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วัยรุนวัยวุน 

ในชวงชีวิตของมนุษยเรานั้น มีอยูดวยกนัหลายวัย แตวยัท่ีถือวาเปนวยัท่ีสดใส ราเริง มีพลัง 
เหมือนดอกไมท่ีกําลังเบงบาน หรือเหมือนกับดวงอาทิตยท่ีกําลังสองแสงแรงกลา และเปนวัยท่ีมี
อิทธิพลอยางมากมายตออนาคตขางหนากคื็อ...วัยรุนนัน่เอง...วัยรุนยังนับวาเปนวยัท่ีเต็มไปดวยอนาคต
ท่ียาวไกล... ถาเราไปถามคุณปูคนหนึ่งวา “ตอไปคุณปูจะทําอะไรครับ?”...ทานก็คงจะตอบวา... “ปู...ไม
มีตอไปแลว ปูมีแตแตกอน”... แตถาเราไปถามวัยรุนวา “ตอไปจะทําอะไร?... เราก็จะไดรับคําตอบหลาย
อยาง เชน..ตอไปฉันจะทําอยางนั้น...ฉันจะทําอยางนี”้... ดังนั้นวยันีจ้ึงเปนวัยท่ีจะตองระมัดระวงัเปน
อยางมาก เพราะการกระทําของพวกเขาในวนันี้อาจเปนตัวท่ีช้ีและกําหนดอนาคตท้ังชีวิตของพวกเขา
เลยทีเดยีว... 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา...ชีวติของมนุษยเรานั้นไมไดเกดิข้ึนเอง แตมีพระเจาเปน
ผูสรางและพระองคก็ทรงกําหนดใหมนษุยเราทุกคนนั้นจะตองมีผูนําทางในชีวิต ซ่ึงก็คือ... เม่ือเรายัง
เปนเดก็หรือกาํลังเร่ิมเขาสูการเปนวยัรุน เราก็ตองอยูภายใตสิทธิอํานาจของคุณพอคุณแมของเรา ซ่ึง
พระองคก็ทรงใหคุณพอคุณแมของเรามีใจท่ีจะรัก เล้ียงด ู อบรมส่ังสอนและนําทางเรา...แตเม่ือเรากําลัง
เขาสูการเปนผูใหญ เราก็อยูในวัยท่ีกําลังเร่ิมออกจากสิทธิอํานาจของคุณพอคุณแมของเราแลวและเมื่อ
ถึงตอนน้ัน พระเจาก็ทรงกําหนดไววา เราตองยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพระองค เพราะถาหากชีวิต
ของเราไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพระเจาผูทรงสรางเราแลวละก็ชีวิตของเราจะไมมีเปาหมายท่ี
ถูกตองและตองพบกับปญหามากมาย ซ่ึงยากท่ีจะแกไขได 

