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“วยัรุ่นไม่วุ่นวายถ้า..” 
บุญครอง  ปิฏกานนท์ 

พระคริสตธรรมประทปี ปีที ่39 ฉบับที่ 201 มนีาคม – เมษายน 1988 
“วยัรุ่น” ตามความหมายท่ีถูกตอ้งคือ ผูท่ี้มีอายอุยูใ่นระหวา่ง 13 – 19 ปี 
เม่ือพดูถึงวยัรุ่น ท าใหผ้มนึกถึงเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีบนัทึกถึงครอบครัวหน่ึง ซ่ึงเราคริส

เตียนทั้งหลายรู้จกัดีนัน่คือครอบครัวของ “เจสซี” 
เจสซีมีลูกทั้งหมด 8 คน คนสุดทอ้งช่ือ “ดาวดิ” ในเวลาเดียวกนั พระคมัภีร์ก็บนัทึกถึงอีก

ครอบครัวหน่ึงคือครอบครัวของกษตัริยซ์าอูล พระองคท์รงมีราชโอรสนามวา่ “โยนาธาน” 
เร่ืองราวน้ีเร่ิมตน้ใน 1 ซามูเอล บทท่ี 16 – 21 เป็นระยะเวลาท่ีพระเจา้ทรงเปล่ียนกษตัริย์

ปกครองอิสราเอล กล่าวคือ ซาอูลเป็นกษตัริยท่ี์ใชไ้ม่ได ้ พระเจา้ตอ้งการถอดซาอูลออกจากบลัลงัก ์ จึง
ใชผู้เ้ผยพระวจนะซามูเอลใหไ้ปท่ีบา้นของเจสซี เพื่อจะเจิมเด็กวยัรุ่นช่ือดาวิดข้ึนเป็นกษตัริยแ์ทน 

เม่ือซามูเอลไปถึงบา้นของเจสซีแลว้ก็ไดเ้รียกพวกลูก ๆ ตั้งแต่คนหวัปีลงมาใหเ้ดินผา่นหนา้ไป 
ซามูเอลรู้สึกวา่ ไม่ใช่บุคคลท่ีพระเจา้ทรงเลือก เม่ือลูกชายของเจสซีเดินผา่นไป 7 คน ซามูเอลจึงถามวา่ 
“บุตรชายของท่านมีเท่าน้ีหรือ?” 

เจสซีตอบวา่ “ยงัมีอีกคนหน่ึง ก าลงัเล้ียงแกะอยูก่ลางทุ่งนา” 
ซามูเอลจึงวา่ “จงใชค้นใหไ้ปตามเขามา เราจะไม่นัง่จนกวา่เขาจะมาถึง” เม่ือดาวดิเดินทางกลบั

มาถึงบา้น ซามูเอลก็รู้ทนัทีวา่ คนน้ีแหละท่ีพระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็นกษตัริยป์กครองชนชาติอิสราเอลต่อ
จากซาอลู ท่านจึงเจิมดาวดิทนัที 

ใน 1 ซามูเอล 16:22 บอกวา่ และซาอูลทรงส่งข่าวไปยงัเจสซีวา่ “จงอนุญาตให้ดาวดิรับราชการ
กบัเรา เพราะเขาเป็นท่ีพอตาพอใจของเรา” 

เวลานั้นดาวิดยงัเป็นวยัรุ่นอยู ่ แมว้า่เป็นคนหนุ่ม พระเจา้ก็ทรงใชเ้ขาได ้ ไม่เพียงแต่เป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้เท่านั้นแต่ยงัเป็นท่ีพอใจของกษตัริยซ์าอูลอีกดว้ย 

