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6. พระเจา้ทรงรกั 

ยอหน์ 3:11-21 

เร่ืองใหม่สาํหรบัผม 

 

บังเกิดใหมเ่ข้าสู่ความสัมพนัธก์ารแต่งงาน 

 

พระเจา้เองเป็นผูริ้เร่ิมติดต่อมายงัโลกจากสวรรค ์เพ่ือเรียกผูค้นกลุ่มหน่ึงใหไ้ปกบัพระองค ์

เหมือนในความสมัพนัธช์ีวิตคู่  จากปฐมกาลจนถึงวิวรณ ์พระคมัภีรเ์ล่าถึงเร่ืองราวของพระผูส้รา้ง 

ผูร้กัมนษุยชาติมาก จนยอมทาํสารพดัส่ิงเพ่ือเปิดทางใหม้นษุยก์ลบัไปหาพระองคไ์ด ้จากการลม้ลงในบาป ณ 

สวนเอเดนนั้น  

ในหนงัสือวิวรณพ์ดูถึงการนาํธรรมิกชนของพระเจา้เขา้สู่ความสมัพนัธก์ารสมรสกบัพระเมสสิยาห ์(พระคริสต)์ 

ดว้ยการบงัเกิดใหมใ่นพระวิญญาณของพระเจา้  

มีการบรรยายใหเ้ห็นภาพบรรดาผูท่ี้ไดร้บัการไถ่โดยองคพ์ระเป็นเจา้ว่าเหมือนกาํลงัลอยลงมาจากสวรรคใ์นฐา

นะเป็นเจา้สาว และเป็นเมืองๆหน่ึง: 

 
     ขา้พเจา้ไดเ้ห็นนครบริสุทธิ์ คือ นครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรคแ์ละจากพระเจา้ นครเตรียมพร้อม 

    เหมือนอย่างเจ้าสาวทีแ่ตง่ตัวไว้สาํหรับสาม ีขา้พเจา้ไดย้ินเสียงดงัจากพระท่ีนั่งว่า “น่ีแน่ะ ท่ีประทบัของ 

     พระเจา้อยู่กบัมนษุยแ์ลว้ และพระองคจ์ะประทบักบัเขาทัง้หลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค ์พระ- 

     เจา้เองจะสถิตกบัเขา [และจะทรงเป็นพระเจา้ของเขา] (วิวรณ ์21:2-3 )   

 
อคัรทตูเปาโลก็ไดเ้อ่ยถึงความคิดเดียวกนันีท่ี้ว่า คริสตจกัรเป็น “เจา้สาวของพระคริสต”์ 

ในพนัธกิจการสั่งสอนของเขา  เปาโลเขียนไวว้่า “ขา้พเจา้หวงแหนพวกท่านอย่างท่ีพระเจา้ทรงหวงแหน 

เพราะว่าขา้พเจา้หมัน้ท่านไวก้บัสามีคนเดียว 

เพ่ือถวายพวกท่านใหเ้ป็นหญิงพรหมจารีบริสทุธิ์แด่พระคริสต”์ (2 โค-รินธ ์11:2)  

พระเจา้ไดส้าํแดงต่อมนษุยชาติว่า 

การสมรสเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้นีเ้กิดขึน้ไดด้ว้ยการถวายเคร่ืองสตัวบูชาแทนเราเท่านัน้  

ในพนัธสญัญาเดิม พระองคใ์ชภ้าพลกูแกะไรต้าํหนิในเทศกาลปัสกาท่ีตอ้งมาตายแทนมนษุย ์

เพ่ือไถ่ประชากรของพระเจา้ออกจากการเป็นทาสในอียิปต ์(อพย. 12:3-13) 

ต่อมาระหว่างท่ีรอนแรมอยู่ในถิ่นทรุกนัดาร พระเจา้สาํแดงแก่ชาวอิสราเอลว่า 



2 
 

วิธีเดียวท่ีมนษุยจ์ะไดร้บัการชาํระบาปและเขา้หาพระเจา้องคบ์ริสทุธิ์นีไ้ด ้

ก็โดยการหลั่งเลือดของสตัวท่ี์นาํมาถวายเป็นเคร่ืองบูชาแทนมนษุย ์(กดว. 29:44-45) 

 
 
การถวายเคร่ืองบูชาทัง้หมดในพนัธสญัญาเดิมลว้นเล็งถึงการเสียสละดว้ยความรกัอนัยิ่งใหญท่ี่สุดซึ่งคนทัง้จกั

รวาลไดป้ระจกัษ์แลว้  พระเจา้องคบ์ริสทุธิ์สงูสดุไดก้ลายมาเป็นมนษุย ์ยอมสละชีวิตของพระองคด์ว้ยความรกั 

ใหเ้ป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาป ชาํระโทษประหารท่ีสมควรตกแก่เราเพราะบาปอย่างสมบูรณ ์ 

เราถกูไถ่คืนจากการเป็นทาสบาปและซาตานโดยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต ์

ดจุลกูแกะไรต้าํหนิหรือริว้รอยมลทินท่ีถกูเชือด (1 ปต. 1:19) 

 
คูร่กัผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลกผูไ้ดท้าํใหเ้ราหลงใหลดว้ยการสาํแดงความรกัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีโลกเคยประจกัษ์ 

ไดแ้ก ่การตายอย่างน่าสมเพชของพระคริสตบ์นกางเขนท่ีโกละโกธา แลว้ถา้นั่นยงัไม่พอ 

พระองคย์งัทาํใหก้ารแสดงความรกัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุนีส้มบูรณ ์โดยเปิดกวา้งใหแ้ก่ผูค้นมากท่ีสดุ 

สามารถรบัเอาความรกันีไ้วไ้ดด้ว้ยวิธีท่ีแสนง่ายดายท่ีสดุ  น่ีเป็นงานท่ีสาํเร็จสมบูรณแ์ลว้ 

เราไม่สามารถเพ่ิมเติมอะไรเขา้ไปไดอ้ีก นอกจากรบัเอาของขวญัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุนีไ้ว ้ 

เช่นเดียวกบัเมื่อตอนท่ีเราเกิดมาในโลกนี ้เราก็ไม่สามารถทาํอะไรไดเ้ลย  ไม่มอีะไรเหลือใหเ้ราทาํอีกแลว้ 

นอกจากไวว้างใจและเชือ่  น่ีคือส่ิงท่ีพระเยซูกาํลงัอธิบายใหนิ้โคเดมสั ฟาริสีท่ีแอบมาหาพระเยซูในคืนหน่ึงฟัง  

พระคริสตก์ล่าวหนกัแน่นว่า “ท่านจะตอ้งเกิดใหม่” (ยน. 3:7)  

มาอ่านบทสนทนาระหวา่งพระเยซูกบันิโคเดมสักนัต่อดีกว่า 

ขณะท่ีองคพ์ระเป็นเจา้อธิบายถึงของขวญัจากพระเจา้และวิธีท่ีผูต้อบสนองต่อพระองคโ์ดยความเชื่อจะรบัไดอ้