ชวงของชีวิต 

ประโยคหน่ึงท่ีพวกเรามักจะไดยินบอย ๆ จากปากของคุณพอคุณแมท่ีมีลูก ๆ ท่ีกําลังเปนวัยรุน
หลายทานก็คือประโยคท่ีวา “ทําไมลูกฉันถึงเปนอยางนี ้ เม่ือกอนเขานารัก แตทําไมเดี๋ยวนี้จึงเปนอยาง
นี้?”... ซ่ึงประโยคเหลานีก้าํลังช้ีใหเราเหน็วา คุณพอคุณแมเหลานั้นไมเคยคาดคิดมากอนวา ลูกท่ีเคย
นารัก ท่ีเคยเช่ือฟงเขาในอดีตท่ีเคยยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพวกเขานั้น เดีย๋วนีก้ลับกลายเปน
ตรงกันขาม เพราะบรรดาลูก ๆ ท่ีกําลังเปนวยัรุนของพวกเขากําลังมีพฤติกรรมวุน ๆ ท่ีทําใหพวกเขา
ปวดหวั เพราะไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพวกเขาอีกตอไป และยากท่ีจะอบรมส่ังสอน...ซ่ึงถาจะ
ถามวาเพราะเหตุไรจึงเปนเชนนั้นคําตอบก็คือ เพราะคุณพอคุณแมเหลานั้น ลืมไปวาลูก ๆ ของพวกเขา
นั้นมีวนัหนึง่ท่ีพวกเขาจะตองพนจากสิทธิอํานาจของพอแม และเติบโตเปนผูใหญตอไป... 
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ในชวงชีวิตของมนุษยเราทุกคนต้ังแตเด็กจนเติบโตเปนผูใหญนั้น เราจะหนไีมพนเลยกับ 7 คํา
นี้ ก็คือ “อุม...อุม...จับ...จูง...นํา...ช้ี...ปลอย...”ซ่ึง 7 คํานี้เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษยเราทุกคน มัน
เปนข้ันตอนท่ีเราทุกคนจะตองผาน ซ่ึงคุณพอคุณแมทุกคนจะตองสังเกตใหดี ๆ วา แตละข้ันตอนท่ีกําลัง
เขามาในชีวิตของลูกเรานั้น มันยิ่งทําใหสิทธิอํานาจของเราในตัวลูกคอย ๆ หมดไปทุกที... “อุม” ตัวท่ี
แรกคือการอุมทอง ในชวงนี้สิทธิอํานาจของแมในตวัลูกจะเต็ม 100% เพราะไมวาแมจะไปท่ีใด ลูกก็
ตองไปดวย แมแตไปหองน้ําก็ตองตามไปดวย... “อุม” ตัวท่ีสองกคื็อ อุมไวในออมแขนภายหลังลูก
คลอดออกมาแลว ซ่ึงเวลานี้สิทธิอํานาจของพอแมในตัวลูกเร่ิมหายไป แตเปนการเร่ิมหายไปเพียง
เล็กนอยเทานัน้ เพราะลูกยงัตองใหคุณพอคุณแมอุมตลอดเวลา...ตอมาเม่ือเด็กโตข้ึนเขาจะเร่ิมดิน้ไปให
คุณพอคุณแมอุมแลวเพราะเขาอยากจะคลานหรือเดินเอง สวนคุณพอคุณแมทําไดอยางมาก็คือ “จับ” 
เพื่อไมใหเขาลม ซ่ึงเขาก็ยอมใหจับเดิน...ตอมาอีกระยะหน่ึงเขาจะไมยอมใหจบัแลวเขาจะเดนิเอง 
ในชวงนี้เขายังยอมใหคุณพอคุณแม “จูง”...และเม่ือลูกเร่ิมโตข้ึน ตอนนี้เขาไมอยากใหคุณพอคุณแมจูง
มือเดินแลว เพราะเขาเร่ิมเขาสูกาวแรกของชวงวยัรุนแตเขายังยอมเดินตามคุณพอคุณแมอยู และยังยอม
ใหคุณพอคุณแม “นํา” หนา...ตอมาจะเห็นวาเขาไมอยากเดินตามคุณพอคุณแมแลว เพราะเขาจะรูสึกอาย 
ซ่ึงนั่นเปนเคร่ืองหมายวาเขาเปนวยัรุนแลว แตชวงนี้เขายังยอมใหคุณพอคุณแม “ช้ี” ทางใหแกเขา... 
และในที่สุดกม็าถึงคําสุดทายคือคําวา “ปลอย” นั่นก็คือ เขากําลังเปนผูใหญแลว...ถาสังเกตดี ๆ เราก็จะ
เห็นวาต้ังแต “อุม” คําแรกจนถึงคําวา “ปลอย” นั้น สิทธิอํานาจในตัวของพอแมท่ีมีตอลูกเร่ิมหลุด
หายไปทีละนดิ ๆ และในท่ีสุดก็หมดสิทธิอํานาจในตัวลูก เพราะเขาเปนตัวของตัวเองแลว เม่ือเปนเชนนี้ 
ถาหากคุณพอคุณแมไมไดแนะนําใหลูกอยูภายใตผูท่ีมีสิทธิอํานาจท่ีแทจริง ซ่ึงก็คือพระเจาผูทรงสราง
เขาหรือถาวัยรุนคนนั้น ๆ ไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพระองคแลว ชีวิตของวยัรุนคนนัน้ไปอยูท่ี
ไหนกว็ุนทีน่ัน่...เม่ือเปนเชนนี้ คนท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดก็คือตัวของวยัรุนนั้นเอง และคนท่ี
เจ็บปวดท่ีสุดก็หนีไปพนคุณพอคุณแมของเขาน่ันเอง 

