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วยัรุ่น.. 

ต้องเคลือ่นไปด้วยวตัถุประสงค์ 
คุณวทิยา  วุฒิไกรเกรียง 

ช่วงระยะเวลาน้ีหากมีอนุชนหรือยุวชนท่ีคริสตจกัรของท่านผูอ่้านดูมีสีหน้าเคร่งเครียดวิตก
กงัวล หรือดูซึมเศร้า ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกเลย เน่ืองจากเป็นช่วงจากแห่งการคาดหวงัของพวกเขานัน่เอง 
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองผลสอบปลายภาค การสอบเขา้ในท่ีต่าง ๆ หรือแมแ้ต่คนท่ีจบการศึกษาและก าลงัสมคัร
งาน แน่นอนวา่เม่ือมีความคาดหวงั ก็ยอ่มจะมีทั้งคนท่ีสมหวงัและผดิหวงั 

ส่วนใหญ่เราทุกคนก็จะมีความห่วงใยเป็นพิเศษกบัคนท่ีผิดหวงั ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกบัคนท่ี
มีความรู้สึกเป็นปมดอ้ยมาตลอดชีวิตเพราะเขาไม่เคยประสบความส าเร็จในการสอบเขา้เรียนต่อเลย ๆ 
ทั้ง ๆ ท่ีเขาสามารถจบการศึกษาในระดบัท่ีสูงในเวลาต่อมาและเป็นเด็กวยัรุ่นท่ีมีความรู้ความสามารถ
มากคนหน่ึงก็ตามที ส่วนในดา้นคนท่ีสมหวงัก็ใช่วา่จะไม่มีปัญหาอะไรบา้งเลย จริง ๆ แลว้มีหลายคนท่ี
ประสบความส าเร็จในการสอบเขา้เรียนต่อมาทุกคร้ัง แต่ก็มกัจะมีค าถามกบัตวัเองตามมาวา่ “น่ีเป็นส่ิงท่ี
ฉันตอ้งการจริง ๆ หรือ” จึงไม่น่าแปลกใจท่ีมีหลายคนท่ีสอบเขา้เรียนต่อหรือได้งานในสถาบนัท่ีมี
ช่ือเสียงแต่กลบัไม่มีความสุขและอยูไ่ดไ้ม่นาน แลว้ก็เร่ิมการสอบเขา้ใหม่อีกแลว้ก็ออกอีกวนเวียนไป
มาหลายปี วยัรุ่นท่ีมีปัญหาลกัษณะน้ีมกัใหเ้หตุผลวา่เขาไม่ชอบในส่ิงท่ีเขาไดเ้รียน หรือไม่ชอบงานท่ีท า 
ผมมกัจะถามกลบัไปเสมอว่า ถา้เป็นอย่างนั้นแลว้อะไรคือส่ิงท่ีเขาชอบ หลายคนอาจจะน่ิงไปสักพกั
แลว้บอกวา่ “ไม่รู้สิ” บางคนก็บอกวา่ “ไม่แน่ใจ” หรือบา้งก็วา่ “อะไรก็ได ้ก็คงเหมือน ๆ กนั” ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นภาพสะทอ้นวา่พวกเขายงัไม่ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพวกเขาเลย หรือถา้พูดให้เขา้ใจง่าย ๆ 
ก็คือ ยงัไม่คน้พบตวัเองนัน่เอง 

ในหนงัสือ “ชีวิตท่ีเคล่ือนไปดว้ยวตัถุประสงค์” ท่ีเขียนโดย ริค วอร์เรน ไดจุ้ดประกายให้คริส
เตียนหลายคนได้เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของตนตามน ้ าพระทยัพระเจ้า เน่ืองจากหนังสือเล่มน้ีเป็น
หนงัสือเล่มหน่ึงท่ีถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ อยา่งมากมาย และผมสังเกตเห็นมิชชนันารีวยัรุ่นหลายคนท่ี
เขา้มาประเทศไทย มกัจะพกหนงัสือเล่นน้ีมากบัตวัเองดว้ยเสมอ ท่ีส าคญัหนงัสือเล่มน้ีเป็นแรงบนัดาล
ใจท่ีท าใหชี้วติของหลายคนไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง ตวัอยา่งน้ีเป็นภาพสะทอ้นให้เราเห็นวา่การ
ทราบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต และเม่ือเราทราบเป้าหมายท่ี
