การประกาศกับเด็ก (Children evangelizing)
อ.เก่งกิจ อิม่ เสมอ ผู้เขียน 20 พค 2009
เด็กหรื อเด็กเล็กเป็ นคนที่สังคมให้ความสาคัญและพิทกั ษ์เลี้ยงดู ฟูมฟักและบ่มเพาะให้เด็ก
เหล่านั้นได้เติบโตขึ้นเป็ นคนที่ทาตนหรื อมีชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
และสามารถทา
ประโยชน์ให้แก่สังคมเป็ นอันมาก เด็ก ๆ เป็ นความคาดหวังของพ่อแม่ พี่นอ้ ง เป็ นอย่างสู ง พ่อแม่
บางคนถึงกับยอมสละทุกอย่าง เช่นการงาน ความสุ ขสบาย เพื่อทุ่มเทให้การดูแล เอาใจใส่ เด็ก ๆ
หรื อ ลูกของตนเองให้มีการเลี้ยงดู การศึกษา การมีชีวติ อย่างมีคุณภาพให้ได้ดีที่สุด
การประกาศเรื่ องพระเยซูคริ สต์กบั เด็กเป็ นเรื่ องที่มีความละเอียดอ่อน จนกระทัง่ เป็ นความ
ยากในบางเรื่ อง อย่างไรก็ตามผูใ้ หญ่จะมีส่วนในการอบรมสอนและประกาศเรื่ องราวเหล่านี้ มี 4
ประการในการประกาศเรื่ องพระเจ้าแก่เด็ก ๆ คือ
ประการที่ 1 ประกาศเรื่ องพระเจ้าโดยการพูดเรื่ องที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก
เหตุเพราะเด็ก ๆ ยังมีความรู ้ ความเข้าใจ ความมีเหตุผล น้อยกว่าผูใ้ หญ่ ดังนั้นผูใ้ หญ่หรื อ
พ่อแม่มีหน้าที่ที่จะต้องสั่งสอนเขาเหล่านั้นให้เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาน พระคาพระเจ้าจาก เฉลย
ธรรมบัญญัติ 6:6-7 ได้กล่าวไว้วา่ “และจงให้ถอ้ ยคาที่ขา้ พเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ อยูใ่ นใจของ
ท่าน และพวกท่านจงอุตส่ าห์สอนถ้อยคาเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนัง่ อยูใ่ นเรื อนเดิน
อยูต่ ามทาง และนอนลงหรื อลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคานั้น”
การสั่งสอนเด็ก ๆ นั้นต้องมาจากใจและการสั่งสอนนั้นไม่สอนเฉพาะเวลาหรื อเฉพาะที่ แต่
ต้องสอนทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอากับกริ ยา นัน่ คือผูใ้ หญ่ตอ้ งทาตนให้เป็ นแบบอย่างแก่เด็ก ๆ
ตรงกันข้ามถ้าผูใ้ หญ่ทาลักษณะเหมือนกับเด็ก ๆ รวมไปทั้งความไร้เดียงสาแล้วเราก็นึกภาพดูซิวา่
ผูใ้ หญ่น้ นั น่าสมเพชเช่นไร นอกจากนั้นการพูดเรื่ องที่ไม่สลับซับซ้อน เรื่ องที่เข้าใจง่ายแต่แฝงไป
ด้วยความจริ งแห่งพระวจนะก็เป็ นสิ่ งที่สมควรกระทา
ประการที่ 2 ชี้ชวนให้เข้าใจเรื่ องพระเยซูคริ สต์
เนื่องด้วยเรื่ องราวที่พระเยซูคริ สต์ได้สอนในหลาย ๆ ตอน บางเรื่ องเป็ นอุปมาอุปมัยที่ง่าย
เพื่อที่จะทาความเข้าใจ นัน่ หมายความว่าเด็ก ๆ แม้แต่เด็กเล็กก็เข้าใจได้ พระเยซูไม่ได้สอนเรื่ องที่
ยาก ๆ หรื อคนที่จะเข้าใจต้องมีความรู ้สูง ใช้ปรัชญาสู งจึงจะเข้าใจไม่เป็ นเช่นนั้นเลย เรื่ องที่พระองค์
สอนนั้นเป็ นเรื่ องที่ ง่าย ๆ เรื่ องที่มนุษย์เราเห็นและ พบอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน ดังนั้นคนที่เข้าใจเรื่ อง
พระเจ้ายากนั้นไม่ได้เป็ นเพราะเขาไม่มีความรู้ ตรงกันข้ามใจเหตุเพราะจิตใจของเขาไม่เปิ ด พระคา
พระเจ้ากล่าวไว้ใน อิสยาห์ 1:19 “ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน”
เด็ก ๆ เหมือนกับผ้าขาวถ้าผูใ้ หญ่ใส่ ความคิดที่ถูกต้องก็จะเป็ นความคิดที่เป็ นผลดีแก่เขาใน
เมื่อเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่กระทาการดี
เรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ก็ปราศจากความเท็จทั้งปวง
