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การส่ือความหมายของข่าวประเสริฐ 
การเป็นพีเ่ลีย้ง-ติดตามผล 

1. การเป็นพีเ่ลีย้งคอือะไร ควรมลีกัษณะอย่างไร และ ส าคญัแค่

ไหน? 

ค านิยาม การเป็นพี่เล้ียง ค าวา่ “พี่” หมายถึงบุคคลท่ีเกิดก่อนนอ้งในครอบครัว ค าวา่ “เล้ียง” 
หมายถึงการเล้ียงดู เล้ียงดว้ยอาหารให้เจริญเติบโต รวมความก็คือโดยปกติในครอบครัวคนไทย
มกัจะใหพ้ี่เล้ียงดูแลนอ้งของตนในครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระ พอ่แม่จะไดท้  ามาหากินอยา่งอ่ืน 

ในท านองเดียวกนั ในอาณาจกัรของพระเจา้ หรือท่ามกลางคริสตจกัร บุคคลท่ีเป็นพี่ก็คือ
บุคคลท่ีบงัเกิดใหม่ก่อนนอ้งพระคริสต ์ คนท่ีบงัเกิดใหม่ก็ตอ้งช่วยเล้ียงดูคนท่ีบงัเกิดใหม่ทีหลงั ซ่ึง
เป็นภาพธรรมโรมชาติท่ีเราทุกคนคุน้เคยมาแลว้ 

พีเ่ลีย้งควรมลีกัษณะและภาระหน้าทีอ่ย่างไร? 

1. ต้องถือว่าเป็นภาระรับผิดชอบ คือตอ้งส านึกวา่การท่ีเราทั้งหลายเป็นพี่ก็หมายความวา่ 
เราเป็นผูมี้ภาระท่ีตอ้งท าแลว้ โดยจิตส านึกแบบอตัโนมติั และมีภาระแบบท่ีรับมอบหมายจากพอ่แม่
ดว้ย 

การส านึกวา่การเป็นพี่เล้ียงของท่านนั้น เป็นภาระรับผดิชอบของท่านแลว้ ต่อพระพกัตร์
ของพระเจา้ เม่ือมีนอ้งเล้ียงคนหน่ึงเกิดข้ึนมาในครอบครัวของพระเจา้แลว้ ไม่วา่นอ้งเล้ียงนั้นจะ
เกิดข้ึนในคริสตจกัรหรือการประกาศใหญ่ปีหนา้น้ี ทุกคนท่ีน่ีควรถือวา่น้ีคือภาระใหญ่ท่ีเราทุกคน
ตอ้งแบกภาระต่อพระเจา้ท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระเจา้ดว้ย (โคโลสี 1: 25) 

2. ต้องมีใจเสียสละ การเสียสละเป็นคุณสมบติัของพี่เล้ียงท่ีแทจ้ริง ท่านคงไดย้นิค าโฆษณา
จากโทรทศัน์ท่ีวา่ การทุ่มเทก็คือการทอดทิ้ง การเป็นพี่เล้ียงตอ้งมีใจทุ่มเทเสียสละพอสมควร ถา้คุณ
เสียสละทุ่มเทเท่าไร ก็คือคุณตอ้งทอดทิ้งตวัคุณ งานของคุณ ชีวติของคุณ ส่ิงดี ๆ ของคุณ การ
พกัผอ่นของคุณไปมากเท่านั้น ก็คงยกตวัอยา่ง เร่ืองชาวสะมาเรียใจดี...วา่เขาเสียสละแค่ไหน เช่น
เสียเวลา เสียเงินช่วยเหลือ เสียสัตวใ์หข่ี้ เสียส่ิงของท่ีจะน าไปใชเ้องแทบทุกอยา่ง การเป็นพี่เล้ียงจึง
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้เราทุกคนตอ้งเสียสละ (ลูกา. 10:25-37) 
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3. ต้องรู้จักเลีย้งตัวเอง และเลีย้งน้องเลีย้ง พี่เล้ียงตอ้งรู้จกัเอาใจใส่กินอาหารดว้ยตวัเองได้
ก่อนท่ีจะเล้ียงนอ้ง ตวัพี่เล้ียงเองตอ้งหาอะไรใส่ทอ้งให้อ่ิมก่อน คือรู้จกัอ่านศึกษา วเิคราะห์ พระ
วจนะและน ามาหนุนใจตนเองใหต้วัเองเจริญข้ึน และน าส่ิงท่ีตนเองรู้นั้นไปดดัแปลงเล้ียงนอ้งต่อไป 
พี่เล้ียงตอ้งรู้จกัอ่านพระวจนะเป็นประจ าและน ามาใชเ้สมอในชีวติประจ าวนั ในท่ีน้ีรวมถึงการรู้จกั
การอธิษฐานและติดสนิทกบัพระเจา้ดว้ย (1 ทิโมธี 4:16 จงเอาใจใส่ทั้งตวัทา่นและค าสอนของท่าน) 