เม่ือถึงตรงนี้ บางทีพวกเราท่ีเปนวยัรุนอาจจะมีความคิดท่ีวา “เม่ือฉันพนจากสิทธิอํานาจของ
คุณพอคุณแมแลวฉันจะดูแลชีวิตของฉันเองไมไดหรือ?...ฉันมีความเช่ือม่ันวา ฉันสามารถที่จะควบคุม
ความประพฤติของฉันเองไดอยางแนนอน ฉันจะไมมีทางทําในส่ิงท่ีไมดีเปนอันขาด”... แทจริงแลว
ความคิดเชนนีไ้มใชพวกเราคิดเปนคนแรกกอนหนาน้ีกมี็เด็กวัยรุนในอดีตมากมายท่ีเคยมีความคิดเชนนี้
เหมือนกนั ซ่ึงเวลาท่ีพวกเขาคิดเชนนี้ ก็ดูเหมือนวาพวกเขามีความ่ันใจในตัวเองสูงมาก และก็เปนความ
ตั้งใจท่ีดี แตพอเอาเขาจริง ๆ แลว พวกเขาเหลานั้นกลับไมสามารถท่ีจะทําในส่ิงท่ีดีงามและควบคุมการ
ประพฤติของตัวเองใหเปนดั่งใจไดเลย...มีเด็กวัยรุนหลายคนท่ีตั้งใจวาตัวเองจะตั้งใจเรียนหนังสือต้ังใจ
วาจะไมทําใหคุณพอคุณแมเสียใจ จะไมสูบบุหร่ี จะไมดื่มเหลา จะไมยุงเกีย่วกับยาเสพติด จะไมทําผิด
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ในเร่ืองเพศ จะไมทําตัวใหผูอ่ืนเดือดรอน จะไมทําในส่ิงท่ีผิดกับมโนธรรมในจิตใจ... แตเม่ือพวกเขาเขา
สูวัยท่ีกําลังจะพนจากสิทธิอํานาจของพอแมแลวความประพฤติตาง ๆ ท่ีไมดีเหลานัน้ ซ่ึงพวกเขาคิดวา
จะไมมีทางกระทําเลย ก็กลับปรากฏข้ึนในชีวิตของพวกเขาและเม่ือพวกเขาทําส่ิงเหลานั้นแลวอาจทําให
พวกเขารูสึกผิดรูสึกเสียใจ หรืออยากจะแกไขหรือต้ังตนใหม แตถาวัยรุนเหลานี้ไมไดรับการแกไข
หรือไมไดรับการนําทางท่ีถูกตองแลวตอไปเม่ือพวกเขาเหลานั้นกลายเปนผูใหญ พวกเราก็พอจะ
คาดคะเนไดไมยากเลยวา สังคมตอไปของประเทศเราจะเลวรายสักปานใด?... 

ผูนําทางชีวิตที่แทจริง 

จากขางตน ทําใหเราเห็นวา เปนการยากที่มนุษยจะสามารถนําทางชีวิตของตนไปในทางท่ีดีได 
(โดยเฉพาะวัยรุน ซ่ึงอยูในชวงหวัเล้ียงหวัตอ) เพราะวามนุษยเราถูกสรางมาตองใหมีผูนําทางชีวติ...ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาววา เพราะเหตุท่ีพระเจาทรงเปนผูสรางและเปนเจาของชีวิตมนษุย ดงันั้น
ชีวิตมนษุยเราทุกคนจะตองอยูภายใตสิทธิอํานาจและภายใตการดูแลของพระองค มนุษยจึงจะสามารถ
เดินไปในทางท่ีถูกตองได แตนาเศราท่ีมนุษยปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางและไมอยากใหพระองคเปน
ผูนําทางชีวิต ชีวิตของมนุษยทุกคนจึงหลงไปจากพระองคและเดนิอยูในทางผิดบาป ซ่ึงในท่ีสุดมนุษย
จะตองรับโทษความผิดบาปหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไปแลวแตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไม
ปรารถนาใหผูหนึ่งผูใดพินาศในนรกเลย พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตพระบุตรองคเดยีวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนษุยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว เพื่อใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษ
ความผิดบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน...ดังนั้นหากผูใดท่ีหันมาเช่ือพึ่ง และยอมรับการชวยเหลือจาก
พระองค พระองคก็จะเปนผูรับโทษแทนเขา เพื่อเขาจะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไป
... 

