การสื่ อความหมายของข่ าวประเสริฐ
การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง-ติดตามผล
1. การเป็ นพีเ่ ลีย้ งคืออะไร ควรมีลกั ษณะอย่ างไร และ สาคัญแค่
ไหน?
คานิยาม การเป็ นพี่เลี้ยง คาว่า “พี่” หมายถึงบุคคลที่เกิดก่อนน้องในครอบครัว คาว่า “เลี้ยง”
หมายถึงการเลี้ยงดู เลี้ยงด้วยอาหารให้เจริ ญเติบโต รวมความก็คือโดยปกติในครอบครัวคนไทย
มักจะให้พี่เลี้ยงดูแลน้องของตนในครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระ พ่อแม่จะได้ทามาหากินอย่างอื่น
ในทานองเดียวกัน ในอาณาจักรของพระเจ้า หรื อท่ามกลางคริ สตจักร บุคคลที่เป็ นพี่ก็คือ
บุคคลที่บงั เกิดใหม่ก่อนน้องพระคริ สต์ คนที่บงั เกิดใหม่ก็ตอ้ งช่วยเลี้ยงดูคนที่บงั เกิดใหม่ทีหลัง ซึ่ ง
เป็ นภาพธรรมโรมชาติที่เราทุกคนคุน้ เคยมาแล้ว

พีเ่ ลีย้ งควรมีลกั ษณะและภาระหน้ าทีอ่ ย่ างไร?
1. ต้ องถือว่าเป็ นภาระรับผิดชอบ คือต้องสานึกว่าการที่เราทั้งหลายเป็ นพี่กห็ มายความว่า
เราเป็ นผูม้ ีภาระที่ตอ้ งทาแล้ว โดยจิตสานึกแบบอัตโนมัติ และมีภาระแบบที่รับมอบหมายจากพ่อแม่
ด้วย
การสานึกว่าการเป็ นพี่เลี้ยงของท่านนั้น เป็ นภาระรับผิดชอบของท่านแล้ว ต่อพระพักตร์
ของพระเจ้า เมื่อมีนอ้ งเลี้ยงคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว ไม่วา่ น้องเลี้ยงนั้นจะ
เกิดขึ้นในคริ สตจักรหรื อการประกาศใหญ่ปีหน้านี้ ทุกคนที่นี่ควรถือว่านี้คือภาระใหญ่ที่เราทุกคน
ต้องแบกภาระต่อพระเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าด้วย (โคโลสี 1: 25)
2. ต้ องมีใจเสี ยสละ การเสี ยสละเป็ นคุณสมบัติของพี่เลี้ยงที่แท้จริ ง ท่านคงได้ยนิ คาโฆษณา
จากโทรทัศน์ที่วา่ การทุ่มเทก็คือการทอดทิ้ง การเป็ นพี่เลี้ยงต้องมีใจทุ่มเทเสี ยสละพอสมควร ถ้าคุณ
เสี ยสละทุ่มเทเท่าไร ก็คือคุณต้องทอดทิ้งตัวคุณ งานของคุณ ชีวติ ของคุณ สิ่ งดี ๆ ของคุณ การ
พักผ่อนของคุณไปมากเท่านั้น ก็คงยกตัวอย่าง เรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี...ว่าเขาเสี ยสละแค่ไหน เช่น
เสี ยเวลา เสี ยเงินช่วยเหลือ เสี ยสัตว์ให้ขี่ เสี ยสิ่ งของที่จะนาไปใช้เองแทบทุกอย่าง การเป็ นพี่เลี้ยงจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราทุกคนต้องเสี ยสละ (ลูกา. 10:25-37)
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3. ต้ องรู้ จักเลีย้ งตัวเอง และเลีย้ งน้ องเลีย้ ง พี่เลี้ยงต้องรู ้จกั เอาใจใส่ กินอาหารด้วยตัวเองได้
ก่อนที่จะเลี้ยงน้อง ตัวพี่เลี้ยงเองต้องหาอะไรใส่ ทอ้ งให้อิ่มก่อน คือรู ้จกั อ่านศึกษา วิเคราะห์ พระ
วจนะและนามาหนุ นใจตนเองให้ตวั เองเจริ ญขึ้น และนาสิ่ งที่ตนเองรู ้น้ นั ไปดัดแปลงเลี้ยงน้องต่อไป
พี่เลี้ยงต้องรู ้จกั อ่านพระวจนะเป็ นประจาและนามาใช้เสมอในชีวติ ประจาวัน ในที่น้ ี รวมถึงการรู ้จกั
การอธิษฐานและติดสนิทกับพระเจ้าด้วย (1 ทิโมธี 4:16 จงเอาใจใส่ ท้ งั ตัวท่านและคาสอนของท่าน)