ย่างไร: 
 

      
11เราบอกความจริงกบัท่านว่า เราพดูส่ิงท่ีเรารู ้และเป็นพยานถึงส่ิงท่ีเราเห็น แต่พวกท่านไม่ยอมรบัคาํพยาน 

     ของเรา 12ถา้เราบอกพวกท่านถึงส่ิงต่างๆ ทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อ แลว้ท่านจะเชื่อไดอ้ย่างไรถา้เรา 

     บอกท่านถึงส่ิงต่างๆ ทางฝ่ายสวรรค ์13ไม่มีใครเคยขึน้ไปสวรรคน์อกจากผูท่ี้ลงมาจากสวรรค ์คือบุตร 

     มนษุย ์14โมเสสยกงขึูน้ในถิ่นทรุกนัดารอย่างไร บุตรมนษุยจ์ะตอ้งถกูยกขึน้อย่างนัน้ 15เพ่ือทกุคนท่ีวางใจ 

     พระองคจ์ะไดช้วีิตนิรนัดร”์ (ยอหน์ 3:11-15) 
 

ความเรียบง่ายของข่าวประเสริฐ  
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ในการศึกษาครัง้ก่อน (ขอ้ 1-10) เราไดอ้่านเร่ืองท่ีนิโคเดมสัคน้หาคาํตอบสาํหรบัเร่ืองยากๆในชีวิต เช่น 

มนษุยจ์ะชอบธรรมต่อหนา้พระเจา้ไดอ้ย่างไร?  เราจะไดค้วามชอบธรรมนีม้าอยา่งไร? 

เมื่อพระเยซูบอกเขาว่า เขาตอ้งบงัเกิดใหม่จากพระเจา้อีกครัง้ เขาก็ตอบว่า 

“เหตกุารณนี์จ้ะเป็นไปไดอ้ย่างไร? (ยน. 3:9)  เขาถกูฝึกมาแต่เกิดใหคิ้ดแต่ในแง่ส่ิงต่างๆของโลกนีเ้ท่านัน้  

พระเยซูไดย้กตวัอย่างง่ายๆ โดยเปรียบเทียบกบัการเกิดมาในโลกนี ้เชน่ ตอนท่ีเราเกิด 

เราไม่มีส่วนทาํอะไรไดเ้ลย ในการบงัเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณก็เช่นกนั ไม่มีส่ิงใดท่ีเราทาํได ้ 

ถา้แค่คาํอปุมาง่ายๆท่ีเปรียบเปรยกบัการเกิดของมนษุย ์นิโคเดมสัยงัมองไม่ออก 

แลว้เขาจะตอบพระเยซไูดอ้ย่างไรถา้พระองคเ์ร่ิมพดูถึงส่ิงท่ีอยู่ในสวรรค?์ (ขอ้ 12) 

มมุมองนีค้ลา้ยกบัท่ีเปาโลเขียนไปหาคริสตจกัรท่ีเมืองโครินธ:์ 

 

แต่มนษุยธ์รรมดาจะรบัส่ิงเหล่านัน้ ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้ไม่ได ้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นส่ิงโง่เขลา 

และเขาไม่สามารถเขา้ใจได ้เพราะว่าจะเขา้ใจส่ิงเหล่านัน้ไดก้็ตอ้งสงัเกตดว้ยวิญญาณ (1 โครินธ ์2:14) 

นิโคเดมสั ชายผูม้ีการศึกษาสงูสดุคนหน่ึง และอยูใ่นจดุสงูสุดของหนา้ท่ีการงานในฐานะอาจารยข์องอิสราเอล 

ไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระคริสตก์าํลงัสอนเขา!  น่ีจึงเตือนสติเราว่า เราตอ้งเป็นคนท่ีศึกษาคน้ควา้พระคาํของพระเจา้ 

และอย่ายึดถือถอ้ยคาํของมนษุยเ์ป็นความจริงสงูสดุ  บางคน (แมผ่้านการฝึกอบรมมามากมาย) 

ยงัไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองฝ่ายวญิญาณได ้เวน้แต่พระวิญญาณจะเปิดตาใจเขาออก  

การท่ีจะช่วยใหเ้ขาเขา้ใจและแสดงใหฟ้าริสีแห่งอิสราเอลคนนีเ้ห็นว่า 

พระเจา้ไดท้าํใหค้วามรอดเป็นเร่ืองง่ายแค่ไหน  

พระเยซูตอ้งพาเขาหวนกลบัไปคิดถึงประวติัศาสตรข์องอิสราเอลและเตือนเขาถึงตอนท่ีพระเจา้ใชว้ิธีง่ายๆโดยใ

หม้องดงูทูองสมัฤทธิ์บนเสาไมเ้พ่ือสอนพวกเขาเร่ืองความเชือ่ (ขอ้ 14) 

ใหเ้รามาดเูนือ้หาในหนงัสือกนัดารวิถีท่ีพระคริสตก์ล่าวอา้งถึงกนัใหล้ะเอียดขึน้ 

และดวู่าเราจะเรียนรูอ้ะไรไดบ้า้ง 

     4พวกเขาออกเดินจากภเูขาโฮรต์ามทางท่ีไปทะเลแดง เพ่ือจะออ้มแผ่นดินเอโดม ประชาชนเกดิความทอ้แท ้

   ระหวา่งทาง 5แลว้ประชาชนก็ต่อว่าพระเจา้และโมเสสว่า “ทาํไมพาเราออกจากอียปิตใ์หม้าตายในถิ่น 

   ทรุกนัดาร? เพราะไมม่ีอาหารและไมม่ีนํา้ เราเกลียดอาหารอนัไรค่้านี”้ 6และพระยาหเ์วหท์รงส่งพวกงพิูษ 

   มาในหมู่ประชาชน งกู็กดัประชาชน และคนอสิราเอลตายเป็นจาํนวนมาก 7และประชาชนมาหาโมเสส 

   กล่าวว่า “เราทาํบาปเพราะเราต่อวา่พระยาหเ์วหแ์ละต่อว่าท่าน ขอทลูวิงวอนพระยาหเ์วหใ์หพ้ระองคท์รง 
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   นาํงไูปจากเรา” ดงันัน้โมเสสจึงทลูวิงวอนเพ่ือประชาชน 8และพระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงทาํงพิูษตวั 

   หน่ึงติดไวบ้นเสา และทกุคนท่ีถกูงกูดัมองดงูนูั้น ก็จะมชีีวิตอยู่ได”้ 9ดงันัน้โมเสสจึงทาํงทูองสมัฤทธิ์ตวัหน่ึง   

   และติดไวบ้นเสา และเมื่องกูดัใคร ถา้คนนัน้มองดงูทูองสมัฤทธิ์นัน้ เขาก็มีชีวิตอยู่ได ้ (กนัดารวิถี 21:4-9) 

 
คาํถามขอ้ท่ี 1) ผลจากการบ่นต่อว่าพระเจา้คืออะไร ? 