ต่อมาอีกไม่นานดาวิดก็ไดมี้โอกาสไปท่ีสนามรบระหวา่งกองทพัอิสราเอลกบักองทพัของฟิลิส
เตีย (ดูใน 1 ซามูเอล 17:28) “ฝ่ายเอลีอบัพี่ชายหวัปีไดย้นิค าดาวดิท่ีพดูกบัชายคนนั้น (ทหารคนหน่ึง) เอ
ลีอบัก็โกรธดาวิดและกล่าววา่ เจา้ลงมาท าไม เจา้ทิ้งแกะไม่ก่ีตวัท่ีในถ่ินทุรกนัดารไวก้บัใคร ขา้รู้ถึง
ความทะเยอะทะยานของเจา้ และความคิดชัว่ของเจา้ เพราะเจา้ลงมาเพื่อจะดูเขารบกนั” 
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ผมอยากจะตั้งขอ้สังเกตไวใ้นพระคมัภีร์ตอนน้ีวา่ น่ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากส าหรับครอบครัวคริส
เตียนท่ีมีลูกเป็น “วยัรุ่น” เราจะเห็นวา่ แมเ้จสซีจะมีลูกชายทั้ง 8 คน แต่ก็ยงัมีช่องวา่งระหวา่งวยั คือพวก
พี่ชายเขา้ใจผดิเก่ียวกบัการมาของดาวดิ พวกเขาคิดวา่ ดาวิดมาเพื่อจะดูเขารบกนั แต่ความจริงแลว้ผูเ้ป็น
พอ่ไดใ้ชใ้หด้าวดิเอาเสบียงมาส่งใหพ้วกพี่ ๆ 

ปัญหาใหญ่ของครอบครัวท่ีมีลูกเป็นวยัรุ่น ก็คือ ความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนันบัวา่ เป็นเร่ือง
ส าคญัครอบครัวยคุปัจจุบนั พอ่แม่ไม่เขา้ใจปัญหาของลูก พี่ชายไม่เขา้ใจปัญหาของนอ้งชาย (วยัรุ่น) 

ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงท าให ้“วยัรุ่น ...วุน่วาย” 
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีพละก าลงัมากท่ีสุดถา้จะไม่ใหพ้วกเขาก่อความวุน่วายจะตอ้งท าวธีิไหน? 
วยัรุ่นจะไม่มีวนัวุน่วายอยา่งแน่นอนถา้มีคนท่ีเขา้ใจเขา เพื่อจะเป็นการยนืยนัความจริงขอ้น้ี ผม

จะอา้งจากหนงัสือพิมพเ์ป็นเร่ืองเกิดข้ึนท่ีสถานีต ารวจแห่งหน่ึงวยัรุ่นวยั 19 ปีถูกจบัด าเนินคดีในขอ้หา
ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนไดรั้บบาดเจบ็ 

สารวตัรท่านหน่ึงเป็นผูมี้ความสามารถพิเศษในการเขา้ใจปัญหาในการเขา้ใจปัญหาของคน
หนุ่มเป็นอยา่งดี เพราะรู้วา่วยัรุ่นคนน้ีถูกจบับ่อยคร้ัง ในหลายขอ้หา แมว้า่จะถูกปรับแต่ก็ไม่เคยเขด็
หลาบ 

ดงันั้น สารวตัรจึงถามชายหนุ่มคนน้ีวา่ “น่ีนอ้งชาย พี่ถามจริง ๆ เถอะเม่ือไหร่เธอจะเลิกเกเร 
เลิกข้ึนโรงพกัเสียที ทุกคร้ังท่ีถูกจบัเธอก็บอกวา่ เลิกแลว้ ๆ แต่ไม่ก่ีวนัก็เห็นหนา้อีก ...เธอรู้ไหมวา่ ท า
ผดิมาก ๆ ถึงจะโทษแค่ปรับก็ตาม แต่ประวติัมนัเสีย ...” ชายหนุ่มนัง่น่ิงฟังสารวตัรพดู “เธอชอบข้ึน
โรงพกัเสียค่าปรับหรือยงัไงนะ หรือวา่เธอมีปัญหาทางบา้น พอท่ีจะเล่าใหพ้ี่ฟังไดห้รือเปล่าล่ะ?” 

พอพดูถึงค าวา่ “ทางบ้าน” ชายหนุ่มก็เอ่ยข้ึนมาทนัทีวา่ “ครับ ...ผมมีปัญหาทางบา้น เพราะคร้ัง
ก่อน ๆ สารวตัรไม่เคยถามผมในเร่ืองน้ีเลย ผมจึงไม่กลา้เล่าใหฟั้ง....” 