4. ต้ องมีใจอ่ อนสุ ภาพ อดทนและเป็ นแบบอย่ าง พี่เลี้ยงต้องมีจิตใจที่อ่อนสุ ภาพ เวลาปฏิบตั ิ
ต่อน้องเลี้ยง ไม่โกรธเร็ ว มีความรักแท้ เมื่อเห็นน้องเลี้ยงทาผิด เช่น น้องทาอาหารหกจากโต๊ะ หรื อ
ทาแก้วแตก พี่เลี้ยงต้องแนะนาสอนให้รู้ทุกอย่าง ต้องอดทนต่อกริ ยาท่าทางอันไม่สบอารมณ์ของ
ตนเอง คุณสมบัติน้ ีสาคัญต่อพี่เลี้ยงมากเพราะน้องเลี้ยงจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเห็นพี่เลี้ยงอ่อนสุ ภาพ
รักเขา อดทนต่อเขา คุณเองต้องเข้าใจว่า น้องเลี้ยงของคุณยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลย ยังไม่รู้
อะไรเลย เพราะว่าบางครั้งคนที่กลับใจใหม่ ๆ นี้ จิตใจของเขาเบาะบางมาก เคยชอกช้ ามามากแล้ว
เหมือนเป็ นแก้วที่เคยแตกร้าวมาแล้ว เขาเองไม่อยากจะรับความกระทบกระเทือนใจอีกเลย สรุ ปโดย
ย่อคือ คุณเป็ นเหมือนผูท้ ี่ป้ ั นหม้อแตกหรื อกาลังจะแตก ให้กลับสู่ สภาพเดิม เพราะฉะนั้นจงทาแบบ
เบา ๆ มือ (ประสบการณ์ของตนเองเคยเจอพี่เลี้ยง 2 แบบ) จากพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:7-8
สุ ภาพพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานและอุทิศตัวให้ท่านด้วย
5. ความสาคัญของการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างเรื่ องของกองทหารที่จะเข้ารบ
สงคราม ประกอบด้วย นายร้อย,นายพัน,นายสิ บ,จ่า และพลทหาร พี่เลี้ยงในการประกาศใหญ่จึงมี
ความสาคัญมาก เพราะกองทัพจะชนะได้หรื อไม่ อยูท่ ี่กาลังพลทหารซึ่ งเป็ นส่ วนที่มีกาลังและสาคัญ
ที่สุด เพราะฉะนั้น พลพี่เลี้ยงจึงมีบทบาทและสาคัญมากในสมรภูมิการสู้ศึกสงครามฝ่ ายวิญญาณ
และพลพี่เลี้ยงนี้จาเป็ นต้องรับการฝึ กในขั้นพื้นฐาน ทั้งภาคสนาม และภาคทฤษฎี ขออ้างจากพระ
ธรรม (อพยพ 17:8-13 ข้อ 9) จงเลือกชายฉกรรจ์ฝ่ายเรา ...ซึ่งหมายถึงสาคัญมีจานวนมาก มีแต่แม่
ทัพโยชูวาก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นชายฉกรรจ์จึงเปรี ยบเทียบเหมือนพลพี่เลี้ยงทั้งชุดที่จะเข้าไปเป็ นพี่
เลี้ยงประกาศใหญ่ เพราะคุณคือผูท้ ี่ตอ้ งเข้าไปต่อสู ้ยดึ อานาจจากคนเหล่านั้นที่อยูใ่ นอาณาจักรแห่ง
ความมืด และซาตานให้มาอยูใ่ นอาณาจักรเสรี แห่งพระคริ สต์ คุณเป็ นผูท้ ี่สาคัญมาก

2. พีเ่ ลีย้ งควรรู้ จักวิธีการสื่ อความหมายของข่ าวประเสริฐอย่ างถูกต้ อง
ในที่นี่จะขอใช้แผ่นภาพ แผนการสอนของพระเจ้าสาหรับมนุษย์ (ท่าน) โดยแบ่งเป็ น 3
ตอนใหญ่ ๆ ในการอธิ บายสื่ อความหมายการเป็ นพยานให้กบั น้องเลี้ยงของท่าน
จุดที่ 1 คุณต้ องรู้ ว่าพระเจ้ ามีแผนการอะไรต่ อมนุษย์ (และเฉพาะต่ อท่ านเดี๋ยวนี้ )

3

1.1 คุณต้ องเข้ าใจว่ าพระเจ้ าคือใคร ( กิจการ 17:24)
พระเจ้าคือผูท้ ี่สร้างโลกกับสิ่ งทั้งปวง....ที่อยูใ่ นนั้น เป็ นพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ และ
แผ่นดินโลก เป็ นพระเจ้าแห่ งสากลโลกผูส้ ู งสุ ด บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากอุบาย-มลทินทั้งปวง