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ชดัเจนในชีวติส าหรับเราแลว้ นัน่เป็นการท าใหเ้ราคน้พบตวัเองดว้ย ส่วนการท าส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุประสงค์
ส าหรับชีวิตของเราไม่เพียงท าให้เราเสียเวลาเท่านั้น แต่อาจสร้างผลเสียร้ายแรงให้กบัชีวิตของเราดว้ย 
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีชีวิตของกษตัริย์ซาอูลและกษตัริยด์าวิดน่าจะเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับเราในเร่ืองน้ีได ้
กษตัริยซ์าอูลผูไ้ดรั้บการเจิมตั้งเป็นปฐมกษตัริยข์องอิสราเอล ซาอูลเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่และสง่างาม 
ในพระธรรม 1 ซามูเอล บทท่ี 9 ขอ้ท่ี 2 ไดก้ล่าววา่ “....เป็นผูใ้หญ่เต็มตวัรูปงาม ไม่มีชายคนใดในหมู่
อิสราเอลท่ีจะงามกว่าเขา เขาสูงกว่าประชาชนทั้งหลายตั้งแต่บ่าข้ึนไป” ผมคิดว่ากษตัริย์ซาอูลคงมี
ส่วนสูงไม่ต ่ากว่า 190 cm เป็นคนบุคลิกภาพสง่างามและรูปหล่อ นอกจากน้ีซาอูลยงัเป็นกษตัริยท่ี์ได้
ต่อสู้กบัศตัรูของชนชาติอิสราเอลมามากมายและได้รับชัยชนะมานบัไม่ถว้น เช่น การรบชนะคนอมั
โมน เป็นตน้ แต่กษตัริยซ์าอูลก็ไดท้  าผิดและไม่เช่ือฟังพระเจา้ท าในส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุประสงคใ์นชีวิตของ
ตนเองนัน่ คือ การถวายเคร่ืองบูชาแทนซามูเอล และนั้นเป็นเหตุให้ซาอูลถูกถอดจากการเป็นกษตัริย์
ของอิสราเอล หันมาดูทางกษตัริยด์าวิดบา้งในพระธรรม 1 ซามูเอลบทท่ี 16 ขอ้ท่ี 12 กล่าวเก่ียวกบั
กษตัริยด์าวิดไดว้า่ “...ฝ่ายเขาเป็นคนผิดแดง ๆ มีหนา้ตาสวยและรูปร่างงามน่าดู....” ตอนท่ีซามูเอลเจิม
กษตัริยด์าวดินั้น กษตัริยด์าวดิยงัเป็นเพียงหนุ่มนอ้ยท่ีมีหนา้ท่ีเล้ียงแกะ และค าวา่หนา้ตาสวยและรูปร่าง
งามน่าดูท าให้ผมคิดว่ากษตัริย์ดาวิดอาจดูภายนอกแล้วรู้สึกออ้นแอ้นไม่สง่างามแบบพี่ชายของตน 
เป็นไปไดว้่าหน้าตาคงเหมือนเด็กผูห้ญิงมากกว่าเด็กผูช้าย นอกจากน้ีในพระธรรม 1 ซามูเอลบทท่ี 17 
ขอ้ท่ี 33 เราไดท้ราบว่ากษตัริยซ์าอูลมองกษตัริยด์าวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่มซ่ึงยงัไม่พร้อมส าหรับการเป็น
ทหาร ขนาดท่ีวา่ดาวิดสวมเส้ือเกราะและเคร่ืองรบของกษตัริยซ์าอูลก็รู้สึกว่าไม่ชินแสดงว่ากษตัริยด์า
วดิไม่เคยใชเ้คร่ืองมือในการรบมาก่อนเลย เราไดพู้ดถึงทั้งกษตัริยด์าวิดและซาอูลมาพอสมควรแลว้ เรา
ลองมาดูคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีอีกคนนั้นก็คือโกลิอทั ในพระธรรม 1 ซามูเอล บทท่ี 17 ได้บนัทึก
ลกัษณะของโกลิอทัไวว้่า เขาสูงหกศอกคืบ ซ่ึงจะเท่ากบัประมาณ 3 เมตรเลยทีเดียว แถมยงัสวมเส้ือ
เกราะทองสัมฤทธ์ิหนงัถึงห้าพนัเชเขล ซ่ึงก็ประมาณ 57 กิโลกรัม และยงัมีอาวุธเป็นหอกเหล็กหนกัถึง