พระเจา้สั่งใหพ้วกเขาทาํอะไรเพ่ือนาํการเยียวยารกัษามาใหต้วัเอง 

และเร่ืองนีค้ลา้ยกบัส่ิงท่ีพระเยซูสอนนิโคเดมสัอย่างไร?  
 

พระคมัภีรบ์อกว่าคนอิสราเอลมากมายตอ้งตายไป (ขอ้ 6) ท่ีน่าสนใจ คือ 

พระเจา้ไมไ่ดบ้อกใหพ้วกเขาจบังเูป็นๆแลว้ตอกมนัไวท่ี้เสา เพราะถา้เป็นแบบนัน้ มนัก็เป็นสญัลกัษณว์่า 

เราแต่ละคนตายเพราะบาปของตวัเอง  องคพ์ระเป็นเจา้ไมไ่ดบ้อกใหพ้วกเขาเอาดาบออกไปฆา่ง ู 

พระเจา้ไม่เรียกรอ้งใหพ้วกเขาไปท่ีเสาดว้ยซํา้ เผ่ือว่าพวกเขาจะออ่นแรงเกินไป  

ไม่มีพลงังานของมนษุยเ์กี่ยวขอ้งดว้ยเลย  ไม่มีใครบอกตวัยาท่ีจะใชร้กัษาพวกเขาจากพิษงกูดัไดเ้ลย  

พวกเขาไม่ตอ้งไปปรนนิบติัใครๆ เพ่ือใหร้กัษา  ไม่สิ ขอบคณุพระเจา้สาํหรบัคนเหล่านัน้ท่ีปรนนิบติัรบัใช ้

แต่แหล่งท่ีมาของการเยียวยาท่ีพวกเขาไดร้บั คือ การเชื่อฟังถอ้ยคาํของพระเจา้ท่ีใหม้องเฉยๆดว้ยความเชื่อ  

ผมสงสยัว่า พวกเขาตอ้งตายไปกี่คนเพราะไม่ยอมรบัและไม่ทาํตามเง่ือนไขง่ายๆท่ีพระเจา้จดัเตรียมให ้ 

คาํตอบสาํหรบัความรอดของพวกเขากอ็ยู่ตรงนัน้ ต่อหนา้พวกเขา แต่ก็เหมือนพวกเราบางคนในปัจจบุนันี ้

พวกเขาอาจมองขา้มการจดัเตรียมของพระเจา้ เพราะมนัง่ายเกินไป 

 
ผมแน่ใจว่าบางคนไม่สามารถเขา้ใจความง่ายของการมองพน้ตวัเองไปยงังทูองสมัฤทธิ์บนเสาท่ีอยู่กลางค่ายนั่

น อาจมีบางคนพดูวา่ “กะแค่มองดงูทูองสมัฤทธิบ์นเสานั่นจะทาํใหฉั้นหายไดย้งัไง?”  

งเูป็นสญัลกัษณข์องบาปและทองสมัฤทธิ์เป็นสญัลกัษณข์องการพิพากษา 

(ทองสมัฤทธิ์เป็นโลหะเดียวกบัท่ีใชท้าํแท่นบูชา) ภาพนีเ้ป็นภาพของเร่ืองราวท่ีเรียบง่ายอย่างสวยงาม  

บาปถกูพิพากษาแลว้ และผูใ้ดมองดภูาพบาปซึง่ถกูพิพากษานัน้ดว้ยความเชื่อก็จะหายโรค  

อปุมานีเ้ป็นเร่ืองทั่วไป เพราะเมือ่อคัรทตูเปาโลพดูถึงพระ-คริสต ์เขาก็เขียนว่า 

“พระเจา้ทรงทาํพระองคผ์ูท้รงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา 

เพ่ือเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค”์ (2 คร. 5:21) 

พระเจา้พิพากษาบาปโดยใหพ้ระคริสตร์บัการพิพากษานัน้เสียเอง  

เพราะเหตนีุพ้ระเยซูจึงรอ้งออกมาบนไมก้างเขนว่า “พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค ์

ทาํไมพระองคท์รงทอดทิง้ขา้พระองค?์” (มก. 15:34) เมื่อพระคริสตถ์กูแขวนอยู่บนไมก้างเขนนัน้ 
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บาปของเราถกูพิพากษาท่ีพระองค ์ พระองคเ์ป็นลกูแกะท่ีถกูถวายเป็นเคร่ืองบูชาและไถ่บาปแทนเรา  

เราตอ้งมองไปท่ีพระองคด์ว้ยสายตาแห่งความเชื่อเพ่ือจะหายเจ็บปวดจากพิษงกูดั 

 
        ทางของพระเจา้ยอ่มสงูกว่าทางของเรา  ถา้พระองคท์าํใหม้นัง่ายขนาดแค่กลบัใจใหม่และมองไปท่ีกางเขน 

แลว้ทาํไมเราถึงไม่เชื่อและวางใจในพระองค?์  

ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาหก์็พดูถึงความง่ายของการรบัความรอดโดยแค่มอง: 

“จงหันมาหาเราและรบัความรอดจนสดุปลายแผ่นดิน เพราะเราเป็นพระเจา้ และไม่มีผูอ้ื่น” (อสย. 45:22)  

พระเจา้ใชพ้ระคาํขอ้นีเ้พ่ือส่องทางแห่งความรอดแก่ ชารล์ส ์สเปอรเ์จียน นกัเทศนช์าวองักฤษผูย้ิ่งใหญ่  

เขาติดพายหิุมะระหว่างทางไปโบสถท่ี์โคลเชสเตอร ์เมืองเอสเซ็กซ ์ประเทศองักฤษในปี ค.ศ.1850  

ดว้ยความท่ีไปโบสถอ์นรุกัษ์นิยมของตนไม่ได ้เขาจึงแวะท่ีโบสถเ์ล็กๆระหว่างทาง  

ศิษยาภิบาลของโบสถน์ัน้ไปโบสถไ์ม่ไดใ้นวนันัน้ ผูป้กครองของโบสถท่์านหน่ึงจึงลกุขึน้กล่าวเรียบๆว่า 

เราแค่ตอ้งมองตรงไปท่ีพระผูช้่วยใหร้อดบนกางเขนดว้ยความเชื่อ วา่แลว้เขาก็ยกพระคาํอิสยาห ์45:22 

ขึน้มากล่าว  สเปอรเ์จียน บรรยายถึงประสบการณน์ัน้ดว้ยคาํพดูของเขาว่า นกัเทศนใ์นวนันัน้ 

“จาํใจพดูตามเนือ้หาท่ีเตรียมมาดว้ยเหตผุลง่ายๆ เพราะเขาไม่มอีะไรจะพดูแลว้ เขาออกเสียงยงัไม่ถกูดว้ยซํา้ 

แต่มนัก็ไม่สาํคญั  ผมเห็นทางแห่งความรอดทนัที  ผมไม่รูว้่าเขาพดูอะไรต่ออีก  ผมไม่ไดส้งัเกตอะไรมาก 