4. ต้องมีใจอ่อนสุภาพ อดทนและเป็นแบบอย่าง พี่เล้ียงตอ้งมีจิตใจท่ีอ่อนสุภาพ เวลาปฏิบติั
ต่อนอ้งเล้ียง ไม่โกรธเร็ว มีความรักแท ้เม่ือเห็นนอ้งเล้ียงท าผดิ เช่น นอ้งท าอาหารหกจากโตะ๊ หรือ
ท าแกว้แตก พี่เล้ียงตอ้งแนะน าสอนให้รู้ทุกอยา่ง ตอ้งอดทนต่อกริยาท่าทางอนัไม่สบอารมณ์ของ
ตนเอง คุณสมบติัน้ีส าคญัต่อพี่เล้ียงมากเพราะนอ้งเล้ียงจะเติบโตไดก้็ต่อเม่ือเห็นพี่เล้ียงอ่อนสุภาพ 
รักเขา อดทนต่อเขา คุณเองตอ้งเขา้ใจวา่ นอ้งเล้ียงของคุณยงัไม่มีประสบการณ์อะไรเลย ยงัไม่รู้
อะไรเลย เพราะวา่บางคร้ังคนท่ีกลบัใจใหม่ ๆ น้ี จิตใจของเขาเบาะบางมาก เคยชอกช ้ามามากแลว้ 
เหมือนเป็นแกว้ท่ีเคยแตกร้าวมาแลว้ เขาเองไม่อยากจะรับความกระทบกระเทือนใจอีกเลย สรุปโดย
ยอ่คือ คุณเป็นเหมือนผูท่ี้ป้ันหมอ้แตกหรือก าลงัจะแตก ใหก้ลบัสู่สภาพเดิม เพราะฉะนั้นจงท าแบบ
เบา ๆ มือ (ประสบการณ์ของตนเองเคยเจอพี่เล้ียง 2 แบบ) จากพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:7-8 
สุภาพพร้อมท่ีจะเผื่อแผเ่จือจานและอุทิศตวัใหท้่านดว้ย 

5. ความส าคัญของการเป็นพีเ่ลีย้ง ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเร่ืองของกองทหารท่ีจะเขา้รบ
สงคราม ประกอบดว้ย นายร้อย,นายพนั,นายสิบ,จ่า และพลทหาร พี่เล้ียงในการประกาศใหญ่จึงมี
ความส าคญัมาก เพราะกองทพัจะชนะไดห้รือไม่ อยูท่ี่ก  าลงัพลทหารซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีก าลงัและส าคญั
ท่ีสุด เพราะฉะนั้น พลพี่เล้ียงจึงมีบทบาทและส าคญัมากในสมรภูมิการสู้ศึกสงครามฝ่ายวญิญาณ 
และพลพี่เล้ียงน้ีจ  าเป็นตอ้งรับการฝึกในขั้นพื้นฐาน ทั้งภาคสนาม และภาคทฤษฎี ขออา้งจากพระ
ธรรม (อพยพ 17:8-13 ขอ้ 9) จงเลือกชายฉกรรจฝ่์ายเรา ...ซ่ึงหมายถึงส าคญัมีจ านวนมาก มีแต่แม่
ทพัโยชูวาก็ไม่ได ้ เพราะฉะนั้นชายฉกรรจจึ์งเปรียบเทียบเหมือนพลพี่เล้ียงทั้งชุดท่ีจะเขา้ไปเป็นพี่
เล้ียงประกาศใหญ่ เพราะคุณคือผูท่ี้ตอ้งเขา้ไปต่อสู้ยดึอ านาจจากคนเหล่านั้นท่ีอยูใ่นอาณาจกัรแห่ง
ความมืด และซาตานใหม้าอยูใ่นอาณาจกัรเสรีแห่งพระคริสต ์คุณเป็นผูท่ี้ส าคญัมาก 