หกร้อยเชเขล คิดแล้วหนักประมาณ 7 กิโลกรัม ในพระคมัภีร์กล่าวว่าพอโกลิอทัออกมาท้ารบคน
อิสราเอลก็กลวัและไม่มีใครกลา้ออกไปต่อสู้กบัโกลิอทัเลยแมแ้ต่คนเดียวเราลองจินตนาการว่าถา้เป็น
เราตอ้งเผชิญหนา้กบัยกัษ์สูง 3 เมตร สวนเกราะทองสัมฤทธ์ิและมีหอกเหล็ก เราจะรู้สึกอยา่งไร ถา้คิด
ตามเหตุผลแล้วก็สมควรท่ีทุกคนจะกลวัโกลิอทั แมแ้ต่ซาอูลปฐมกษตัริยข์องอิสราเอล ผูมี้รูปร่างสูง
ใหญ่และรบชนะมานับไม่ถ้วนก็ยงักลัวโกลิอทั แต่ในทางกลับกันกษตัริย์ดาวิดผูท่ี้มีลักษณะท่ีไม่
เหมาะสมแก่การเป็นทหารกลบัอาสาออกไปรบกบัโกลิอทั และอยา่งท่ีเราทราบวา่ดาวิดสามารถชนะโก
ลิอทั โดยท่ีโกลิอทัไม่สามารถแตะตอ้งตวักษตัริยด์าวิดไดเ้ลย และการล้มยกัษ์คราวนั้นเป็นการตอก
หมุดแห่งความมัน่ใจใหก้บัคนอิสราเอลไดย้อมรับในตวัของกษตัริยด์าวดิ ส่ิงส าคญัท่ีท าให้กษตัริยด์าวิด
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สามารถเอาชนะโกลิอทัไดน้ั้นก็เพราะพระองค์มีความเช่ือมัน่ในพระเจา้ และเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีพระองค์
ไดรั้บการตอกย  ้าจากการท่ีพระองคเ์คยป้องกนัฝงูแกะจากสิงห์และหมีพระองคแ์น่ใจวา่พระเจา้อยู่ขา้ง
พระองค ์

การค้นพบตัวเองเร่ิมต้นจากการท่ีเราทราบถึงวตัถุประสงค์ในชีวิตของเรา และเอาชนะ
อุปสรรคท่ีเปรียบเหมือนการลม้ยกัษโ์กลิอทัของกษตัริยด์าวดิการเอาชนะอุปสรรคของตนเองนั้น เราไม่
สามารถประเมินไดจ้ากลกัษณะภายนอก หลายคร้ังเราคงเคยเห็นผูช้ายตวัโต ๆ ร้องไห้เป็นเด็ก ๆ เวลาท่ี
เขาต้องเผชิญกับปัญหาแต่กลับกันเราเห็นผูห้ญิงตัวเล็ก ๆ ท่ีกล้าหาญในการเผชิญกับปัญหา นั่น
หมายความว่าไม่ว่าเราจะมีลกัษณะภายนอกอย่างไรนั้นไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองหมายการันตีวา่เราจะสามารถ
เอาชนะอุปสรรคไดห้รือไม่ แต่อยูท่ี่ลกัษณะภายใน มีค ากล่าวว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” แต่จริง ๆ 
แลว้สถานการณ์ไม่ไดส้ร้างวรีบุรุษ เพราะลกัษณะความเป็นวีรบุรุษของคน ๆ นั้นมีอยูแ่ลว้ สถานการณ์
เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหว้รีบุรุษเผยโฉมออกมามากกวา่ (เรียบเรียงจากการอบรมผูน้ า คจ.สาธร โดย อาจารย ์
ประยรู ลิมะหุตะเศรณี) แต่อาจเป็นเพราะวยัรุ่นหลายคนมีความเขา้ใจผิดในเร่ืองน้ี ท าให้พยายามสร้าง
ลกัษณะภายนอกของตนให้เป็นอยา่งท่ีตวัเองอยากเป็น เช่น บางคนอยากดูน่าเกรงขามหรือน่านบัถือ ก็
ไปสักลายตามร่างกายบางคนอยากให้คนอ่ืนยอมรับวา่ทนัสมยัหรือมีฐานะโดยการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ราคาแพง ๆ บางคนอยากใหส้ังคมยอมรับใหส้ังคมรับโดยการเรียนเก่ง ๆ ท าคะแนนสูง ๆ โดยไม่สนใจ
วธีิการ ไม่สนใจท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนรอบขา้ง 

เราอาจมีค าถามว่าแล้วอะไร หรือว่าเพราะใครท าให้วยัรุ่นเข้าใจว่า การค้นพบตวัเอง การ