เพราะตอนนัน้ผมถกูครอบงาํดว้ยความคิดนัน้ความคิดเดียว  ผมรอคอยท่ีจะทาํหา้สิบอยา่ง 

แต่เมื่อผมไดย้ินคาํนัน้ว่า “จงหนัมาหาเรา! มนัชา่งฟังดเูป็นคาํท่ีจบัใจมากสาํหรบัผม….ณ ตรงนัน้ เวลานัน้ 

เมฆหมอกแห่งความเคลือบแคลงสงสยัมลายหายไป ความมืดเคล่ือนออกไป ในนาทีนัน้ผมเห็นความสว่าง  

ผมแทบจะลกุขึน้ทนัที แลว้รอ้งเพลงโลหิตลํา้ค่าของพระคริสตร์ว่มไปกบัคนท่ีรอ้นรนท่ีสุดในพวกเขาเลย 

ดว้ยความเชื่อง่ายๆซึ่งมองไปท่ีพระคริสตเ์พียงผูเ้ดียว โอ ้

น่าจะมีใครบอกผมก่อนหนา้นีน้ะว่าใหว้างใจในพระคริสตแ์ลว้คณุจะรอด’ “1 

ชารล์ส ์สเปอรเ์จียน ไดพ้ยายามอย่างหนกัเพ่ือความรอดของตน 

และก็มาปักใจเชือ่ในความจริงง่ายๆของการมองดท่ีูกางเขน  

เขาบงัเกิดใหม่ทนัทีในโบสถแ์ห่งนั้นในวยัสิบหกปีอนัอ่อนเยาว ์

และไม่นานเขาก็ไดเ้ทศนาต่อหนา้คนจาํนวนมากในวยัสิบเกา้ปี 

(ครัง้หน่ึงผมบงัเอิญอาศยัอยู่ไม่ไกลจากจดุท่ีตัง้ของโบสถน์ัน้ ท่ีโคลเชสเตอรเ์มืองเอสเซก็ซ ์

 
1 http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-29/spurgeons-conversion.html 
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ผมอธิบายไมไ่ดว้่า การมองท่ีพระผูช้่วยใหร้อดบนกางเขนนัน้จะลบลา้งบาปของผมไปไดอ้ย่างไร ผมก็แค่เชื่อ 

และฤทธิ์อาํนาจของพระเจา้ไดเ้ปล่ียนชีวิตผม  ข่าวประเสริฐเป็น 

“ฤทธิ์อาํนาจของพระเจา้สาํหรบัความรอดของทกุคนท่ีเชื่อ” (โรม 1:16)  

อย่าพยายามเขา้ใจทกุอย่างกอ่นตดัสินใจมอบใจและจิตวิญญาณแด่พระองค ์ 

แค่ทิง้ทกุอย่างไวใ้นมือของพระองคเ์หมือนเด็กเล็กๆ 

  
แรงจงูใจของพระเจา้ท่ีทาํใหค้วามรอดเป็นเร่ืองง่ายๆก็เพ่ือคนจาํนวนมากท่ีสดุจะหนัมาหาพระองคแ์ละรบัควา

มรอดได ้ พระคมัภีรบ์อกเราว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดท้รงเฉ่ือยชา้ในเร่ืองพระสญัญาของพระองค ์

ตามท่ีบางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกบัพวกท่าน พระองคไ์ม่ทรงประสงคใ์ห้ใครพินาศเลย 

แต่ประสงคใ์หทุ้กคนกลับใจใหม่  (2 ปต. 3:9) แรงจงูใจของพระเจา้ คือ 

ความรกัและห่วงใยในสถานะของเราท่ีพระองคเ์ห็นอยู่  พระองคเ์ห็นเราอยู่ในตลาดทาสของซาตาน 

ถกูบาปผกูมดัไว ้และอยู่ภายใตก้ารหลอกลวงฝ่ายวิญญาณของศตัรู  

ทัง้หมดท่ีพระเจา้ตอ้งการก็แค่ใหเ้รามองดว้ยความเชื่อไปยงักางเขนนัน้ ท่ีซึ่งบาปถกูพิพากษาแลว้ 

 
คาํถามขอ้ท่ี 2) การเชือ่ในข่าวประเสริฐหมายความว่าอะไร? เป็นการยอมรบัขอ้เท็จจริงดว้ยสมองใช่ไหม 

หรือมากกว่านัน้? คณุคิดว่าการเชื่อดว้ยใจหมายถึงอะไร? 

 
การเชื่อหมายความว่าอะไร? (ข้อ 15) 

 

คาํว่า เชือ่ ในภาษาองักฤษแปลมาจากคาํวา่ Pisteuō ในภาษากรีก  คาํนีห้มายความว่า เชื่อใน มีศรทัธาใน 

และไวว้างใจในความจริงแทข้องใครบางคน1

2 เพ่ือใหเ้ขา้ใจแนวความคิดนีช้ดัเจน 

ผมขออนญุาตวาดภาพเพ่ืออธิบายถึงความไวว้างใจแบบนี ้ 

ลองนึกภาพพระเยซูกาํลงัเขา้มาในปราสาทแห่งชีวิตของคนๆหน่ึง 

ซึ่งถกูล็อกไวอ้ยา่งแน่นหนาโดยการปิดสะพานชกั เพ่ือไม่ใหพ้ระองคเ์ขา้มา  บนเชิงเทินเหนือ 

“ปราสาทแห่งวิญญาณมนษุย”์ มีสามส่ิงยืนอยู่ซึง่ตอ้งรว่มกนัตดัสินใจว่าจะอนญุาตใหพ้ระองคเ์ขา้มาหรือไม ่ 

สติสมัปชญัญะพดูขึน้ก่อน โดยกล่าวกบัส่วนอื่นๆว่า “เราแย่แลว้ เราละเมิดกฎหมายของแผ่นดิน 

เรามีความผิดฐานกบฏ”  ความรูสึ้กนึกคิด กล่าวขึน้เป็นอนัดบัสองว่า 

“ขอ้เสนอของพระองคท่ี์จะอภยัโทษใหเ้ปล่าๆ ถา้เราเพียงแค่เปิดสะพานชกันัน้ 

 
2 Spiros Zodhiates, Key Word Study Bible, AMG publishers, Study of 4409, Pisteuō, Page 1662. 
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เป็นอะไรท่ีเกินความคาดหวงัของเรา  เราควรจะเปิดใหพ้ระองคน์ะ”  ความจริง คือ มนัเป็นผูเ้ดียว 

(บุคคลท่ีสาม)  

เท่านัน้ท่ีมีอาํนาจเปิดประตนูัน้  ส่วนท่ีสามของธรรมชาติภายในเรา เรียกกนัว่า เจตนา (ความตัง้ใจ) ของเรา  
ความตัง้ใจ รบัคาํปรกึษาจากส่วนอื่นๆ แต่เขาผูเ้ดียวเท่านัน้ท่ีเขา้ถึงคนัโยกสะพานชกันัน้ได ้ 

