงถึงขั้นผูบ้งัคบับญัชำ คนเหล่ำน้ี
เป็นก ำลงัท่ีส ำคญัมำก ในกำรประกำศพระกิตติคุณ  

คนพวกหน่ึงท่ีเรำสำมำรถประกำศพระกิตติคุณใหแ้ก่เขำไดย้ำกกวำ่ปกติ คือขำ้รำชกำร เพรำะ 
คริสเตียนท่ีเป็นขำ้รำชกำรซ่ึงท ำหนำ้ท่ีติดต่อกบัคนเหล่ำนั้นยงัมีนอ้ยคนนกั ผูท่ี้เป็นพยำนใหแ้ก่
ขำ้รำชกำรไดดี้ท่ีสุด ก็คือขำ้รำชกำรดว้ยกนั ท่ำนจะไม่ค  ำนึงถึงอำชีพทำงดำ้นน้ีบำ้งหรือ 

จิตแพทย์ 

งำนทำงดำ้นจิตแพทย ์ ยงัไม่เป็นท่ีนิยมหรือรู้จกักนัอยำ่งกวำ้งขวำงในประเทศไทยเท่ำใดนกั 
คริสเตียนท่ีมีวชิำควำมรู้ทำงดำ้นจิตวทิยำดีพอ ท่ีจะเป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกบัปัญหำทำงดำ้นจิตใจ หรือท่ีมี
ควำมสำมำรถท่ีจะเป็นจิตแพทยก์็มีนอ้ยมำก 

แต่ตำมสถิติท่ีน่ำสนใจ ปรำกฏวำ่ คนป่วยท่ีไปรับกำรตรวจจำกนำยแพทย ์มีถึง 65% ท่ีมิไดป่้วย
ทำงดำ้นกำย แต่อำกำรเกิดจำกกำรกระทบกระเทือนทำงดำ้นจิตใจ อีกนยัหน่ึงคนท่ีป่วยทำงจิตใจมี
มำกกวำ่คนท่ีป่วยทำงกำย มีคนไขจ้  ำนวนไม่นอ้ย ท่ีไม่อำจรักษำใหห้ำยได ้ โดยยำรักษำโรค แต่ตอ้ง
อำศยัจิตแพทยท่ี์เช่ียวชำญให้ค ำปรึกษำหำรือ แนะน ำวธีิรักษำท่ีถูกตอ้ง 

โลกยิง่เจริญข้ึนมำกเท่ำใด จิตใจของมนุษยก์็ยิง่ไม่มีควำมสงบสุขมำกข้ึนเท่ำใด และสถิติคนท่ี
เป็นโรคทำงจิตใจก็เพิ่มข้ึนเป็นเงำตำมตวัดว้ย ในอนำคตอนัใกลน้ี้ เรำอำจเห็นคลีนิคเก่ียวกบัโรคจิต
ตั้งข้ึนทัว่ประเทศไทย ส ำหรับคริสเตียนงำนทำงดำ้นน้ี จะเปิดโอกำสใหเ้รำช่วยเหลือคนป่วยทั้งทำงดำ้น
จิตใจ และวญิญำณไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด 

งานประกาศพระกติติคุณ 

งำนประกำศในท่ีน้ี หมำยถึงคนท่ีท ำงำนรับใชพ้ระเจำ้ดว้ยกำรประกำศโดยวธีิใดวธีิหน่ึง เช่น
งำนประกำศทำงดำ้นวทิยทุำงส่ิงตีพิมพ ์ กำรสอนพระคมัภีร์ กำรเป็นนกัเทศน์ ศิษยำภิบำล กำรสอนเด็ก 
หรืองำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรประกำศ และงำนต่ำง ๆ ของคริสตจกัร 
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เม่ือกล่ำวถึงกำรยดึอำชีพเป็นผูรั้บใชข้องพระเจำ้แลว้ มีไม่ก่ีคนนกัท่ียนิดียดึอำชีพน้ี เพรำะเป็น
งำนท่ีมีรำยไดน้อ้ย มีทำงเจริญกำ้วหนำ้ท่ีจ  ำกดัมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูรั้บใชพ้ระเจำ้ในประเทศไทย 
มิไดรั้บเกียรติช่ือเสียงจำกสังคมเท่ำท่ีควร 

ถำ้พิจำรณำทำงดำ้นประกำศพระกิตติคุณในแง่เกียรติยศ ช่ือเสียง และเงินทองแลว้ อำจไม่เป็น
งำนท่ีน่ำท ำ แต่ถำ้เรำพิจำรณำในอีกดำ้นหน่ึง จะเห็นวำ่ งำนดำ้นประกำศเป็นงำนท่ีมีเกียรติท่ีสุด และให้
ก ำไรแก่เรำมำกท่ีสุด 

ในกำรท ำงำนอ่ืน ๆ ยอ่มมีคนเป็นนำยหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชำของเรำเขำอำจเป็นคนท่ีมีช่ือเสียง 
มีต ำแหน่งสูง แต่เขำก็ยงัคงเป็นคนเช่นเดียวกบัเรำ ส่วนกำรรับใชพ้ระเจำ้นั้น เรำมีนำยท่ีเป็นนำยเหนือ
นำยทั้งหลำย เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง ต ำแหน่งสูงสุดในจกัรวำล ต ำแหน่งของผูรั้บใชพ้ระเจำ้มิใช่ต ำแหน่ง
ธรรมดำ แต่เป็นรำชทูตของพระเจำ้สูงสุด (1 โครินธ์ 5:19, 20) 