วัยรุนท่ีรักทุกทาน...ขณะนีท้านกําลังอยูในวัยท่ีกําลังจะพนจากสิทธิอํานาจของคุณพอคุณแม
ของทานอยูใชใหม?... ทานเคยคิดวาทานสามารถควบคุมการประพฤติของตัวทานเองไดใชไหม?... แต
เม่ือทานมองดชีูวิตของทานในเวลาน้ี ชีวิตของทานเปนดั่งท่ีทานเคยคาดหวังไวหรือไม?...ทานทราบ
ไหมวา ถาทานไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจของพระเจาแลว ก็ยากท่ีทานจะสามารถมีชีวิตเปนไปตามท่ี
ทานคาดหวังไว... และเม่ือทานเดินในทางท่ีผิดหรือทําบางส่ิงบางอยางท่ีผิดพลาดแลว ไมเพยีงแตมี
ผลกระทบตอคุณพอคุณแมและตัวของทานเองเทาน้ัน วันหนึ่งทานจะตองรับผิดชอบตอพระเจาอีกดวย
...แตในวันนี้...พระองคไมทรงปรารถนาใหชีวิตของทานเปนเชนนี้เลย พระองคทรงเขาใจสวนลึกใน
จิตใจของทานวา ทานตองการแกไขปรับปรุงชีวิตของทานใหมและอยากจะมีชีวิตที่ดงีาม แตพระองค
ทรงทราบวาทานขาดกําลังและตองการผูท่ีนําทางชีวิต...บัดนี้ ขอเชิญทานกลับมาหาพระเจาผูทรงสราง
ทานและมอบชีวิตของทานใหอยูภายใตการดูแลของพระองคเถิดเพราะพระองคทรงเปนผูเดียวเทานั้นท่ี
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จะสามารถนําทางชีวิตของทานไปในทางท่ีถูกตองได... พระองคจะทรงใหกําลังแกทานท่ีจะปฏิเสธส่ิงท่ี
ไมดีและต้ังใจท่ีจะทําในส่ิงท่ีดีได...พระองคทรงสามารถเปล่ียนแปลงวัยท่ีกําลังวุนของทานใหเปนวัยท่ี
พรอมจะเปนผูใหญท่ีดใีนสังคมและเปนท่ีช่ืนใจของคุณพอคุณแม... ถาทานปรารถนาท่ีจะใหพระองค
เปนผูนําทางชีวิตของทานแลว ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคทราบดีวาขาพระองคไมสามารถควบคุมแลดูแลชีวิตของตนเองให
เปนไปตามท่ีขาพระองคตั้งใจ... ขาพระองคของสารภาพวาท่ีผานมาขาพระองคไดทําหลายส่ิงหลาย
อยางท่ีเปนความผิดบาป ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคและขอทรง
ปรับปรุงแกไขชีวิตของขาพระองคดวยเถิด... ตั้งแตนี้ไปขาพระองคขอมอบชีวิตใหอยูภายใตสิทธิ
อํานาจของพระองคอยางแทจริงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต อาเมน 

ถาทานไดอธิษฐานตามขอความขางตนดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา ความผิดบาป
ของทานไดรับการยกโทษแลว และพระองคจะทรงนาํทางชีวิตของทานตลอดไป...ทานสามารถขอ
หนังสืออานเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนแลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ 

พระเยซูคริสตตรัสวา “จงมาหาเรา ตามเรามาเราจะไมทอดท้ิงทานเลยเราจะนําทานไปในทาง
ชอบธรรม” 
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จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15  

ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร (043) 228-969 Fax: (043) 225-861  
ผูเขียน : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail: vdo@thaimail.com 
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