พระคริสตจ์ะไม่มีวนับงัคบัขืนใจเราเพ่ือจะเขา้มาในชีวิตเรา  พระเจา้ไดใ้หข้องขวญัแห่งเจตจาํนงเสรีแก่เรา 

(เราเลือกได)้  การจะเชื่อและยอมรบัพระคริสตน์ัน้ย่อมเป็นการกระทาํดว้ยความตัง้ใจ 

ไม่ใช่แค่ยอมรบัขอ้เท็จจริงแห่งข่าวประเสริฐในใจเท่านัน้ 

มกัมีการต่อสูเ้กิดขึน้ในจิตวิญญาณของคนๆหน่ึงบ่อยๆเมื่อเราเผชญิกบัการเรียกรอ้งและข่าวประเสริฐของพระ

คริสต ์ ศตัรูในวิญญาณจิตของเราจะกระซิบคาํถามสารพดัอย่างเขา้ไปในความรูสึ้กนึกคิด 

เพ่ือหว่านลอ้มไม่ใหค้นๆนัน้เปิดประตสูะพานชกั  

เราผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีเป็นผูต้ดัสินใจลดสะพานชกัลงและยอมใหพ้ระคริสตเ์ขา้มาในชีวิตและปกครอง 

“ปราสาทวิญญาณมนษุย”์ ของเรา  การเชื่อนัน้ตอ้งทาํดว้ยความตัง้ใจ 

หลงัจากพิจารณาใครค่รวญคาํพยานจากความรูสึ้กนึกคิดและสติสมัปชญัญะแลว้ 

ชายหรือหญิงนัน้ก็จะเอือ้มมอืออกไปหาพระเจา้ดว้ยความเชื่อ โดยเชือ่ว่าพระเจา้จะทาํตามท่ีพระองคก์ล่าวไว ้ 

ถา้ใครยอมจาํนนและไวว้างใจในส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้าํแทนพวกเขาดว้ยความเชื่อ พวกเขาก็จะบงัเกิดใหม่ 

หรือบงัเกิดฝ่ายวิญญาณจากสวรรค ์ เมือ่ตดัสินใจละทิง้ชีวิตของตนเพ่ือพระคริสตเ์ช่นนีแ้ลว้ 

พระองคก์็สญัญาว่า จะไม่ละทิง้หรือทอดทิง้เราเลย (ฮบ. 13:5) 

แต่เราตอ้งตดัสินใจรบักางเขนของตนแบกทกุวนัและตามพระองค◌์ไป (ลก. 9:23) 

การท่ีจะเดินในทางของพระเจา้ต่อไปไดน้ัน้เป็นเร่ืองของความตัง้ใจ (เจตนา) 

เหมือนเราไดเ้ขา้สู่การต่อสู่ท่ีจะอยู่กบัเราไปตลอดชีวิต 

พึงรบัรูว้่า ในความรูสึ้กนึกคิดของเราจะมีการต่อสูฝ่้ายวิญญาณอนัเดือดดาล  

ศตัรูแห่งจิตวิญญาณของคณุอยากใหค้ณุเชื่อว่า ความคิดของคณุมีตน้กาํเนิดมาจากคณุคนเดียว ซึ่งไม่จริง  

ถอ้ยคาํของพระเจา้ ซึ่งพระเยซูมกัใชแ้ทนเมล็ดพืชในอปุมาเร่ืองผูห้ว่านนัน้ จะถกูหวา่นลงในทุ่งนาแห่งหวัใจเรา 

(ลก. 8:4-15) ส่วนศตัรูก็มกัจะถกูแทนดว้ยภาพของนกท่ีมาขโมยเมล็ดพืชไปก่อนท่ีจะมนังอกขึน้มา  

ในคาํอปุมาเร่ืองวชัพืชนี ้(มธ. 13:24-26) เรายงัเห็นว่าศตัรูไดห้ว่านเมล็ดของมนัในดินดีดว้ย  

หวัใจคือแก่นแห่งตวัตนภายในของมนษุย ์ซึ่งไดแ้ก่จิตวิญญาณ ความรูสึ้กนึกคิด ความตัง้ใจ 

และอารมณข์องเขา (1 ธส. 5:23)  ไม่ใชว่่าความคิดทกุอย่างท่ีเขา้มาในหวัเรานัน้จะมาจากตวัคณุเอง  
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ความคิดต่างๆนัน้มีท่ีมาจากสามแหล่งดว้ยกนั คือ พระเจา้ ซาตาน และความคิดของเราเอง  

ส่ิงใดท่ีคณุยอมใหเ้จริญเติบโตในความคิด และการตดัสินใจท่ีคณุเลือกทาํจากความคิดท่ีบ่มเพาะอยู่ในหวั 

คณุก็จะกลายเป็นส่ิงนัน้  การเชื่อ คือ การเลือกยอมจาํนนทกุส่ิงท่ีคณุมีและเป็นอยู่ต่อพระคริสตอ์ย่างมีสติ  

เมื่อคณุมาหาพระคริสต ์คณุไม่ใช่เจา้ของตวัเองอีกต่อไป คณุถกูไถ่ซือ้มาดว้ยราคาแพง คือ 

ดว้ยพระโลหิตของพระคริสตท่ี์หลั่งออกแทนเรา (1 คร. 6:20) 

คาํถามขอ้ท่ี 3) คณุเคยมีประสบการณก์ารต่อสูแ้บบนีใ้นความรูสึ้กนึกของคณุบา้งไหม? อภิปรายกนั 

ผู้ใดเชื่อ ก็รอด 

          16พระเจา้ทรงรกัโลกดงันี ้คือไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์เพ่ือทกุคนท่ีวางใจในพระบุตรนัน้ 

       จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรนัดร ์17เพราะว่าพระเจา้ทรงใหพ้ระบุตรเขา้มาในโลก ไม่ใช่เพ่ือพิพากษาโลก แต่ 

       เพ่ือช่วยกูโ้ลกใหร้อดโดยพระบุตรนัน้ (ยน. 3:16-17) 
 

นิโคเดมสั ตกใจสดุขีดเพราะถอ้ยคาํเหล่านี ้เพราะพระเยซูมิไดบ้อกว่า พระเจา้รกัอิสราเอล 

(ซึ่งจริงๆพระองคก์็รกั) แต่กลบับอกว่า พระเจา้ทรงรกัโลกแทน  

ไม่ใช่แค่คนยิวเท่านัน้ท่ีถกูเรียกใหร้อดและเขา้สู่แผ่นดินของพระเจา้ แต่พระเจา้ยงัใหพ้ระคณุแก่ 

“ทกุคนท่ีเชื่อ” (ขอ้ 16) ดว้ย  ในช่วงเวลานีข้องประวติัศาสตรท่ี์พวกเขาอยู ่

พวกยิวท่ีเครง่ศาสนาพากนัคิดว่า 

ใครก็ตามท่ีไม่ไดร้กัษากฎบญัญัติของพระเจา้ตามแบบฟาริสีลว้นถกูสาปแช่ง: “ฝงูชนนีท่ี้ไม่รูธ้รรมบญัญัติ 