วยัรุ่นคนนั้นเล่าต่อไปวา่ “ทุกวนัน้ีผมอยูก่บัคุณปู่ คุณยา่ ไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่แม่คุณปู่ คุณยา่ของผมมี
ฐานะดีขั้นเศรษฐีแต่ผมไม่มีความสุขเลย ถึงจะมีเงินใชก้็จริงแต่ไม่เคยมีความสุข” 

“แลว้ท าไมเธออยูก่บัพอ่แม่ล่ะ?” สารวตัรถาม 
“พอ่ของผมไม่มีอาชีพอะไร” วยัรุ่นตอบ “เอาแต่เล่นการพนนัอยา่งเดียว จนทรัพยส์มบติัท่ีปู่ ให้

สูญไปหมด ปู่ เอาผมกบันอ้งมาเล้ียง แลว้หา้มไม่ใหพ้อ่มายุง่เด็ดขาด ความจริงก็น่าจะดีอยูห่รอก ถา้คุณปู่
คุณยา่ไม่เอาแต่จูจ้ี้ข้ีบ่น ด่าพ่อกบัแม่ใหผ้มฟังทุก ๆ วนั พดูแลว้พดูอีกวา่ ผมอยา่เอาเยีย่งอยา่งพอ่ ...ผม
เองก็รู้สึกแลว้ล่ะวา่พอ่ไม่ดี ผมไม่เขา้ขา้งพอ่ และไม่เอาเยีย่งอยา่งแน่ แต่ผมก็ตอ้งทนฟังค าพดูพร ่ าของ
คุณปู่ คุณยา่ทุก ๆ วนัจนเอือมระอาผมบอกตรง ๆ วา่ ผมโกรธ และร าคาญแต่ตอบไม่ไดว้า่โกรธใคร ผม
ยอมรับวา่ความผิดมาแต่พอ่แม่ แต่ไม่อยากจะไดย้นิซ ้ า ๆ ซาก ๆ ผมสับสนในจิตใจและไม่มีความสุข
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เลย มนัหงุดหงิดเลยพาล มองคนอ่ืนในแง่ร้าย หากใครพูดผดิหูหน่อยก็ย ั้งใจไม่อยู ่ แลว้ก็ท  าร้ายร่างกาย
เขา” 

สารวตัรนัง่ฟังอยา่งตั้งใจ ผดิจากต ารวจอ่ืน ๆ ซ่ึงมกัจะไมท่  าอยา่งน้ี สารวตัรไดเ้ดินเขา้ไปโอบ
ไหล่วยัรุ่นคนน้ีแลว้บอกวา่ “พี่เขา้ใจ” พร้อมกบัรับอาสาวา่จะไปพดูคุยเพื่อท าความเขา้ใจกบัคุณปู่ คุณยา่ 

ชายหนุ่มมีอาการดีข้ึน เขาต้ืนตนัใจมากท่ีมีคนเขา้ใจเขา นายต ารวจยงับอกอีกวา่ “พี่ยนิดี
ตอ้นรับเสมอ หากวา่เธอตอ้งการท่ีจะปรึกษาหารือปัญหาเร่ืองอะไรก็ได ้ ขอเพียงอยา่งเดียวคือ อยา่มา
พบกบัพี่ในฐานะของผูต้อ้งหาเลย” 

ชายหนุ่มรับฟังแลว้รอยยิม้ก็ปรากฏบนใบหนา้ 
พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก ปัญหาแบบน่ีไม่ใช่เป็นเฉพาะวยัรุ่น แต่เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทุก ๆ วยั 

พวกเขาตอ้งการคนท่ีรับฟัง ตอ้งการคนท่ีเขา้ใจ ตอ้งการคนท่ีเห็นอกเห็นใจเขา 
ปัญหาสังคมในทุกวนัน้ีมีมากข้ึนเราทุกคนต่างพดูภาษาไทย แต่พดูกนัไม่เขา้ใจ มนัเป็นเร่ือง