ยอมรับ การมีชีวิตอยูน่ั้นตอ้งใชว้ตัถุภายนอกเป็นเคร่ืองช้ีวดั ใชวุ้ฒิการศึกษาเป็นเคร่ืองบ่งบอก หรือใช้
วงค์ตระกูลตดัสินความผิดถูกชั่วดีของคน บางทีอาจเป็นตัวของเราเองในวนัน้ีก็เป็นได้ ลองมอง
ยอ้นกลบัมาท่ีตวัเองดูสิครับวา่ทุกวนัน้ีเราไดส้อนอะไรใหก้บัวยัรุ่นของเรา อนุชนและยุวชนของเราบา้ง 
ในพระธรรมสุภาษิต บทท่ี 22 ขอ้ท่ี 6 ท่ีเราคุน้เคยกนัดีกล่าวว่า “จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป 
และเม่ือเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” แต่หลายคร้ังผมพบวา่พ่อแม่ให้ความส าคญักบัการ
เรียนพิเศษมากกวา่การเฝ้าเด่ียว มากกวา่การเรียนรวีฯ และมากกว่าการมานมสัการวนัอาทิตย ์ไม่ใช่ว่า
การเรียนไม่ส าคญั เพราะการเรียนเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึง แต่เราไม่ควรจะล าดบัความส าคญัในชีวิต
อยา่งผดิพลาดใหก้บัเด็ก ๆ เพราะนั้นจะกลายเป็นมาตรฐานชีวิตในอนาคตส าหรับพวกเขาดว้ย แน่นอน
วา่เด็กท่ีถูกสอนมาเช่นนั้นก็จะเห็นวา่วุฒิการศึกษาเป็นเคร่ืองช้ีวดัความเป็นมนุษย ์อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีผม
มกัเห็นก็คือถา้เราให้ความสนใจกบัทีมนมสัการดว้ยการ เน้นท่ีฝีมือ หรือศกัยภาพทางดนตรีมาก และ
มากยิ่งกว่าการมีชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างแล้วล่ะก็ นั่นก็หมายถึงว่าเราก าลังสอนเด็ก ๆ ของเราว่าการ
นมสัการท่ีดีคือการร้องเพลงดว้ยเสียงท่ีไพเราะ การเล่นดนตรีท่ีมีการฝึกฝนและมีพรสวรรค์ การเขา้ใจ
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ทฤษฏีดนตรี แน่นอนวา่ดนตรีท่ีดีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการนมสัการดว้ย แต่ถา้หากเรายอมให้คนท่ี
มีชีวิตท่ีไม่เป็นแบบอย่าง เช่น ขาดซ้อม มาไม่ตรงเวลาบ่อย ๆ ไม่เฝ้าเด่ียว ไม่มาร่วมนมสัการในวนัท่ี
ตวัเองไม่ไดเ้ล่นดนตรี อย่างน้ีแลว้ ขอให้แน่ใจไดเ้ลยว่าเราก าลงัสร้างมาตรฐานท่ีปฏิเสธหลกัการท่ีว่า
การนมสัการท่ีพระเจา้พอพระทยันั้นคือการนมสัการพระเจา้ดว้ยจิตวิญญาณและดว้ยความจริง จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีการสอนในเรียนรวเีชา้วนัอาทิตย ์การเทศนาตอ้งสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของพวกเราดว้ย
ผมเคยเขียนไวใ้นฉบบัตน้ปีแลว้วา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเฝ้าสังเกตและเลียนแบบ และพร้อมท่ีจะถอดแบบคน
ท่ีเป็นคนท่ีมีอิทธิพลต่อชีวติเขาไดเ้สมอ 

เพราะฉะนั้นหากท่านไดส้ังเกตวา่อนุชนและยวุชนมีชีวิตท่ีเคล่ือนไปดว้ยวตัถุประสงคจ์ากวตัถุ
ส่ิงของเปลือกนอกของส่ิงท่ีโลกใช้วดัว่ามีค่า ไดโ้ปรดสะทอ้นกลบัมายงัตวัเราก่อนว่า เราไดห้ลงลืม