ทั้งสิ้ นของโลก ทรงสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่ง ทรงรอบรู ้สิ่งสารพัดไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นให้พน้ สาย
พระเนตรพระองค์ได้เลย
พระเจ้ามิใช่ปูชนียวัตถุสิ่งของใด ที่มือมนุษย์ได้ทาขึ้น มนุษย์หรื อท่านไม่ควรถือว่าพระเจ้า
ทรงเป็ นเงิน เป็ นทอง หรื อหิ นอันเป็ นปฏิมากรสาเร็ จด้วยฝี มือมนุษย์ ซึ่ งเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ คุณ
เองคิดว่าจริ งไหม?
ควรอธิ บายเพิม่ เติมที่พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ าหนดฤดูกาล ประทานฝน แดด พืชผลทุกชนิด
สัตว์ทุกประเภทให้เกิดขึ้น คุณเองเคยคิดไหมว่าโลกนี้มาจากไหน มาได้อย่างไร ใครคือพระผูส้ ร้าง
โลกมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหม?
1.2 มนุษย์ ค่ ูแรกมาจากไหน ใครเป็ นผู้สร้ าง สร้ างอย่ างไร และสร้ างมาทาไม?
ในพระคัมภีร์เรื่ องปฐมกาล หมายถึง เวลาเริ่ มแรกเดิมทีน้ นั พระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพ
สิ่ งในโลก ให้มีพืชและสัตว์ต่าง ๆ ตามชนิดของมันมากมายหลายร้อยหลายพันชนิด แต่แล้วยังไม่
ครบบริ บูรณ์ พระเจ้าจึงตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ตามพระฉายาก็คือ ตาม
แบบแห่งพระเจ้า เช่นให้มีความรัก ความยินดีสามารถกระทาคุณงามความดี โดยแสดงออกต่อพระ
เจ้า เช่นการสรรเสริ ญนมัสการพระเจ้าแสดงออกต่อมนุษย์ โดยการรักมนุษย์เหมือนรักตนเอง
พระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่า พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์ข้ ึนมาเอง พระเจ้าทรงสร้างอย่างไร
พระเจ้าทรงปั้ นมนุษย์ดว้ ยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็ นผูม้ ีชีวิต
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาทาไม รู ้ไหมครับ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ทรงสร้างท่าน ให้
ประกอบการดี ให้ครอบครองสรรพสิ่ งต่าง ๆ ในโลกที่พระเจ้าสร้าง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้รัก
พระเจ้า ให้พระเจ้าเป็ นที่พ่ ึงวางใจของมนุษย์ ให้รู้จกั นมัสการขอบพระคุณ โดยแสดงออก และให้
รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
คุณเองคิดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ ขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับสิ่ งต่าง ๆ ไหม? เช่น ฝนตก แดด
ออก คุณเองเคยขอบคุณพระเจ้าสาหรับลมหายใจที่พระเจ้าให้คุณไหม? คุณคิดว่ามนุษย์ทวั่ โลก
เดี๋ยวนี้ รักกันมากใช่ไหม ตามที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา คุณมีความคิดเห็นอย่างไร คุณคิดไหมว่าได้
เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา
1.3 มนุษย์ ได้ ทาอะไรลงไป (ได้ พลัดหลงลงทาบาปต่ อพระเจ้ า)
พระคัมภีร์ของพระเจ้า ( 1 เปโตร 2:25) บอกว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็ นเหมือนแกะที่
พลัดฝูงไป แต่บดั นี้ได้กลับมาหาพระผูเ้ ลี้ยง และพิทกั ษ์วญ
ิ ญาณจิตของท่านทั้งหลายแล้ว มนุษย์ได้