2. พีเ่ลีย้งควรรู้จักวธีิการส่ือความหมายของข่าวประเสริฐอย่างถูกต้อง 

ในท่ีน่ีจะขอใชแ้ผน่ภาพ แผนการสอนของพระเจา้ส าหรับมนุษย ์ (ท่าน) โดยแบ่งเป็น 3 
ตอนใหญ่ ๆ ในการอธิบายส่ือความหมายการเป็นพยานใหก้บันอ้งเล้ียงของท่าน 
จุดที ่1 คุณต้องรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรต่อมนุษย์ (และเฉพาะต่อท่านเดี๋ยวนี ้) 
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1.1 คุณต้องเข้าใจว่าพระเจ้าคือใคร ( กจิการ 17:24) 

พระเจา้คือผูท่ี้สร้างโลกกบัส่ิงทั้งปวง....ท่ีอยูใ่นนั้น เป็นพระเจา้แห่งสรวงสวรรค ์ และ
แผน่ดินโลก เป็นพระเจา้แห่งสากลโลกผูสู้งสุด บริสุทธ์ิ ยติุธรรม ปราศจากอุบาย-มลทินทั้งปวง
ทั้งส้ินของโลก ทรงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง ทรงรอบรู้ส่ิงสารพดัไม่มีอะไรท่ีจะซ่อนเร้นใหพ้น้สาย
พระเนตรพระองคไ์ดเ้ลย 

พระเจา้มิใช่ปูชนียวตัถุส่ิงของใด ท่ีมือมนุษยไ์ดท้  าข้ึน มนุษยห์รือท่านไม่ควรถือวา่พระเจา้
ทรงเป็นเงิน เป็นทอง หรือหินอนัเป็นปฏิมากรส าเร็จดว้ยฝีมือมนุษย ์ ซ่ึงเคล่ือนไหวไปมาไม่ได ้ คุณ
เองคิดวา่จริงไหม? 

ควรอธิบายเพิ่มเติมท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูก้  าหนดฤดูกาล ประทานฝน แดด พืชผลทุกชนิด 
สัตวทุ์กประเภทให้เกิดข้ึน คุณเองเคยคิดไหมวา่โลกน้ีมาจากไหน มาไดอ้ยา่งไร ใครคือพระผูส้ร้าง 
โลกมนัจะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไดไ้หม? 

1.2 มนุษย์คู่แรกมาจากไหน ใครเป็นผู้สร้าง สร้างอย่างไร และสร้างมาท าไม? 

ในพระคมัภีร์เร่ืองปฐมกาล หมายถึง เวลาเร่ิมแรกเดิมทีนั้น พระเจา้ทรงสร้างโลกและสรรพ
ส่ิงในโลก ใหมี้พืชและสัตวต่์าง ๆ ตามชนิดของมนัมากมายหลายร้อยหลายพนัชนิด แต่แลว้ยงัไม่
ครบบริบูรณ์ พระเจา้จึงตรัสวา่ ใหเ้ราสร้างมนุษยต์ามฉายาตามอยา่งของเรา ตามพระฉายาก็คือ ตาม
แบบแห่งพระเจา้ เช่นใหมี้ความรัก ความยนิดีสามารถกระท าคุณงามความดี โดยแสดงออกต่อพระ
เจา้ เช่นการสรรเสริญนมสัการพระเจา้แสดงออกต่อมนุษย ์โดยการรักมนุษยเ์หมือนรักตนเอง 

พระคมัภีร์ของพระเจา้บอกวา่ พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยข้ึ์นมาเอง พระเจา้ทรงสร้างอยา่งไร
พระเจา้ทรงป้ันมนุษยด์ว้ยผงคลีดิน ระบายลมปราณเขา้ทางจมูก มนุษยจึ์งเป็นผูมี้ชีวิต 

พระเจา้ทรงสร้างมนุษยม์าท าไม รู้ไหมครับ พระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์ ทรงสร้างท่าน ให้
ประกอบการดี ใหค้รอบครองสรรพส่ิงต่าง ๆ ในโลกท่ีพระเจา้สร้าง พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หรั้ก
พระเจา้ ใหพ้ระเจา้เป็นท่ีพึ่งวางใจของมนุษย ์ ให้รู้จกันมสัการขอบพระคุณ โดยแสดงออก และให้
รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 