อะไรบางอย่างหรือไม่ เพราะถา้หากเราไดค้น้พบส่ิงเหล่านั้นท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหา ผมเช่ือว่ายงัไม่
สายเกินท่ีเราจะมาช่วยกนัเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง อยา่ลืมวา่อนุชนและยุวชนของคริสตจกัรในวนัน้ี
เป็นภาพสะท้อนถึงอนาคตของคริสตจกัรของท่านในวนัขา้งหน้าด้วย หากท่านไม่รู้ว่าท่านควรจะ
เร่ิมตน้อย่างไร ผมขออนุญาตแนะน าให้ท่านลองเร่ิมจากตวัของท่านและครอบครัวของท่านเองก่อน
และค่อย ๆ เร่ิมไปยงัคนท่ีท่านมีอิทธิพลต่อชีวติของเขาอาจเป็นเพื่อนในกลุ่มเซล หรือกลุ่มสามคัคีธรรม
ต่าง ๆ เพื่อร่วมทีมนมสัการของท่าน นอ้งเล้ียงฝ่ายวญิญาณของท่าน ศิษยาภิบาลหรืออาจารยข์องท่าน 

สุดทา้ยผมมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัปราชญท่ี์ช่ือโซเครติส ปราชญท์่านน้ีไดช่ื้อวา่เป็นผูท่ี้รอบรู้เก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ มากมาย และเป็นท่ียอมรับจากสังคมอยา่งมากวนัหน่ึงมีชายหนุ่นคนหน่ึงเดินทางมาพบโซเค
รติส และบอกท่านว่าเขาตอ้งการท่ีจะมีความรอบรู้ทุกส่ิงทุกอย่างเช่นเดียวกบัปราชญ์ท่านน้ี โซรเคร
ติสสน่ิงและไม่พูดอะไรสักพกัท่านก็เอ่ยให้ชายหนุ่นคนนั้นตามท่านมายงัริมน ้ าแห่งหน่ึง โซรเครดิต
หยุดท่ีขา้งล าธารและมองลงไปในน ้ า พลางบอกวา่ถา้ท่านตอ้งการส่ิงท่ีเรามี ลองมองลงไปท่ีน่ีดูสิ ชาย
หนุ่มซะเงอ้มองก็ไม่เห็นอะไรโซรเครติสจึงวา่เขา้มามองใกล ้ๆ สิ ชายหนุ่มก็กม้ตวัลงแลว้กม้ลงมองท่ี
ขา้มแม่น ้ านั้น เท่านั้นโซรเครติสก็ควา้คอและศรีษะของหนุ่มคนนั้น กดลงจนจมลงไปในน ้ าขา้งล าธาร
ชายหนุ่มพยายามด้ินให้หลุดแต่ก็สู้แรงไม่ไหว โซรเครดิสกดชายหนุ่มไวจ้นเกือบจะจมน ้ าอยู่แลว้ก็ดึง
ชายหนุ่มนั้นข้ึนมา เท่านั้นชายหนุ่ทก็โกรธมากถามว่าท าไมถึงท าอย่างน้ี โซรเครติสพยายามให้ชาย
หนุ่มสงบใจแล้วถามว่าเม่ือท่านจมอยู่ในน ้ าอะไรคือส่ิงท่ีท่านตอ้งการท่ีสุดชายหนุ่มคิดอยู่ครู่หน่ึงจึง
ตอบวา่ “อากาศ” โซรเครติสจึงตอบชายหนุ่มวา่เม่ือใดท่ี ท่านตอ้งการจะรู้ในส่ิงท่ีเรารู้มากพอ ๆ กบัท่ี
ท่านต้องการอากาศเม่ือสักครู่น้ีแล้วท่านจงมาหาเรา เร่ืองเล่าเร่ืองน้ีผมอยากสะท้อนว่าเม่ือท่านมี
เป้าหมายท่ีใหญ่ยิง่ ท่านจ าเป็นตอ้งมีความกระหายและความตอ้งการท่ีมากพอจะไปถึงเป้าหมายนั้นดว้ย
เพราะฉะนั้นเม่ือท่านตอ้งการจะเปล่ียนแปลงให้วตัถุประสงคแ์ห่งชีวิตของท่านถูกตอ้ง ขอท่านเร่ิมจาก
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ตวัท่านจากลูกหลานของท่านหรือจากเพื่อนของท่าน และถามตวัท่านเองวา่ท่านมีความตอ้งการหรือมี
แรงจูงอะไรท่ีท าให้ท่านลุกข้ึนมาท าส่ิงน้ี และแรงจูงใจนั้นมากพอจะให้ท่านท าส่ิงน้ีต่อไปจนส าเร็จ
หรือไม่ ขอพระเจา้อวยพรความตั้งใจดีของท่านและเพิ่มแรงจูงใจและใส่ภาระใจใหก้บัท่านดว้ย 
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