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พลัดหลงในความผิดบาป หมายถึงอะไร คือ เหมือนกับแกะได้พลัดฝูงไปจากผูเ้ ลี้ยงได้หลงฝูง ได้
หลงทางเสี ยแล้ว เพราะว่าไม่ยอมทาตามพระเจ้าผูเ้ ลี้ยง และฟังเสี ยงเรี ยกเสี ยงเตือนของพระองค์”
มนุษย์ได้พลัดหลงในความบาปอย่างไร
1. พลัดหลงโดยการตามใจของตนเอง (แทนการตามใจพระเจ้า)
2. พลัดหลงโดยการตัดสิ นใจเลือกทางเดินเอง
3. พลัดหลงโดยการไม่เชื่ อฟั ง หลงเสี ยงมาร โดยถูกล่อให้กินผลไม้
3.1 ต้นไม้แห่งความตาย (กฎแห่งความตาย) แทนที่จะเป็ น
3.2 ต้นไม้แห่งชีวิต (กฎแห่งชีวติ )
มนุษย์ที่พระเจ้าได้สร้างคู่แรกนั้นได้ถูกซาตานอันเป็ นศัตรู ของพระเจ้ามาในสภาพของงู มา
พูดล่อลวงผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นภรรยาของอาดัม มนุษย์คู่แรกของโลกชื่ออาดัมและเอวา งูซาตานล่อลวงให้
เห็นผิดเป็ นชอบ ให้หลงเชื่อมาร ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าก่อนนั้นได้เตือนมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างแล้ว
(ปฐมกาล 2:16) แต่มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างก็ได้ เลือกผิด ทาผิด และตามผิด
คุณเคยเลือกอะไรผิดไหม เช่นเลือกตามใจตนเองแทนตามใจพระเจ้า (ลูกที่เลือกจะตามใจ
ตนเองแทนตามใจพ่อแม่)
มนุษย์สมัยนี้ส่วนมากจะเลือกผิดเสี ยส่ วนใหญ่ใช่ไหม เช่นเลือกตามเพื่อนบ้าน เพื่อนฝูง
เลือกตามเพื่อนและเพื่อนทาผิด เราก็ตามเขาไป
มนุษย์วยั หนุ่มสาวได้หนั หลังให้กบั สิ่ งที่ดีและให้กบั พ่อแม่ และตามใจตนเอง
เหมือนมนุษย์ได้หนั หลังให้พระเจ้า และได้ตดั สิ นใจผิด
- โดยเลือกกินต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่
- มนุษย์จึงต้องรับผลของมันคือ ความตายในความบาป หรื อที่เรี ยกว่า ตาย-นิรันดร์
อะไรคือผลของความตายในความบาปในครั้งนั้น มนุษย์ตอ้ งถูกขับไล่จากสวนเอเดนของ
พระเจ้า และแผ่นดินเกิดพืชหนามใหญ่หนามย่อย เป็ นเครื่ องหมายว่ามนุษย์โลกได้ตกอยูภ่ ายในคา
สาปแช่งแล้ว ต้องทางานอาบเหงื่อต่างน้ า ทามาหากินลาบากจนตลอดชี วติ และตายไป
คุณคิดว่ามนุษย์ทุกวันนี้ทามาหากินลาบากมากยิง่ ขึ้น ทั้ง ๆ ที่มีความเจริ ญทางด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกขึ้น มนุ ษย์เข่นฆ่ากันมาก มนุษย์หนุ่มสาวจิตใจแปรปรวนอ้างว้างมาก หันไป
เสพยาเสพติด เหล้า มนุษย์มีความทุกข์ สามี-ภรรยาหย่าร้างกัน สภาพแวดล้อมถูกทาลายลงมาก และ
เป็ นพิษทัว่ ไป มนุษย์เห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน เย่อหยิง่ ยโส ถือศาสนาแต่พอเป็ นพิธีเท่านั้น ให้รู้วา่
ตัวเองก็มีศาสนา จะได้ไม่อายเขา แต่แก่นแท้ความจริ งของศาสนาแทบจะไม่รู้เรื่ องเลย มนุษย์เลยตก
อยูใ่ นสภาพที่สิ้นหวัง ยิง่ แย่เลวทรามลงทางด้านจิตใจ ชีวิตทุกวันเหมือนดัง (สดุดี 14:1-3 และ โรม
1: 28-32 และ โรม 3:23,6:23)
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1.4 สภาพชีวติ แห่ งผลของบาปทีก่ ล่าวมาแล้ว ทาให้ ...