คุณเองคิดวา่มนุษยส่์วนใหญ่ ขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับส่ิงต่าง ๆ ไหม? เช่น ฝนตก แดด
ออก คุณเองเคยขอบคุณพระเจา้ส าหรับลมหายใจท่ีพระเจา้ใหคุ้ณไหม? คุณคิดวา่มนุษยท์ัว่โลก
เด๋ียวน้ีรักกนัมากใช่ไหม ตามท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมา คุณมีความคิดเห็นอยา่งไร คุณคิดไหมวา่ได้
เกิดอะไรข้ึนกบัมนุษยท่ี์พระเจา้ทรงสร้างข้ึนมา 

1.3 มนุษย์ได้ท าอะไรลงไป (ได้พลดัหลงลงท าบาปต่อพระเจ้า) 

พระคมัภีร์ของพระเจา้ ( 1 เปโตร 2:25) บอกวา่ “เพราะวา่ท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะท่ี
พลดัฝงูไป แต่บดัน้ีไดก้ลบัมาหาพระผูเ้ล้ียง และพิทกัษว์ญิญาณจิตของท่านทั้งหลายแลว้ มนุษยไ์ด้
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พลดัหลงในความผดิบาป หมายถึงอะไร คือ เหมือนกบัแกะไดพ้ลดัฝงูไปจากผูเ้ล้ียงไดห้ลงฝงู ได้
หลงทางเสียแลว้ เพราะวา่ไม่ยอมท าตามพระเจา้ผูเ้ล้ียง และฟังเสียงเรียกเสียงเตือนของพระองค”์ 

มนุษยไ์ดพ้ลดัหลงในความบาปอยา่งไร 
1. พลดัหลงโดยการตามใจของตนเอง (แทนการตามใจพระเจา้) 
2. พลดัหลงโดยการตดัสินใจเลือกทางเดินเอง 
3. พลดัหลงโดยการไม่เช่ือฟัง หลงเสียงมาร โดยถูกล่อให้กินผลไม ้

3.1 ตน้ไมแ้ห่งความตาย (กฎแห่งความตาย) แทนท่ีจะเป็น 
3.2 ตน้ไมแ้ห่งชีวิต (กฎแห่งชีวติ) 

มนุษยท่ี์พระเจา้ไดส้ร้างคู่แรกนั้นไดถู้กซาตานอนัเป็นศตัรูของพระเจา้มาในสภาพของงู มา
พดูล่อลวงผูห้ญิงซ่ึงเป็นภรรยาของอาดมั มนุษยคู์่แรกของโลกช่ืออาดมัและเอวา งูซาตานล่อลวงให้
เห็นผดิเป็นชอบ ให้หลงเช่ือมาร ทั้ง ๆ ท่ีพระเจา้ก่อนนั้นไดเ้ตือนมนุษยคู์่แรกท่ีพระเจา้สร้างแลว้ 
(ปฐมกาล 2:16) แต่มนุษยคู์่แรกท่ีพระเจา้สร้างก็ได ้เลือกผิด ท าผดิ และตามผดิ 

คุณเคยเลือกอะไรผดิไหม เช่นเลือกตามใจตนเองแทนตามใจพระเจา้ (ลูกท่ีเลือกจะตามใจ
ตนเองแทนตามใจพอ่แม่) 

มนุษยส์มยัน้ีส่วนมากจะเลือกผดิเสียส่วนใหญ่ใช่ไหม เช่นเลือกตามเพื่อนบา้น เพื่อนฝงู 
เลือกตามเพื่อนและเพื่อนท าผดิ เราก็ตามเขาไป 

มนุษยว์ยัหนุ่มสาวไดห้นัหลงัใหก้บัส่ิงท่ีดีและใหก้บัพอ่แม่ และตามใจตนเอง 
เหมือนมนุษยไ์ดห้นัหลงัใหพ้ระเจา้ และไดต้ดัสินใจผดิ 
- โดยเลือกกินตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ 
- มนุษยจึ์งตอ้งรับผลของมนัคือ ความตายในความบาป หรือท่ีเรียกวา่ ตาย-นิรันดร์ 
อะไรคือผลของความตายในความบาปในคร้ังนั้น มนุษยต์อ้งถูกขบัไล่จากสวนเอเดนของ

พระเจา้ และแผน่ดินเกิดพืชหนามใหญ่หนามยอ่ย เป็นเคร่ืองหมายวา่มนุษยโ์ลกไดต้กอยูภ่ายในค า
สาปแช่งแลว้ ตอ้งท างานอาบเหง่ือต่างน ้า ท ามาหากินล าบากจนตลอดชีวติ และตายไป 