พวกเขาตอ้งถกูสาปแช่ง” (ยน. 7:49) ความรอดนีท่ี้มาถึงคนทัง้โลกนั้น เป็นแผนการของพระเจา้มาตลอด 

แมต้ัง้แต่เร่ิมทาํสญัญากบัอบัราฮามแลว้ “เราจะอวยพรคนท่ีอวยพรเจา้ เราจะสาปคนท่ีแช่งเจา้ 

บรรดาเผ่าพันธุท์ั่วโลกจะได้พรเพราะเจา้” (ปฐก. 12:3) พระเจา้ไดว้างแผนไวต้ัง้แต่แรกเร่ิมแลว้ว่า 

จะมีกลุ่มคนท่ีพระเจา้เรียกจากอิสราเอลและทั่วประชาชาติ  พระองคจ์ะไม่ละทิง้เผ่าพนัธุ ์ชนชาติ ภาษา 

หรือกลุ่มคนใดไวน้อกคริสตจกัรสากลของพระองค:์ “มหาชนท่ีไม่มีใครนบัจาํนวนได ้

ท่ีมาจากทกุประชาชาติ ทกุเผ่า ทกุชนชาติและทกุภาษา 

ยืนอยู่หนา้พระท่ีนั่งและเฉพาะพระพกัตรพ์ระเมษโปดก” (วว. 7:9) และเพราะความรอดนี ้

เรารูสึ้กขอบคณุชนชาติอิสราเอลมากท่ีนาํข่าวดีนีม้ายงัเรา เราเป็นหนีค้นเหล่านีใ้นฝ่ายวิญญาณ   (โรม 

15:26-27)  
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ยอหน์ 3:16 บอกเราถึง ความรกัของพระเจา้ท่ียอมสละพระองคเ์อง  คาํว่า “ความรกั” 

ในภาษาองักฤษแปลมาจากคาํวา่ อากาเป ้ในภาษากรีก  ซึ่งหมายถึง รกั ทะนถุนอม ใหเ้กียรติ เจือจาน 

อทิุศตวั เคารพ จงรกัภกัดี และห่วงใย  คาํนีม้กัไม่ค่อยถกูนาํไปใชน้อกวรรณกรรมทางศาสนา 

ส่วนใหญ่มกัใชแ้ปลคาํว่า เชเซด ในภาษาฮีบรู ซึง่มีความหมายว่า ความรกัความกรุณาปราณี 

หรือความเมตตา2

3 อากาเปเ้ป็นคาํท่ีอธิบายถึงความรกัท่ีเสียสละตนเอง เช่น รกัท่ีสมคัรใจ 

หรือการตดัสินใจดว้ยความตัง้ใจของคนๆหน่ึง พระเจา้ทรงรกั (อดีตกาล) 

แมใ้นขณะท่ีเรายงัอยู่ในความบาป และเป็นศตัรู กบฏต่อตา้นพระองค ์

พระองคก์็ไดส่้งบุตรชายของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพ่ือเยียวยาเราจากบาปท่ีทาํกบัพระองค ์

“แต่พระเจา้ทรงสาํแดงความรกัของพระองคแ์ก่เรา คือ ขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยูน่ัน้ 

พระคริสตสิ์น้พระชนมเ์พ่ือเรา” (โรม 5:8) ขอ้ความนีย้งักล่าวต่อไปว่า พระเจา้ทรงรกัมากจนไดใ้ห ้ 

ความรกัแบบท่ีเรากาํลงัพดูถึงนี ้จะใหแ้ลว้ ใหอ้ีก แมพ้ระองคจ์ะตอ้งเจ็บปวด และใหแ้ก่มนษุยท์กุหนแห่ง 

ในทกุชนขาติ แรงจงูในการใหข้องพระองค ์คือ ความปรารถนาท่ีไม่ตอ้งการใหใ้ครสกัคนพินาศ 

และทกุคนจะกลบัใจใหม่  หากคณุเคยถกูล่อใหส้งสยัในความรกัของพระเจา้ 

ใหม้องไปท่ีกางเขนของพระคริสต ์และมองดกูารพิพากษาของพระเจา้ต่อบาป 

แต่ขอใหม้องเห็นถึงความรกัของพระเจา้ท่ีมีต่อคนบาปทัง้หลายดว้ย 

 

พระเจา้ไดส้รา้งของขวญัอนัลํา้ค่าท่ีสดุใหเ้รารบัไดด้ว้ยวิธีท่ีง่ายท่ีสดุ 

และพระองคย์งัยินดีมอบของขวญันีใ้หแ้ก่ทุกคนท่ีเชื่อ พระเจา้ทาํใหม้นัง่ายเสียจนแมแ้ต่เด็กๆ 

ท่ีมีความรูเ้ร่ืองนีน้อ้ยนิดก็ยงัรบัของขวญัแห่งความรอดท่ีพระองคใ์หเ้ปล่าๆนีไ้ด ้ พระองคก์ล่าววา่ 

“เราบอกความจริงกบัพวกท่านวา่ ใครท่ีไม่ยอมรบัแผ่นดินของพระเจา้เหมือนเด็กเล็กๆ 

จะเขา้ในแผ่นดินนัน้ไม่ได”้ (ลก. 18:17)  ในเร่ืองนีเ้ด็กๆสามารถสอนบางอย่างแก่เราได ้ 

เพราะเด็กๆเชื่อและไวว้างใจแต่ในส่ิงท่ีพ่อแม่บอกพวกเขาเท่านัน้  ตอนท่ีลกูชายผมอยู่ในวยัเตาะแตะ 

ยงัเดินไม่ค่อยได ้ผมจะใหเ้ขานั่งบนท่ีๆค่อนขา้งสงูสาํหรบัเขาขณะท่ีผมปิ้งขนมปัง  เขาก็จะยืนขึน้ 

แลว้กระโดดเขา้มาในออ้มแขนผม ไม่เคยกลวัว่าเขาอาจจะตกเลยสกัครัง้ หรือแมแ้ต่กม้ลงมองดวู่า 

ตวัเองอยู่สงูจากพืน้แค่ไหน  เขา 

วางใจว่าผมจะรบัเขาไวไ้ด ้ แต่เมื่อเราโตขึน้น่ีเอง 

เราจึงตอ้งการเขา้ใจทกุส่ิงทกุอย่างก่อนจะกระโดดเขา้สู่ออ้มแขนของพระบิดา  
 

 
3 Spiros Zodhiates, Key Word Study Bible, AMG publishers, 1996, Agapaō, Page 1571. 
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พระเจา้รกัคณุและผมมากจนไดส้ละบุตรชายคนเดียวของพระองค ์ 

หากมีทางอื่นท่ีมนษุยจ์ะกลบัมาคืนดีกบัพระเจา้ได ้คณุไม่คิดว่าพระองคจ์ะเลือกทางนัน้หรือ?  