สภาพชีวติ จิตใจ และวิญญาณถูกแยกจากพระเจ้า และจากผลแห่งความบาปนี้ทาให้สภาพ
ชีวติ ยิง่ ห่างยิง่ ไกล ยิง่ ออกห่ างจากพระเจ้าทุกที และสิ้ นสุ ดลงที่ทางแห่งความตายนิ รันดร์ ซึ่ งไม่มี
มนุษย์ผใู ้ ดสามารถหนีพน้ ได้ ตัวอย่างจากคัมภีร์ของพระเจ้าเรื่ อง บุตรน้อยหลงหาย (ลูกา 15:11-24)
ด้วยเหตุน้ ี...มนุษย์จึงตกต่ามาก ฝ่ ายชีวติ และจิตใจ ชีวิตไร้ความสันติสุข จิตใจรู้สึกมีความ
กลัวลึก ๆ ถึงการพิพากษาที่จะตามมา เพราะผลกรรมบาปที่ตนทา เหตุฉะนั้น ชี วติ มนุษย์จึงรู ้สึกยุง่
เหยิง ห่อเหี่ยว โศกเศร้า ไร้ซ่ ึงความสงบสุ ขของจิตใจ ชีวติ ขาดความครบบริ บูรณ์ของพระเจ้า
ถึงแม้วา่ มนุษย์จะกิน จะดื่ม จะมีสิ่งของใช้ต่าง ๆ แต่ยงั ไม่อิ่มใจ เพราะสภาพชีวิตเขายังไม่พบ
คาตอบ และยังไม่มีทางออกของชีวติ ที่แท้จริ ง
แต่ถึงกระนั้นก็ดี มนุษย์ยงั คงพยายามหาวิธีทางสู่ พระเจ้า ด้วยความรู ้และวิธีการของตนเอง
ดังนี้

จุดที่ 2 มนุษย์ พยายามหาวิธีทางไปสู่ พระเจ้ า (จะขออธิบายเสมือนขั้นบันได)
2.1 บันไดแห่ งการกระทาคุณงามความดี
ท่านคงเคยได้ยนิ ที่วา่ ทาดีได้ดี.ทาชัว่ ได้ชวั่ และทาดีได้ดีมีที่ไหน. ทาชัว่ ได้ดีมีถมไป มนุษย์
ทาความดีก็จริ ง แต่ในทานองเดียวกันก็ทาบาปด้วย ระหว่างความดีกบั ความบาปก็ก้ ากึ่งกัน แต่
ส่ วนมากจะทาชัว่ มากกว่าทาดี บ้างก็พยายามทาดี ทาบุญ เพื่อว่าบุญความดีน้ นั จะได้เป็ นเหตุพาเขา
เข้าไปสวรรค์ มนุษย์ตอ้ งเข้าใจว่าความดีน้ นั ดีสุดยอดก็คือความชอบธรรมโรม เป็ นความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะทาเพื่อจะได้บรรลุถึงพระเจ้า บันไดที่พยายามปี นป่ ายขึ้นไปก็ไม่สาเร็ จ
ขอยกตัวอย่างจากเรื่ องการทาไข่เจียว คือหากท่านมีไข่ไก่อยูถ่ ึง 99 ฟอง แต่มีแค่ 1 ฟองที่
เป็ นไข่เน่า และท่านเสี ยดายเลยผสมลงไปแล้วทอดออกมาเป็ นไข่เจียว คุณคิดว่าไข่เจียวทั้งจานจะ
เป็ นอย่างไร คุณงามความดีของท่านอาจมีมาก เปรี ยบเสมือนไข่ไก่ดี 99 ฟอง แต่คุณยังมีความชัว่