คุณคิดวา่มนุษยทุ์กวนัน้ีท ามาหากินล าบากมากยิง่ข้ึน ทั้ง ๆ ท่ีมีความเจริญทางดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกข้ึน มนุษยเ์ข่นฆ่ากนัมาก มนุษยห์นุ่มสาวจิตใจแปรปรวนอา้งวา้งมาก หนัไป
เสพยาเสพติด เหลา้ มนุษยมี์ความทุกข ์สามี-ภรรยาหยา่ร้างกนั สภาพแวดลอ้มถูกท าลายลงมาก และ
เป็นพิษทัว่ไป มนุษยเ์ห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน เยอ่หยิง่ยโส ถือศาสนาแต่พอเป็นพิธีเท่านั้น ให้รู้วา่
ตวัเองก็มีศาสนา จะไดไ้ม่อายเขา แต่แก่นแทค้วามจริงของศาสนาแทบจะไม่รู้เร่ืองเลย มนุษยเ์ลยตก
อยูใ่นสภาพท่ีส้ินหวงั ยิง่แยเ่ลวทรามลงทางดา้นจิตใจ ชีวิตทุกวนัเหมือนดงั (สดุดี 14:1-3 และ โรม 
1: 28-32 และ โรม 3:23,6:23) 
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1.4 สภาพชีวติแห่งผลของบาปทีก่ล่าวมาแล้ว ท าให้... 

สภาพชีวติจิตใจ และวิญญาณถูกแยกจากพระเจา้ และจากผลแห่งความบาปน้ีท าใหส้ภาพ
ชีวติยิง่ห่างยิง่ไกล ยิง่ออกห่างจากพระเจา้ทุกที และส้ินสุดลงท่ีทางแห่งความตายนิรันดร์ ซ่ึงไม่มี
มนุษยผ์ูใ้ดสามารถหนีพน้ได ้ตวัอยา่งจากคมัภีร์ของพระเจา้เร่ือง บุตรนอ้ยหลงหาย (ลูกา 15:11-24) 

ดว้ยเหตุน้ี...มนุษยจึ์งตกต ่ามาก ฝ่ายชีวติ และจิตใจ ชีวิตไร้ความสันติสุข จิตใจรู้สึกมีความ
กลวัลึก ๆ ถึงการพิพากษาท่ีจะตามมา เพราะผลกรรมบาปท่ีตนท า เหตุฉะนั้น ชีวติมนุษยจึ์งรู้สึกยุง่
เหยงิ ห่อเห่ียว โศกเศร้า ไร้ซ่ึงความสงบสุขของจิตใจ ชีวติขาดความครบบริบูรณ์ของพระเจา้ 
ถึงแมว้า่มนุษยจ์ะกิน จะด่ืม จะมีส่ิงของใชต่้าง ๆ แต่ยงัไม่อ่ิมใจ เพราะสภาพชีวิตเขายงัไม่พบ
ค าตอบ และยงัไม่มีทางออกของชีวติท่ีแทจ้ริง 

แต่ถึงกระนั้นก็ดี มนุษยย์งัคงพยายามหาวธีิทางสู่พระเจา้ ดว้ยความรู้และวธีิการของตนเอง
ดงัน้ี 

จุดที ่2 มนุษย์พยายามหาวธีิทางไปสู่พระเจ้า (จะขออธิบายเสมอืนขั้นบันได) 

2.1 บันไดแห่งการกระท าคุณงามความดี 
ท่านคงเคยไดย้นิท่ีวา่ ท าดีไดดี้.ท าชัว่ไดช้ัว่ และท าดีไดดี้มีท่ีไหน. ท าชัว่ไดดี้มีถมไป มนุษย์

ท าความดีก็จริง แต่ในท านองเดียวกนัก็ท าบาปดว้ย ระหวา่งความดีกบัความบาปก็ก ้าก่ึงกนั แต่
ส่วนมากจะท าชัว่มากกวา่ท าดี บา้งก็พยายามท าดี ท าบุญ เพื่อวา่บุญความดีนั้นจะไดเ้ป็นเหตุพาเขา
เขา้ไปสวรรค ์ มนุษยต์อ้งเขา้ใจวา่ความดีนั้นดีสุดยอดก็คือความชอบธรรมโรม เป็นความพยายาม
ของมนุษยท่ี์จะท าเพื่อจะไดบ้รรลุถึงพระเจา้ บนัไดท่ีพยายามปีนป่ายข้ึนไปก็ไม่ส าเร็จ 