แปลกแต่จริง เหตุเพราะวา่เรามีหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น ทศันคิต ค่านิยม รสนิยมและพื้นฐาน
เบ้ืองหลงัท่ีไม่เหมือนกนั ท าใหเ้ราพดูกนัไม่ค่อยจะรู้เร่ือง 

ใหเ้รากลบัมาดูเร่ืองของกษตัริยซ์าอูลกบัดาวดิ เวลานั้นดาวดิเป็นเพียงเด็กเล้ียงแกะ แต่ 1 ซา
มูเอลบทท่ี 18 ไดพ้าดหวัไวเ้ลยวา่ “ซาอูลก็อิจฉาดาวดิ” ทั้ง ๆ ท่ีดาวดิไดฆ่้ายกัษโ์กลิอทัซ่ึงเป็นศตัรูของ
อิสราเอล แทนท่ีซาอูลจะมีความช่ืนชมยนิดี กลบัมีแต่ความอิจฉา 

อยูม่าเม่ือดาวดิกลบัจากฆ่าคนฟิลิสเตียมาถึงบา้น พวกผูห้ญิงก็ออกมาจากหวัเมืองอิสราเอล ร้อง
เพลงและเตน้ร าตอ้นรับพระราชาซาอูลดว้ยระบ าและเพลงร่าเริง และดว้ยเคร่ืองดนตรีและเม่ือพวก
ผูห้ญิงเตน้ร าร่าเริงกนัอยูน่ั้นก็ขบัร้องกนัวา่ซาอูลฆ่าคนเป็นพนั ๆ แต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหม่ืน ๆ” (ขอ้ 6 - 7) 

“ซาอูลทรงกร้ิวนกั ค าท่ีร้องกนันั้นไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระองคเ์ลย พระองคต์รัสวา่ เขา
สรรเสริญดาวดิฆ่าคนเป็นหม่ืน ๆ ส่วนเราเขาวา่ฆ่าแต่เพียงพนั ๆ นอกจากราชอาณาจกัรแลว้ ดาวดิจะได้
อะไรอีกเล่า?” (ขอ้ 9) 

ความอิจฉาริษยาเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล บางคร้ังเป็นส่ิงท่ีเราคาดคิดไม่ถึงเหมือนกนั แต่เป็น
เร่ืองส าคญั บางทีความอิจฉาริษยาเกิดข้ึนในครอบครัวคริสเตียนดว้ย มีพอ่แม่บางคนใหค้วามรักแก่ลูก
ไม่เท่ากนั การแสดงออกของพอ่แม่นั้นก่อใหเ้กิดปัญหา 

พอ่แม่บางคนท าใหลู้กมีความรู้สึกในใจวา่ “พอ่แม่ไม่รักเรา” หรือพ่อแม่รักลูกคนโนน้มากกวา่
คนน้ี รักนอ้งมากกวา่พี่เป็นตน้ 
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ครอบครัวหน่ึงมีลูก 4 คน ลูกชายคนโตเรียนหนงัสือสู้ลูกคนท่ี 2 ไม่ได ้ ครอบครัวน้ีจึงเกิด
ปัญหา เพราะเหตุท่ีพอ่แม่ขาดความเขา้ใจ และพดูในท านองต าหนิติเตียนลูกชายคนโตอยูต่ลอดเวลาวา่ 
“เรียนสู้นอ้งไม่ได”้ 

การไดย้นิค าพดูน้ีอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนัท าใหลู้กชายคนโตเกิดความขมข่ืนวา่ พ่อแม่ไม่รักตน เอาแต่
ต าหนิติเตียน ทั้ง ๆ ท่ีเขาไดพ้ยายามเรียนอยา่งเตม็ความสามารถแลว้ แต่สมองของเขาไม่ดีเท่านอ้งชาย 
จึงท าใหก้ารเรียนดอ้ยกวา่ 