ความบาปด้วยแน่นอน อย่างน้องมี 1 อย่าง แต่จริ ง ๆ มีมากกว่านั้น
ถ้าหากเป็ นสภาพแบบนี้ ความพยายามของมนุษย์ที่จะไปถึงพระเจ้าก็หมดหวังเพราะว่า
ถึงแม้มนุษย์จะทาความดีมาก แต่มนุษย์มีกลิ่นเหม็นแห่ งของความชัว่ ด้วย เช่นกลิ่นเหม็นแห่ง
ความคิด ชัว่ ร้าย ราคะตันหา, อิจฉาตาร้อน, ผิดผัวผิดเมียแต่กระนั้นเขายังทาดีและทาดีอยูเ่ พื่อลบล้าง
ความชัว่ ก็ไม่สาเร็ จเลย ตามคัมภีร์ของพระเจ้า (โรม 3:10) บอกไว้สาหรับมนุษย์วา่ ไม่มีผใู ้ ด เป็ น
คนชอบธรรม (ดีครบถ้วน) สักคนเดียวไม่มีเลย
2.2 บันไดแห่ งการมีศาสนา
หรื อถือศาสนาอย่างเคร่ งครัด เพื่อหวังเป็ นทางไปถึงพระเจ้า มนุษย์พยายามถือศาสนาสัก
ศาสนาหนึ่งเพื่อจะได้บอกคนอื่นว่าตัวเองก็เป็ นผูม้ ีศาสนา บางคนก็มีศาสนาถือตามปู่ ย่า ตายาย โดย
ที่ตวั เองไม่เข้าใจเลย ถือศาสนาแต่พอเป็ นพิธีเท่านั้น ส่ วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่เข้าใจเลย คน
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เหล่านี้มีความพยายามที่จะไปถึงพระเจ้า แต่หารู ้ไม่วา่ มิได้เป็ นปั ญญาอย่างที่พระเจ้าต้องการ แต่
อุตส่ าห์ต้ งั ความดี ถือความดีโดยอาศัยการถือศาสนาของตนเองขึ้นมา โดยปฏิเสธความดีความชอบ
ธรรมที่พระเจ้าแห่งสากลโลกจะประทานให้ นัน่ คือแก่นแท้ และชีวติ ซึ่ งต้องอาศัยความเชื่อและ
ไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถไปถึงพระเจ้าได้โดยอาศัยการมีศาสนา
ของตนเอง
2.3 บันไดแห่ งการถือโชค ถือดวงชะตา ใช้ เวทมนต์ คาถาอาคมต่ าง ๆ
เพื่อว่าอาจจะเป็ นทางหนึ่งที่นาตนเองไปถึงขั้นบรรลุเป็ นผูว้ เิ ศษได้ และถ้าดวงดีโชคดี อาจ
ไปถึงพระเจ้า ไปถึงสวรรค์ก็ได้ แต่หารู ้ไม่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็ นกับดักตนเอง และเป็ นสิ่ งที่น่า
เกลียดชังในสายพระเนตรพระเจ้า เพราะคัมภีร์ของพระเจ้าได้กล่าวไว้วา่ คนไม่เชื่อ..คนใช้เวทมนต์..