เม่ือกล่ำวถึงควำมมัน่คงถำวร ในอำชีพแลว้ ไม่มีงำนใดท่ีมัน่คงถำวรเท่ำกบักำรรับใชพ้ระเจำ้ 
มนุษยท่ี์เป็นนำยอำจเปล่ียนแปลงได ้ สถำนกำรณ์ของสังคมอำจเปล่ียนแปลง แต่พระเจำ้ไม่ทรง
เปล่ียนแปลง พระองคจ์ะทรงเล้ียงดูผูรั้บใชข้องพระองค ์ตำมควำมซ่ือสัตยข์องพระองคเ์อง งำนทุกอยำ่ง
ท่ีท ำในโลกน้ี สักวนัหน่ึงจะหมดไป แต่กำรรับใชพ้ระเจำ้จะไม่มีวนัส้ินสุด 

ในดำ้นควำมสุขควำมสบำยใจแลว้ ผูท่ี้พระเจำ้ทรงน ำใหรั้บใชพ้ระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง จะพบ
ควำมสุขยนิดี ควำมอ่ิมเอิบใจท่ีสุด ควำมสุขใจน้ีเป็นส่ิงซ่ึงไม่อำจซ้ือไดด้ว้ยเงินทอง เกียรติหรือต ำแหน่ง  
จำกพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่ผูท่ี้รักพระองค ์

หำกพิจำรณำถึงดำ้นควำมหมำยของงำน ยงัมีงำนอะไรอีกหรือ ท่ีมีควำมหมำยยิง่กวำ่งำน
ประกำศควำมชอบธรรมควำมจริง และชีวตินิรันดร์? โลกปัจจุบนัน้ีก ำลงัด้ินรนขวนขวำยแสวงหำสันติ
สุข ควำมยติุธรรม ควำมชอบธรรม ควำมรักควำมเห็นอกเห็นใจกนั และท่ีส ำคญัท่ีสุดก็คือ ชำวโลกก ำลงั
แสวงหำพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ ควำมมัน่ใจทำงวญิญำณจิต ชีวตินิรันดร์พวกเขำจะหำส่ิงเหล่ำน้ีไดจ้ำก
ไหน ใครจะน ำส่ิงเหล่ำน้ีไปใหเ้ขำได ้

“เหตุฉะนั้น ควำมเช่ือไดเ้กิดข้ึนก็เพรำะเรำไดฟั้ง และกำรท่ีไดฟั้งนั้น ก็เพรำะฟังพระค ำของ
พระคริสต ์ แต่คนท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือในพระองค ์ เขำจะร้องขอพระองคอ์ยำ่งไรได ้ และคนท่ียงัไม่ไดย้นิถึง
พระองค ์ เขำจะเช่ือในพระองคอ์ยำ่งไรได ้ และเม่ือไม่มีใครประกำศใหเ้ขำฟัง เขำจะไดย้นิถึงพระองค์
อยำ่งไรได”้ (โรม 10:17, 14) 

อำชีพทั้งหำ้อยำ่งท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นเพียงตวัอยำ่งท่ีดี มีควำมหมำยยิง่ ซ่ึงคริสเตียนไม่ควรมองขำ้ม 
ยงัมีงำนและอำชีพอ่ืน ๆ อีกมำก ท่ีอำจเหมำะสมส ำหรับท่ำนยิง่กวำ่น้ี กำรท่ีจะพิจำรณำเลือกอำชีพใหไ้ด้
ดี มีควำมสุขสบำย และควำมส ำเร็จในชีวิต ข้ึนอยูก่บัอำชีพท่ีท่ำนจะประกอบไม่นอ้ย แต่ขณะเดียวกนัจง
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อยำ่เป็นห่วงกงัวลเก่ียวกบัอนำคตของท่ำนเกินไป จงทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำ มอบชีวิตของท่ำนในพระ
หตัถข์องพระองคพ์ระองคจ์ะทรงน ำท่ำนทีละกำ้ว จนกวำ่ท่ำนจะพบส่ิงท่ีเหมำะท่ีสุดส ำหรับท่ำน 

“จงแสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้ และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรง
เพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่ำน้ีให้” (มทัธิว 6:33) 
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หนงัสือดีเกินกวำ่จะประเมินค่ำได ้อีกชุดหน่ึงซ่ึงเรำใคร่ท่ีจะเสนอแก่ท่ำน คือ 
 

คู่คดิเยาวชน 
เป็นคูมื่อฝึกสอนอบรมใหเ้ยำวชน อยูใ่นกรอบข่ำยอนัดีงำม ตำมแนวทำงของพระเจำ้ ใหรู้้จกั

รับผดิชอบในหนำ้ท่ีกำรงำน และเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะท ำใหรู้้จกัรับผดิชอบ ในกำรงำนของ
คริสตจกัรในอนำคต 

คู่คิดเยำวชน หน่ึงชุดมี 4 เล่ม แต่ละเล่มวำงหลกัสูตรไว ้3 เดือน ในแต่ละบท มีบทเรียน ปัญหา
ธรรม ละครย่อย ฯลฯ 

ส ำหรับครูหรือผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำ เรำได้จดัท ำภำคผนวกแนะน ำวธีิใชไ้วใ้หเ้ป็นพิเศษอีก
ดว้ย 
 
 
 

สนใจติดต่อได้ที ่
กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 

28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ิ 
พระนคร, 4 

 