ขอยกตวัอยา่งจากเร่ืองการท าไข่เจียว คือหากท่านมีไข่ไก่อยูถึ่ง 99 ฟอง แต่มีแค่ 1 ฟองท่ี
เป็นไข่เน่า และท่านเสียดายเลยผสมลงไปแลว้ทอดออกมาเป็นไข่เจียว คุณคิดวา่ไข่เจียวทั้งจานจะ
เป็นอยา่งไร คุณงามความดีของท่านอาจมีมาก เปรียบเสมือนไข่ไก่ดี 99 ฟอง แต่คุณยงัมีความชัว่
ความบาปดว้ยแน่นอน อยา่งนอ้งมี 1 อยา่ง แต่จริง ๆ มีมากกวา่นั้น 

ถา้หากเป็นสภาพแบบน้ี ความพยายามของมนุษยท่ี์จะไปถึงพระเจา้ก็หมดหวงัเพราะวา่
ถึงแมม้นุษยจ์ะท าความดีมาก แต่มนุษยมี์กล่ินเหมน็แห่งของความชัว่ดว้ย เช่นกล่ินเหมน็แห่ง
ความคิด ชัว่ร้าย ราคะตนัหา, อิจฉาตาร้อน, ผดิผวัผดิเมียแต่กระนั้นเขายงัท าดีและท าดีอยูเ่พื่อลบลา้ง
ความชัว่ กไ็ม่ส าเร็จเลย ตามคมัภีร์ของพระเจา้ (โรม 3:10) บอกไวส้ าหรับมนุษยว์า่ ไม่มีผูใ้ด เป็น 
คนชอบธรรม (ดีครบถว้น) สักคนเดียวไม่มีเลย 

2.2 บันไดแห่งการมีศาสนา 
หรือถือศาสนาอยา่งเคร่งครัด เพื่อหวงัเป็นทางไปถึงพระเจา้ มนุษยพ์ยายามถือศาสนาสัก

ศาสนาหน่ึงเพื่อจะไดบ้อกคนอ่ืนวา่ตวัเองก็เป็นผูมี้ศาสนา บางคนก็มีศาสนาถือตามปู่ ยา่ ตายาย โดย
ท่ีตวัเองไม่เขา้ใจเลย ถือศาสนาแต่พอเป็นพิธีเท่านั้น ส่วนแก่นแทข้องศาสนาเขาไม่เขา้ใจเลย คน
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เหล่าน้ีมีความพยายามท่ีจะไปถึงพระเจา้ แต่หารู้ไม่วา่มิไดเ้ป็นปัญญาอยา่งท่ีพระเจา้ตอ้งการ แต่
อุตส่าห์ตั้งความดี ถือความดีโดยอาศยัการถือศาสนาของตนเองข้ึนมา โดยปฏิเสธความดีความชอบ
ธรรมท่ีพระเจา้แห่งสากลโลกจะประทานให ้ นัน่คือแก่นแท ้ และชีวติซ่ึงตอ้งอาศยัความเช่ือและ
ไวว้างใจในพระเจา้เท่านั้น เพราะฉะนั้นมนุษยจึ์งไม่สามารถไปถึงพระเจา้ไดโ้ดยอาศยัการมีศาสนา
ของตนเอง 

2.3 บนัไดแห่งการถือโชค ถือดวงชะตา ใช้เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ 

เพื่อวา่อาจจะเป็นทางหน่ึงท่ีน าตนเองไปถึงขั้นบรรลุเป็นผูว้เิศษได ้ และถา้ดวงดีโชคดี อาจ
ไปถึงพระเจา้ ไปถึงสวรรคก์็ได ้ แต่หารู้ไม่ส่ิงเหล่าน้ีกลบักลายเป็นกบัดกัตนเอง และเป็นส่ิงท่ีน่า
เกลียดชงัในสายพระเนตรพระเจา้ เพราะคมัภีร์ของพระเจา้ไดก้ล่าวไวว้า่ คนไม่เช่ือ..คนใชเ้วทมนต.์.
แม่มดหมอผ ี มรดกของเขาอยูท่ี่บึงไฟ และก ามะถนัท่ีก าลงัไหมอ้ยูน่ั้น คุณเองคงเคยไดย้นิเร่ือง
ท านองเหล่าน้ีมามากแลว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจงเขา้ใจวา่ส่ิงเหล่าน้ีมิเป็นเหตุท่ีน ามนุษยไ์ปถึง
พระเจา้ไดเ้ลยแต่ยิง่น ามนุษยอ์อกห่างจากพระเจา้เท่ียงแททุ้กที เหตุฉะนั้นบนัไดน้ีจึงไม่ส าเร็จ 
2.4 มนุษย์ได้พยายามปีนป่ายบันไดสุดท้าย แต่แล้วบันไดต้องหักลง  