ถา้การรกัษากฎบญัญัติและขอ้กาํหนด ตลอดจนการเป็นคนดีสามารถทาํใหเ้ราคืนดีกบัพระเจา้ได ้

พระเจา้คงไม่ตอ้งใหล้กูชายของพระองคม์าตายอย่างเจ็บปวดแน่นอน  แต่เพราะพระเจา้รกัมาก พระองคจ์ึงให ้ 

คาํว่า มาก ถกูเติมเขา้มาเพ่ือยํา้ถึงความรกัของพระเจา้  พระเจา้ไม่ใช่แค่รกั  แต่พระองคร์กัคณุและผมมากๆ 

จึงยอมทนดบูุตรชายคนเดียวของพระองคถ์กูทารุณและประหารดว้ยนํา้มือของคนชั่ว 

 
พระคริสตเ์ป็นตวัแทนเรา  
 

นํา้มือใครหรือท่ีทาํเช่นนีต่้อพระองค ์? พวกท่ีหวดแสแ้ละพวกท่ีโห่รอ้งตะโกนว่า “ตรงึเขาเสีย” 

จะถกูพิพากษาแน่นอน เวน้แต่พวกเขาจะยอมรบัการอภยัโทษจากพระองคด์ว้ย  

แต่มนัคือบาปของผมและของคณุน่ีเองซึ่งนาํพระคริสตไ์ปท่ีกางเขน  สถานการณม์นัถึงขนาดว่า 

ปราศจากพระผูช้่วยใหร้อด คณุและผมจะพินาศ (ขา้ 16)  

เราถกูลงโทษไปแลว้  เราถกูพิพากษาไปเรียบรอ้ย 

และคนเหล่านัน้ท่ียงัไม่บงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณก็ยงัคงเป็นนกัโทษท่ีซาตานจบัไว ้ มีทางออกเดียวเท่านัน้ 

คือ พระบุตรของพระเจา้ตอ้งเขา้มาแทรกแซง และจ่ายค่าไถ่เพ่ือใหท้กุคนมองไปยงัพระผูช้่วยใหร้อด 

อปุสรรคแห่งบาปจึงถกูขจดัออกไปโดยการตายของผูท่ี้เป็นตวัแทนเรา 

 
ผมอยากจะเล่าเร่ืองหน่ึงซึ่งผมคิดว่า จะแสดงใหเ้ห็นถึงความรกัชนิดท่ีตายแทนกนัไดท่ี้เรากาํลงัพูดถึงนี:้ 
     ในหนงัสือ การอัศจรรย์บนสะพานข้ามแม่นํ้าแคว เออรเ์นส กอรด์อน ไดเ้ล่าเร่ืองจริงของเชลยศึกกลุ่ม 

     หน่ึงซึ่งทาํงานบนทางรถไฟพม่าช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  เมื่อสิน้สดุแต่ละวนั ก็จะมีการเก็บเคร่ืองไม ้ 

     เคร่ืองมอืต่างๆจากกลุ่มคนงาน  คราวหน่ึงผูค้มุชาวญ่ีปุ่ นตะโกนขึน้มาว่า มีพลั่วอนัหน่ึงหายไปและ 

     ตอ้งการรูว้่าใครเป็นคนเอาไป  เขาเร่ิมเอะอะโวยวายดว้ยความเดือดดาล และสั่งว่าถา้ใครรูต้ัวว่าทาํผิด  

     ใหก้า้วออกมา ไมม่ีใครขยบัเขยือ้น  ถา้งัน้ตายหมด! ตายกนัใหห้มด! เขาตะโกนเสียงแหลมพลางงา้งไกปืน 

     ยาว เล็งไปท่ีเชลยศึกเหล่านัน้ ในนาทีนัน้ ชายคนหน่ึงกา้วออกไป และผูค้มุคนนัน้ก็ใชปื้นยาวฟาดเขาจน 

     ตายขณะท่ีเขายืนตวัตรงอยู่เงียบๆ  เมื่อกลบัไปท่ีค่าย ก็มีการนบัเคร่ืองมอืใหม่อีกครัง้ ไม่ขาดพลั่วสกัอนั       

     ทหารญ่ีปุ่ นคนนัน้นบัผิด ชายคนนัน้ท่ีกา้วออกไปขา้งหนา้เพ่ือเป็นตวัแทนช่วยใหค้นอื่นๆรอด 3

4 

 
4 Ernest Gordon, Miracle on the River Kwai, Fontana Books, 1973. 
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พระเจา้ทาํใหโ้ลกกลบัมาคืนดีกบัพระองคโ์ดยอยู่ในพระคริสต ์ 

พระองคร์กัคณุและผมมากจนไดส้ละพระองคเ์องเพ่ือเรา  

ครัง้แรกท่ีผมไดย้ินว่าพระเจา้รกัผมเป็นการส่วนตวั มนัเป็นข่าวสาํคญัท่ีสดุเท่าท่ีผมเคยไดย้ินมา! 

ทาํไมถึงไม่เคยมีใครบอกผมเร่ืองนีม้าก่อน!  ผมไม่อยากเชือ่เลยว่า 

ผมไดเ้รร่อ่นไปทั่วโลกเพ่ือคน้หาคาํตอบแกค่าํถามสาํคญัๆของชีวิต 

และไม่เคยมีใครสกัคนท่ีบา้นเกิดบอกเร่ืองนีก้บัผมมาก่อน  ผมสญูเสียแม่ไปตอนหา้ขวบ 

ผมไม่เคยไดย้ินคาํว่า “แม่รกัลกู”  หวัใจผมโหยหาท่ีจะมีคนรกัผมอย่างท่ีผมเป็น มากกวา่ส่ิงท่ีผมทาํได ้ 

เหมือนภาพตวัต่อ (จิ๊กซอว)์ ท่ีจะไม่สมบูรณจ์นกว่าจะนาํชิน้ส่วนสดุทา้ยท่ีหายไปมาวางลงในท่ีของมนั  

มีบางอยา่งในชีวิตผมขาดหายไปซึ่งผมก็ชีข้ดัลงไปไม่ไดว้่ามนัคืออะไร  

หวัใจผมเจ็บปวดและหลอมละลายเพราะความรกัของพระเจา้ตอนท่ีผมพบกบัพระเยซูคริสต ์ 

ผมจาํไดว้่าผมออกจากท่ีท่ีผมไดม้าเป็นคริสเตียน เดินทางดว้ยรถโดยสารเกรยฮ์าวดล์งไปยงัรฐัฟลอริดา 

และอ่านหนงัสือเร่ือง Hind’s Feet on High Places เขียนโดย ฮนันาห ์เฮอรน์ารด์ 

ผมรอ้งไหอ้ย่างหนกัเมื่อไดรู้ม้ากขึน้ว่า พระเจา้ไดพ้ยายามดึงดดูผมเขา้หาพระองคม์าตลอด 

พระองคไ์ม่เคยละทิง้ผมนบัแต่เมื่อผมรอ้งขอใหพ้ระองคช์่วยหลงัจากเสพยาเกินขนาดจนเกือบตาย 