น่ีเป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีพอ่แม่ผูเ้ป็นคริสเตียนจะตอ้งเขา้ใจ ไม่ใช่เฉพาะพอ่แม่ท่ีมีลูกเป็นวยัรุ่น
เท่านั้น แมแ้ต่คนท่ีมีลูกเล็ก ๆ ดว้ย ถา้หากวา่เราปฏิบติัต่อเขาอยา่งไม่เท่าเทียมกนั จะดว้ยเหตุหน่ึง
ประการใดก็ตาม เม่ือเด็กเหล่าน้ีโตข้ึนเป็นวยัรุ่นเขาจะก่อปัญหาอยา่งแน่นอน เม่ือเขาคิดและรู้สึกวา่พอ่
แม่ไม่รักเขา ไม่เขา้ใจเขา เขาก็จะเตลิดเปิดเปิงไปจากบา้นหนัไป คบเพื่อนท่ีไม่ดี ทดลองยาเสพติด และ
กลายเป็นตวัก่อกวนและท าลายทุกส่ิงทุกอยา่ง 

ท่านท่ีเป็นพอ่แม่อยา่คิดวา่เร่ืองน้ีไม่จ  าเป็นเพราะเด็กเล็ก ๆ ยงัไม่รู้เร่ือง ความจริง ก็คือ ตาม
หลกัวชิาการแลว้ เด็กรู้เร่ืองตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา เม่ือเขาเติบโตข้ึนเขาจะเปิดรับทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยู่
แวดลอ้มทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดี 

ฉะนั้น เป้าหมายของเราในฐานะผูใ้หญ่ท่ีเป็นพอ่แม่ ปู่  ยา่ ตายาย พี่ป้านา้ อา ส่ิงท่ีเราแสดงออก
ไม่วา่จะเป็นทศันคติ ค่านิยม รสนิยม อุดมคติ ท่ีปรากฏในชีวติของเราแต่ละวนัจะถูกถ่ายทอดไปยงั
ลูกหลาน พวกเขาจะค่อยซึมซบัทีละเล็กทีละนอ้ย 

ถา้หากวา่พอ่แม่เป็นคนท่ีรักพระเจา้และเกรงกลวัพระองคไ์ม่ตอ้งสงสัยวา่ ลูก ๆ ของเขายอ่มจะ
รักและเช่ือฟังพระเจา้ดว้ย 

“มีทรัพยน์อ้ย แต่มีความย  าเกรงพระเจา้ ก็ดีกวา่มีคลงัทรัพยใ์หญ่ แต่มีความล าบากอยูด่ว้ย” 
(สุภาษิต 15:16) 

คนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัถือวา่ “เงินคือพระเจา้” แมแ้ต่ในครอบครับคริสเตียนบางครอบครัวก็
ยดึคติน้ีเช่นกนั เราจึงไม่แตกต่างไปจากชาวโลก 

คริสเตียนท่ีมีลูกและบอกวา่ “ไม่มีเวลาส าหรับลูก” ค  าพดูเช่นน้ีเท่ากบัเป็น “อาชญากร” (คนท่ี
ฆ่าลูก) ถา้ท่านไม่พร้อมท่ีจะมีเวลาใหแ้ก่ลูก ก็อยา่เพิ่งมีลูกเพราะลูกทุกคนตอ้งการเวลาของพอ่แม่ เขา
ไม่ตอ้งการวตัถุส่ิงของเงินทอง หรือทรัพยส์มบติัใด ๆ แต่เขาตอ้งการความรักความอบอุ่น และความ
ใกลชิ้ดสนิทสนมของพอ่แม่ เหมือนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วยัรุ่นคนนั้นแมว้า่จะเป็นถึงลูกเศรษฐีแต่ก็มี
ความทุกข ์และปัญหา เพราะพอ่แม่ไม่รู้วา่ลูกตอ้งการอะไร 
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ลูก ๆ ตอ้งการความรักความอบอุ่นจากครอบครัว พ่อแม่จะตอ้งให้เวลาแก่ลูกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได ้ อยา่บอกวา่ท่านมีทุกส่ิงทุกอยา่งใหแ้ก่ลูก มีเงินใหใ้ชมี้รถใหข่ี้ มีบา้นใหอ้ยู ่ มีอะไรต่อมิอะไรท่ี
เพียงแต่ลูกจะเอ่ยปาก พอ่แม่ก็จะหามาไหไ้ด ้แต่... ยกเวน้เร่ืองเวลาและความรัก 