แม่มดหมอผี มรดกของเขาอยูท่ ี่บึงไฟ และกามะถันที่กาลังไหม้อยูน่ ้ นั คุณเองคงเคยได้ยนิ เรื่ อง
ทานองเหล่านี้มามากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจงเข้าใจว่าสิ่ งเหล่านี้มิเป็ นเหตุที่นามนุษย์ไปถึง
พระเจ้าได้เลยแต่ยงิ่ นามนุษย์ออกห่างจากพระเจ้าเที่ยงแท้ทุกที เหตุฉะนั้นบันไดนี้ จึงไม่สาเร็ จ
2.4 มนุษย์ ได้ พยายามปี นป่ ายบันไดสุ ดท้ าย แต่ แล้ วบันไดต้ องหักลง
และมนุษย์ตอ้ งถูกพิพากษาในบึงไฟนรกเหมือนเดิม มนุษย์ต้ งั แต่แรกแล้วที่ได้ทาบาปต่อ
พระเจ้า โดยไม่เชื่ อฟังพระเจ้า ได้กินผลไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ หรื อต้นไม้แห่ง
ความตาย กฎแห่งความตายนั้นมนุษย์จึงได้ดาเนินสู่ ทางแห่ งการตายนิ รันดร์
แต่ถึงกระนั้นก็ดีมนุษย์เป็ นคนบาป แต่ก็ยงั อุตสาห์หาทางเพื่อจะไปถึงพระเจ้าให้ได้ ด้วย
การทาความดีต่าง ๆ ด้วยการถือศาสนาอย่างเคร่ งครัด ด้วยการถือโชคชะตาใช้เวทมนต์คาถาอาคม
และแม้กระนั้นบางคนยังบอกว่าเดินสายกลาง ๆ ขออยูแ่ บบเฉย ๆ ไม่เอาศาสนาไหนสักอย่างหนึ่ง
แต่ก็ยงั ดาเนิ นชีวติ อยูใ่ นความชัว่ ร้าย มนุษย์ตอ้ งเผชิ ญกับบันไดหัก และ ตกลงมาสู่ ที่เดิม เพราะทุก
คนทาบาป และเสื่ อมจากพระสิ ริเกียรติของพระเจ้า ค่าจ้างหรื อผลของบาปคือความตาย (ถูก
พิพากษาพินาศในบึงไฟนรก)
มนุษย์จึงหมดหนทางมืดมิด สิ้ นหวัง เหมือนตัวหมัดของสุ นขั หรื อแมวก็ได้ที่พยายามจะดีด
ตัวเองขึ้นแต่ก็ตอ้ งไปเอาภาชนะแก้วที่ ครอบไว้ และตกลงมา ที่เดิม คุณเองต้องรู ้วา่ มนุษย์ทุกคนถูก
ความบาปอันเปรี ยบเสมือนแก้วที่ครอบงาเราอยู่ เราจะพยายามปี นป่ ายหรื อดีดตัวขึ้น ในที่สุดก็จะ
ตกลงมาสู่ ที่เดิม หรื อมนุษย์กาลังดังวิง่ หนีเสื อ (เวรกรรมที่กาลังตามมนุษย์อยู)่ แต่ตอ้ งมาเจอจระเข้
(นั้นหมายถึงการพิพากษาที่อา้ ปากรออยู)่
มนุษย์ยงั มีทางอีกไหมที่จะไปถึงพระเจ้า
มนุษย์ยงั มีหวังอีกไหมที่จะไปถึงความรอดพ้นบาป
คัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่า (โรม 5:6) ขณะเมื่อเรา (มนุษย์ทุกคน) ยังขาดกาลังพระคริ สต์
(พระเยซู) ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม
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จุดที่ 3 พระเจ้ าได้ บอกหนทางชี้ทางรอดทางสวรรค์ให้ มนุษย์ แล้ว
พระเจ้าทรงรักโลก ยอห์น 3:16 จนได้ประทานพระเยซู เพื่อทุกคนที่เชื่ อวางใจจะไม่พินาศ
แต่มีชีวติ นิรันดร์ บดั นี้ในพระเยซูคริ สต์เปรี ยบเสมือนผูม้ าเปิ ดฝาครอบ “เจ้าตัวหมัดนั้น” ให้ออก
ไปสู่ โลกกว้างใหญ่แห่งเสรี ภาพ หลุดพ้นกับสิ่ งครอบงา มนุษย์ท้ งั หลายในโลกรวมทั้งท่านด้วยอย่า
พยายามดิ้นรนด้วยตนเองไปหาพระเจ้าเลย
- ท่านรู ้ไหมว่ามนุษย์หรื อท่านเองพยายามจะขึ้นไปหาพระเจ้า
- แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงเสด็จลงมาหามนุษย์ต่างหาก
และนี่แหละคือโดยทางพระเยซูคริ สต์น้ นั เอง ที่พระเจ้าสู งสุ ดทรงรักท่านมากและทุก ๆ คน
ทุก ๆ ชาติ ภาษาในโลก ได้ทรงให้พระเยซูเข้ามาในโลก ในสภาพที่เหมือนมนุษย์และทรงสั่งสอน
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ คนผีเข้า คนหูหนวก ตาบอด พระองค์ทรงสัง่ สอนเรื่ องแผ่นดินของพระ
เจ้า แต่ในที่สุดด้วยความชัว่ ช้าตาบอดของมนุษย์ในสมัยนั้นได้จบั พระเยซูตรึ งที่ไม้กางเขน และนี่คือ
หนทางเดียวที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้เพื่อว่าพรเยซูจะได้ตายแทนความบาปของคนทั้งปวงที่เชื่อ
วางใจและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวติ สิ่ งเหล่านี้ท่านเพียงแต่ฟังด้วยความเชื่ อ รับพระเยซูในใจ
ด้วยความเชื่อ ท่านจะรอด ท่านก็จะเป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริ สต์
(ถึงตอนนี้พี่เลี้ยงสามารถใช้ขอ้ พระคัมภีร์อา้ งอิงถึงการไถ่บาปของพระเยซู)
(เช่น พระธรรมโรม 5:8-11 โรม 3:23-25 เอเฟซัส 2:8-9) ท่านอาจจะสรุ ปอีกครั้งตั้งแต่ตน้
มาถึงจบก็ได้ หรื อจะเลือกขั้นตอนที่ 2 มาสรุ ปอีกครั้งก็ได้ โดยอาจใช้กบั พระธรรม (โรม บทที่
3:21-22โดยการหนุนใจน้องเลี้ยงว่า
แต่บดั นี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้พระคัมภีร์พระเจ้าได้พดู กับท่านว่า พระเจ้าได้ประทานความชอบ
ธรรมคือ ความดีครบถ้วนให้แก่ท่านได้ นอกเหนือจากกฎแห่งการมีศาสนา บัญญัติต่าง ๆ หรื อคุณ
งามความดีของท่านก็ช่วยไม่ได้ ท่านไม่ตอ้ งอาศัยดวงชะตาหรื อเวทมนต์คาถาอีกต่อไปแล้ว ท่าน
ควรจะเลิก และทิง้ สิ่ งเหล่านี้เสี ย โดยหันมาเชื่อพึ่งวางใจในพระเยซูแต่ผเู ้ ดียว (คัมภีร์กาลาเทีย 3:22)
บอกท่านว่า แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยูใ่ นความบาป (รวมทั้งท่านด้วย) เพื่อจะประทานตาม
พระสัญญาแก่คนทั้งปวงที่เชื่ อ โดยอาศัยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์เป็ นหลัก มิใช่ถือการทาดีของ
ตนเป็ นหลัก มิใช่ถือการมีศาสนาเป็ นหลัก มิใช่ถือดวงชะตาเป็ นหลัก แต่ถือการเชื่อวางใจ กลับใจ
จากสิ่ งชัว่ ร้ายเก่า ๆ เข้ามาเชื่อพึ่งวางใจในพระเยซูคริ สต์เจ้า เป็ นหลักตายตัว
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นี่แหละ บัดนี้ หากท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว และไม่มีอะไรสงสัยแล้วท่านพร้อมไหมที่
จะเปิ ดใจ เปิ ดใช้ชีวติ ของท่านต้อนรับพระเยซูคริ สต์ ท่านอยากจะอธิษฐานตอนนี้ไหมครับ ท่านจะ
อธิ ษฐานหรื อข้าพเจ้านาอธิ ษฐานเองก็ได้... หรื อขอให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูตามคาที่เขียน
ไว้ที่ใบปลิวเล่มนี้ก็ได้

9