 
ราวๆหา้ปีท่ีผมเฝา้คน้หาความจริงฝ่ายวิญญาณซึ่งในท่ีสดุก็มีคนบอกผมเสียที  

ผมไดย้ินคาํสอนนีแ้ลว้ก็บงัเกิดใหม่เมื่อรูว้่าพระเจา้รกัผม  

ผมเคยประหลาดใจและก็ยงัคงประหลาดใจจนทกุวนันีว้่า พระองคร์กัคนอย่างผมไดอ้ย่างไร  

ผมไม่เคยมีและก็ยงัไม่มีอะไรพิเศษในตวัเอง แต่พระเจา้ก็ยงัคงรกัผมเหมือนเดิมและรกัคณุดว้ย 

ไม่ว่าคณุเคยทาํอะไรลงไป หรือไปอยู่ท่ีไหนมากอ่น  พระองคก์็รกัคณุ มาหาพระองคเ์ถิด  

มาสมัผสัความรกัของพระองคท่ี์มีต่อคณุ! พระองคม์องเห็นว่าเราจาํเป็นตอ้งบงัเกิดใหม่ 

เพ่ือใหช้ีวิตของพระเจา้ฟ้ืนฟูเรา และเติมเราใหเ้ต็ม และพระเยซู 

ผูเ้ป็นเจา้บ่าวไดม้าเวา้วอนเราและรกัเราเพ่ือนาํเรากลบัมาหาพระองค ์ผูใ้ดเชื่อก็มชีีวิตนิรนัดร ์(ขอ้ 16) 

 
คาํถามขอ้ท่ี 4) คาํว่า ชีวิตนิรนัดร ์หมายความว่าอะไร และเร่ิมขึน้เมื่อไหร?่ 

 
ชีวิตนิรนัดรไ์ม่ใช่แค่การไดส้มัผัสกบัชีวิตท่ีมีอยู่ตอนนีต้ลอดไป แต่เป็นชีวิตในอีกระดบัหน่ึงเลย  เป็นชีวิตท่ีพระ-
เจา้ตัง้ใจใหเ้ป็น เช่น ชีวิตท่ีมีพระคริสตเ์ป็นศนูยก์ลาง ชีวิตท่ีนาํโดยพระวิญญาณและดว้ยความรกัแบบอากาเป้ 

เมื่อเรารบัพระคริสต ์เราไดร้บัการอภยัโทษ 

และไดย้ืนอยู่ในจดุท่ีถกูตอ้งกบัพระเจา้โดยงานท่ีพระคริสตท์าํสาํเร็จแลว้บนกางเขน 
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เพ่ิมเติมอะไรเขา้ไปอีกไม่ได ้และไม่สามารถทาํอะไรเพ่ือใหไ้ดม้า ทาํไดแ้ค่รบัไวเ้ป็นของขวญัจากพระเจา้ 

ชีวิตนีเ้ร่ิมตน้เมื่อเราขอใหพ้ระคริสตเ์ขา้มาในชีวิตของเราและกลบัใจจากบาป 

(เปล่ียนความคิดและวิถีชีวิตของเรา) อย่างจริงใจ  เราไม่ตอ้งคอยจนกวา่จะตายเพ่ือจะมีชีวิตนิรนัดร ์

มนัเร่ิมตน้แลว้ตัง้แต่เมื่อเราบงัเกิดจากเบือ้งบนหรือบงัเกิดใหม่แลว้ 
 
คนที่ไม่วางใจก็ถูกพพิากษาแล้ว 

 

      18คนท่ีวางใจในพระบุตรจะไม่ถกูพิพากษา ส่วนคนท่ีไม่ไดว้างใจก็ถกูพิพากษาอยู่แลว้ เพราะเขาไม่ได ้

      วางใจในพระนามพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 19หลกัการพิพากษามอีย่างนี ้คือความสวา่งเขา้มาใน 

      โลกแลว้ แต่มนษุยร์กัความมืดมากกว่าความสว่าง เพราะกิจการของพวกเขาเลวทราม 20เพราะทกุคนท่ี 

      ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง และไม่มาหาความสว่าง เน่ืองจากกลวัว่าการกระทาํของตนจะปรากฏ  

      21แต่คนท่ีประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่าง เพ่ือใหเ้ห็นว่าการกระทาํของเขานัน้ทาํโดยพ่ึงพระเจา้  

      (ยน. 3:18:21) 

 
น่ีเป็นเร่ืองท่ีจริงจงัมาก เพราะพระเยซูกาํลงับอกว่า ไมม่ีแผนสองในการช่วยกู ้ 

ถา้เราไม่เชื่อคาํพยานของพระคมัภีรเ์กี่ยวกบัการท่ีพระเยซูตายแทนเรา เราจะพินาศ  พระเยซูตรสัว่า 

ผูท่ี้ไม่เชื่อวางใจในพระคริสตก์็ถกูลงโทษแลว้  มีเพียงสองอาณาจกัรในโลกนี ้คือ อาณาจกัรของซาตาน 

และอาณาจกัรของพระเจา้ พระเยซูตรสัว่า “ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อตา้นเรา” (มธ. 12:30) 

ถา้เราไม่ไดเ้ป็นคนของพระองคโ์ดยการบงัเกิดใหม่จากพระวิญญาณ เราก็ยงัอยู่ในค่ายของซาตาน (คส. 1:13) 

พระเยซูจบคาํสอนนีโ้ดยบอกว่า ”แต่คนท่ีประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสวา่ง (ขอ้ 21) 

ผมตีความตรงนีว้่า ทกุคนท่ีมีใจซื่อสตัย ์และตอ้งการดาํเนินชีวิตท่ีถวายเกียรติพระเจา้ เมื่อไดฟั้งความจริง 

เขาจะเชื่อ  ส่วนผูท่ี้ทาํชั่วย่อมเกลียดชงัความสว่าง และจะไม่เขา้ไปในความสว่าง 

เพราะการกระทาํของเขานัน้ชั่วรา้ย (ขอ้ 20) คณุจะมอบชีวิตของคณุใหก้บัพระองคไ์หม? 

คณุจะเลือกเขา้มาในความสว่างไหม? 

 

คาํอธิษฐาน: พระบิดา ขอโปรดช่วยลกูเลือกติดตามพระองคไ์ดง่้ายๆวนัต่อวนัเหมือนเด็กๆ 

ดงัท่ีเด็กเล็กๆไวว้างใจ ขอช่วยใหล้กูวางใจพระองคส์ดุจิตสุดใจ  ลกูขอเลือกท่ีจะเชื่อว่า 

พระองคห์วงัดีต่อลกูอย่างท่ีสดุ ลกูขอพ่ึงพระองค ์พระผูส้รา้งและพระผูไ้ถ่ของลกู  ดว้ยการมองแวบเดียว 

ลกูขอเลือกเชื่อในพระองค ์
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คลิกท่ีน่ีเพ่ืออ่านผลการเรียนภาษาไทยเพ่ิมเติม 
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