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ตรงกันข้ามพระคาพระเจ้าเป็ นจริ งอย่างไม่ตอ้ งพิสูจน์และไม่มีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ เลย อย่างไรก็ตามผูท้ ี่
เชื่อต้องอธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ เพราะพระองค์จะทรงสดับและกระทากิจในจิตใจของเด็ก ๆ
ประการที่ 3 พูดเรื่ องพระเจ้าจากหัวใจและกล่าวในพระนามของพระองค์
ถ้าเราสอนเด็ก ๆ จากใจเราก็จะไม่ตอ้ งเกรงกลัวว่าสิ่ งที่เราสอนนั้นจะเป็ นการหลอกลวง
เป็ นเท็จ และมีความมัน่ ใจในเรื่ องที่เราได้พดู นั้น
มัทธิว 7:21-23 “มิใช่ทุกคนที่เรี ยกเราว่า 'พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า' จะได้เข้าในแผ่นดิน
สวรรค์แต่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิตามพระทัยพระบิดาของเราผูท้ รงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื่อถึงวันนั้นจะมี
คนเป็ นอันมากร้องแก่เราว่า'พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนาม
ของพระองค์และได้ขบั ผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทาการมหัศจรรย์เป็ นอันมากใน
พระนามของพระองค์มิใช่หรื อ'
เมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่า'เราไม่เคยรู ้จกั เจ้าเลยเจ้าผูก้ ระทา
ความชัว่ จงไปเสี ยให้พน้ หน้าเรา'”
ประการที่ 4 มีความมัน่ ใจในความรอดของเด็ก ๆ
การเป็ นพยานให้กบั เด็ก ๆ ในเรื่ องความมัน่ ใจในความรอดนั้นเป็ นสิ่ งที่ควรทาแต่การที่ไป
บังคับหรื อเสแสร้งให้เด็ก ๆ มาเชื่อนั้นก็เป็ นเรื่ องที่ฉาบฉวยและไม่ควรกระทา และไม่เป็ นผลดีท้ งั
ปวง หรื อว่ากระทาการประกาศแก่เด็กเพื่อประโยชน์ของผูใ้ หญ่เองก็เป็ นเรื่ องที่ไม่สมควรและก็เป็ น
การทาให้พระเจ้ามัวหมองลง ดังนั้นผูใ้ หญ่ที่ประกาศต้องมีความมัน่ ใจในความรอดของตนเองกับ
พระเจ้าก็สามารถทาให้เกิดผล
พระธรรมโรม 8:15-16 “เหตุวา่ ท่านไม่ได้รับน้ าใจทาสซึ่ งทาให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่าน
ได้รับพระวิญญาณผูท้ รงให้เป็ นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรี ยกพระเจ้าว่าอับบา คือพระ
บิดา พระวิญญาณนั้นเป็ นพยานร่ วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระ
เจ้า”
สรุ ป การประกาศของผูใ้ หญ่ให้แก่เด็ก ๆ นั้นผลดีที่ได้จะเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยในพันธ
กิจของพระองค์และได้เปรี ยบ ในพระธรรมลูกา 18:17 ว่า เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่าผู ้
หนึ่งผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้ ดังนั้นผูใ้ หญ่
ที่ยงั ไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ก็คงต้องอายเด็ก ๆ อัครทูตเปาโลได้เขียนไว้ใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 ข้อที่
9-13 ว่า ความรู ้ของมนุษย์น้ นั ไม่มีความสมบูรณ์ แต่เมื่อความสมบูรณ์ที่มาจากองค์พระเยซูคริ สต์ได้
เข้ามาความบกพร่ องก็เสื่ อมสู ญไป เมื่อท่านยังเป็ นเด็กท่านก็พดู เด็ก ใคร่ ครวญอย่างเด็ก ๆ แต่เมื่อ
ท่านเป็ นผูใ้ หญ่ท่านก็เลิกการกระทาอย่างเด็ก ๆ นั้นเสี ย คาถามมีวา่ ท่านผูใ้ หญ่ท้ งั หลายท่านยังมีการ
กระทาอย่างเด็กหรื อไม่
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