และมนุษยต์อ้งถูกพิพากษาในบึงไฟนรกเหมือนเดิม มนุษยต์ั้งแต่แรกแลว้ท่ีไดท้  าบาปต่อ
พระเจา้ โดยไม่เช่ือฟังพระเจา้ ไดกิ้นผลไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ หรือตน้ไมแ้ห่ง
ความตาย กฎแห่งความตายนั้นมนุษยจึ์งไดด้ าเนินสู่ทางแห่งการตายนิรันดร์ 

แต่ถึงกระนั้นก็ดีมนุษยเ์ป็นคนบาป แต่ก็ยงัอุตสาห์หาทางเพื่อจะไปถึงพระเจา้ใหไ้ด ้ ดว้ย
การท าความดีต่าง ๆ ดว้ยการถือศาสนาอยา่งเคร่งครัด ดว้ยการถือโชคชะตาใชเ้วทมนตค์าถาอาคม 
และแมก้ระนั้นบางคนยงับอกวา่เดินสายกลาง ๆ ขออยูแ่บบเฉย ๆ ไม่เอาศาสนาไหนสักอยา่งหน่ึง 
แต่ก็ยงัด าเนินชีวติอยูใ่นความชัว่ร้าย มนุษยต์อ้งเผชิญกบับนัไดหกั และ ตกลงมาสู่ท่ีเดิม เพราะทุก
คนท าบาป และเส่ือมจากพระสิริเกียรติของพระเจา้ ค่าจา้งหรือผลของบาปคือความตาย (ถูก
พิพากษาพินาศในบึงไฟนรก) 

มนุษยจึ์งหมดหนทางมืดมิด ส้ินหวงั เหมือนตวัหมดัของสุนขัหรือแมวก็ไดท่ี้พยายามจะดีด
ตวัเองข้ึนแต่ก็ตอ้งไปเอาภาชนะแกว้ท่ี ครอบไว ้และตกลงมา ท่ีเดิม คุณเองตอ้งรู้วา่มนุษยทุ์กคนถูก
ความบาปอนัเปรียบเสมือนแกว้ท่ีครอบง าเราอยู ่ เราจะพยายามปีนป่ายหรือดีดตวัข้ึน ในท่ีสุดก็จะ
ตกลงมาสู่ท่ีเดิม หรือมนุษยก์ าลงัดงัวิง่หนีเสือ (เวรกรรมท่ีก าลงัตามมนุษยอ์ยู)่ แต่ตอ้งมาเจอจระเข ้
(นั้นหมายถึงการพิพากษาท่ีอา้ปากรออยู)่ 

มนุษยย์งัมีทางอีกไหมท่ีจะไปถึงพระเจา้ 
มนุษยย์งัมีหวงัอีกไหมท่ีจะไปถึงความรอดพน้บาป 
คมัภีร์ของพระเจา้บอกวา่ (โรม 5:6) ขณะเม่ือเรา (มนุษยทุ์กคน) ยงัขาดก าลงัพระคริสต ์

(พระเยซู) ไดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อช่วยคนบาปในเวลาท่ีเหมาะสม 
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จุดที ่3 พระเจ้าได้บอกหนทางช้ีทางรอดทางสวรรค์ให้มนุษย์แล้ว 

พระเจา้ทรงรักโลก ยอห์น 3:16 จนไดป้ระทานพระเยซู เพื่อทุกคนท่ีเช่ือวางใจจะไม่พินาศ 
แต่มีชีวตินิรันดร์บดัน้ีในพระเยซูคริสตเ์ปรียบเสมือนผูม้าเปิดฝาครอบ “เจา้ตวัหมดันั้น” ใหอ้อก
ไปสู่โลกกวา้งใหญ่แห่งเสรีภาพ หลุดพน้กบัส่ิงครอบง า มนุษยท์ั้งหลายในโลกรวมทั้งท่านดว้ยอยา่
พยายามด้ินรนดว้ยตนเองไปหาพระเจา้เลย 