เป็นคนยากจนแต่ย  าเกรงพระเจา้ ก็ดีกวา่เป็นคนร ่ ารวยแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานส่ิงท่ีครอบครัวค
ริสเตียนตอ้งการไม่ใช่ความร ่ ารวย หากแต่เป็นความเกรงกลวัพระเจา้ คติของผูท่ี้เช่ือควรจะอยูใ่นพระ
ธรรมสุภาษิต 30:7-9 

“อยา่เพิ่มอะไรเขา้กบัพระวจนะของพระเจา้ เกรงวา่พระองคจ์ะทรงขนาบจา้และเขาเห็นวา่เจา้
มุสา ขา้พระองคข์อสองส่ิงจากพระองค ์ ขออยา่ทรงปฏิเสธท่ีจะใหข้า้พระองคก่์อนตาย ขอใหค้วามมุสา
และความเทจ็ห่างไกลจากขา้พระองค ์ ขออยา่ประทานความยากจนหรือความมัง่คัง่แก่ขา้พระองค ์ ขอ
ทรงเล้ียงขา้พระองคด์ว้ยอาหารท่ีพอดีแก่ขา้พระองคเ์กรงวา่เม่ือขา้พระองคอ่ิ์มและปฏิเสธพระองค ์ แลว้
พดูวา่พระเจา้เป็นผูใ้ดเล่าหรือเกรงวา่เม่ือขา้พระองคจ์ะยากจนลงและขโมยกระท าใหพ้ระนามของพระ
เจา้ของขา้พระองคเ์ป็นมลทิน” 

น่ีเป็นค าอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายท่ีเป็นคริสเตียนดว้ย เราควรจะเช่ือพึ่งไวว้างใจพระเจา้ 
โดยทูลต่อพระองคว์า่ “อยา่ใหผ้ม/ดิฉนัร ่ ารวยเป็นเศรษฐี เพราะเกรงวา่จะลืมพระเจา้” และอธิษฐานอีก
วา่ “ขออยา่ใหผ้ม/ดิฉนัยากจนถึงขนาดไม่มีอะไรจะกิน เพราะเกรงวา่เม่ือไม่มีกินจะไปขโมยของ ๆ คน
อ่ืน ท าใหพ้ระเจา้อบัอายขายหนา้ แต่ขอทรงเล้ียงขา้พระองคด์ว้ยอาหารท่ีพอดีแก่ขา้พระองค”์ 

เราพึงระลึกเสมอวา่ พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งพระปัญญา ไดท้รงสังเกตดูชีวติของบางคนและเห็นวา่
คนน้ีสมควรท่ีจะร ่ ารวยเพราะเขาเป็นคนท่ีซ่ือสัตยต่์อพระเจา้เขาไดเ้งินมากเท่าใดเขาก็ยิง่ถวายแด่
พระองคม์ากเท่านั้น 

เรารู้แลว้วา่ พระราชกิจของพระเจา้ในโลกน้ี ตอ้งใชเ้งินจ านวนมากด าเนินการพระเจา้ไม่ไดเ้อา
เงินใสถุงแลว้โยนลงมาจากทอ้งฟ้า แต่พระองคท์รงใชว้ธีิใหง้านด าเนินไป โดยผา่นทางกระเป๋าของคริส
เตียนท่ีรักและซ่ือสัตยต่์อพระองค ์ ผมเช่ือวา่ พระเจา้จะใหค้ริสเตียนบางคนร ่ ารวย ถา้คนนั้นรักและ
ซ่ือสัตยต่์อพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง เขาไม่มีวนัท่ีจะยากจนลง 

ถา้พอ่แม่ด าเนินชีวติเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูก ๆ เป็นคนท่ีรักพระเจา้ ซ่ือสัตยต่์อพระองค ์ไม่เป็น
คนท่ีเห็นแก่เงิน มีเวลาส าหรับครอบครัว มีเวลาส าหรับลูก ๆ เช่ือแน่วา่ “วยัรุ่นจะไม่วุน่วาย ถา้พอ่แม่
ด าเนินชีวติตามค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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