- ท่านรู้ไหมวา่มนุษยห์รือท่านเองพยายามจะข้ึนไปหาพระเจา้ 
- แต่ส าหรับพระเจา้แลว้ พระองคท์รงเสด็จลงมาหามนุษยต่์างหาก 
และน่ีแหละคือโดยทางพระเยซูคริสตน์ั้นเอง ท่ีพระเจา้สูงสุดทรงรักท่านมากและทุก ๆ คน 

ทุก ๆ ชาติ ภาษาในโลก ไดท้รงใหพ้ระเยซูเขา้มาในโลก ในสภาพท่ีเหมือนมนุษยแ์ละทรงสั่งสอน 
รักษาโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ คนผเีขา้ คนหูหนวก ตาบอด พระองคท์รงสั่งสอนเร่ืองแผน่ดินของพระ
เจา้ แต่ในท่ีสุดดว้ยความชัว่ชา้ตาบอดของมนุษยใ์นสมยันั้นไดจ้บัพระเยซูตรึงท่ีไมก้างเขน และน่ีคือ
หนทางเดียวท่ีพระเจา้ไดท้รงก าหนดไวเ้พื่อวา่พรเยซูจะไดต้ายแทนความบาปของคนทั้งปวงท่ีเช่ือ
วางใจและตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในชีวติ ส่ิงเหล่าน้ีท่านเพียงแต่ฟังดว้ยความเช่ือ รับพระเยซูในใจ
ดว้ยความเช่ือ ท่านจะรอด ท่านก็จะเป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ โดยทางพระเยซูคริสต ์

(ถึงตอนน้ีพี่เล้ียงสามารถใชข้อ้พระคมัภีร์อา้งอิงถึงการไถ่บาปของพระเยซู) 
(เช่น พระธรรมโรม 5:8-11 โรม 3:23-25 เอเฟซสั 2:8-9) ท่านอาจจะสรุปอีกคร้ังตั้งแต่ตน้

มาถึงจบก็ได ้ หรือจะเลือกขั้นตอนท่ี 2 มาสรุปอีกคร้ังก็ได ้ โดยอาจใชก้บัพระธรรม (โรม บทท่ี 
3:21-22โดยการหนุนใจนอ้งเล้ียงวา่ 

แต่บดัน้ี เด๋ียวน้ี เวลาน้ีพระคมัภีร์พระเจา้ไดพ้ดูกบัท่านวา่ พระเจา้ไดป้ระทานความชอบ
ธรรมคือ ความดีครบถว้นให้แก่ท่านได ้ นอกเหนือจากกฎแห่งการมีศาสนา บญัญติัต่าง ๆ หรือคุณ
งามความดีของท่านก็ช่วยไม่ได ้ ท่านไม่ตอ้งอาศยัดวงชะตาหรือเวทมนตค์าถาอีกต่อไปแลว้ ท่าน
ควรจะเลิก และทิ้งส่ิงเหล่าน้ีเสีย โดยหนัมาเช่ือพึ่งวางใจในพระเยซูแต่ผูเ้ดียว (คมัภีร์กาลาเทีย 3:22) 
บอกท่านวา่ แต่พระคมัภีร์ไดบ้่งวา่ทุกคนอยูใ่นความบาป (รวมทั้งท่านดว้ย) เพื่อจะประทานตาม
พระสัญญาแก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือ โดยอาศยัความเช่ือในพระเยซูคริสตเ์ป็นหลกั มิใช่ถือการท าดีของ
ตนเป็นหลกั มิใช่ถือการมีศาสนาเป็นหลกั มิใช่ถือดวงชะตาเป็นหลกั แต่ถือการเช่ือวางใจ กลบัใจ
จากส่ิงชัว่ร้ายเก่า ๆ เขา้มาเช่ือพึ่งวางใจในพระเยซูคริสตเ์จา้ เป็นหลกัตายตวั 
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น่ีแหละ บดัน้ี หากท่านเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ลว้ และไม่มีอะไรสงสัยแลว้ท่านพร้อมไหมท่ี
จะเปิดใจ เปิดใชชี้วติของท่านตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ ท่านอยากจะอธิษฐานตอนน้ีไหมครับ ท่านจะ
อธิษฐานหรือขา้พเจา้น าอธิษฐานเองก็ได.้.. หรือขอใหท้่านอธิษฐานตอ้นรับพระเยซูตามค าท่ีเขียน
ไวท่ี้ใบปลิวเล่มน้ีก็ได ้

 


