
3. คุณต้องเกดิใหม่! 

ยอห์น 3:1-12 

ฉนัใหม่กบัเรื0องนี3  

 

พวกเราหลายคนคุน้เคยกบัคาํพดูที5วา่ “คุณตอ้งเกิดใหม่!” มนัคือขอ้พระคมัภีร์ซึ5 งเป็นที5รู้จกัอยา่งดีและมกัจะเป็นที5พดูติดปากของกลุ่มคริสเตียนจาํนวน

หนึ5ง โดยเฉพาะในฝั5งตะวนัตก  ดงันัOนหลายคนมกัจะนึกถึงคริสเตียนบางกลุ่มเมื5อไดย้นิคาํวา่ “เกิดใหม่” อยา่งไรกต็ามเราตอ้งไม่ลืมวา่พระเยซูเองคือผู ้

กล่าวประโยคน่าฉงนนีO  และที5สาํคญักวา่นัOนคือ “คุณตอ้งเกิดใหม่” เป็นคาํตอบของพระเยซูต่อคาํถามที5สาํคญัที5สุดที5เราจะถามได ้ “ฉนัจะไดรั้บชีวตินิ

รันดร์ไดอ้ยา่งไร?”  จากคาํถามนีOและคาํตอบของมนั เราพบหวัใจหลกัของพระกิตติคุณ 

 

คนทั5วไปมากมายในเวลานัOนพยายามเขา้ใกลพ้ระเยซู สาํหรับพวกเขาแลว้มนัปลอดภยัที5จะใกลชิ้ดกบัพระเยซู เพราะเขาไม่ค่อยมีอะไรจะเสีย แต่พวกที5

มีตาํแหน่งหนา้ที5ในสถาบนัศาสนานัOนคอยจอ้งมองพระเยซูอยูห่่างๆ บางทีอาจเพราะพวกเขาประหลาดใจในคาํสอนของพระเยซูแต่ดว้ยบทบาททาง

สงัคมแลว้กลบัตอ้งมองแต่ไกลๆ พวกเขารู้ดีวา่การติดตามพระเยซูหรือการเห็นดีเห็นงามกบัคาํสอนของพระองคน์ัOนอาจส่งผลเสียต่อชื5อเสียงของ

ตวัเอง ผูค้นอาจตีตราวา่พวกเขาคบหาสมาคมกบัคนนอกรีต หรือหมอผ ีหรือไม่กค็นบา้ศาสนา เพราะนี5คือสิ5งที5สถาบนัศาสนาของพวกเขาคิดเกี5ยวกบั

พระเยซู พระองคเ์ป็นที5ถกเถียงของผูค้นในชั5วโมงนัOน และยงัคงเป็นอยูทุ่กวนันีO   ในพระกิตติคุณยอห์นบทที5สาม มีชายคนหนึ5งไปเยี5ยมพระเยซู เขาเป็น

บุคคลสาํคญัคนหนึ5งในแวดวงของเขา ชายผูนี้O มีนามวา่ นิโคเดมสั 

 

ฟาริสีนามว่า นิโคเดมัส 

 
1 มีฟาริสีคนหนึ5งชื5อนิโคเดมสั ซึ5 งเป็นผูอ้ยูใ่นระดบัปกครองของชาวยวิ 2 เขาไดม้าหาพระเยซูในเวลากลางคืนและกล่าววา่ “รับบี พวกเราทราบวา่

ท่านเป็นอาจารยที์5มาจากพระเจา้ เพราะไม่มีผูใ้ดสามารถแสดงปรากฏการณ์อศัจรรยต่์างๆ เหมือนที5ท่านกระทาํได ้ เวน้แต่วา่ พระเจา้จะอยูก่บัผู ้

นัOน” 
3 พระเยซูตอบวา่ “เราขอบอกความจริงกบัท่านวา่ ไม่มผู้ีใดที+จะสามารถเห็นอาณาจกัรของพระเจ้าได้ นอกเสียจากว่าผู้นั?นจะเกดิใหม่” 4 นิโค

เดมสัพดูขึOนวา่ “คนชราแลว้จะเกิดใหม่ไดอ้ยา่งไร เขาจะกลบัเขา้ไปในทอ้งแม่เป็นครัO งที5สอง แลว้เกิดใหม่อยา่งนัOนหรือ” 
5 พระเยซูตอบวา่ “เรา

ขอบอกความจริงกบัท่านวา่ ไม่มีผูใ้ดที5จะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ได ้นอกเสียจากวา่เขาจะเกิดจากนํOาและพระวญิญาณ 6 สิ5งที5เกิดจากเนืOอหนงั

กจ็ะเป็นฝ่ายเนืOอหนงั และสิ5งที5เกิดจากพระวญิญาณกจ็ะเป็นฝ่ายวญิญาณ 7 อยา่ประหลาดใจที5เราพดูกบัท่านวา่ ‘ท่านจะต้องเกดิใหม่’ 8 ลมจะพดั

ไปทางไหนกพ็ดัไป ท่านไดย้นิเสียงลมพดัแต่ไม่อาจทราบไดว้า่พดัมาจากไหน และจะพดัไปที5ไหน เช่นเดียวกบัทุกคนที5เกดิจากพระวญิญาณ” 
9 นิโคเดมสัถามพระองคว์า่ “สิ5งเหล่านีO เป็นไปไดอ้ยา่งไร” 

10 พระเยซูตอบวา่ “ท่านเป็นอาจารยข์องชาวอิสราเอลแลว้ยงัไม่เขา้ใจสิ5งเหล่านีO

หรือ 11 เราขอบอกความจริงกบัท่านวา่ พวกเราพดูถึงสิ5งที5พวกเรารู้ และยนืยนัในสิ5งที5พวกเราไดเ้ห็น แต่ท่านทัOงหลายกย็งัไม่ยอมรับคาํยนืยนัของ

เรา 12 เราพดูใหท่้านฟังถึงสิ5งต่างๆ ทางโลก แต่พวกท่านไม่เชื5อ แลว้จะเชื5ออยา่งไรถา้เราพดูถึงสิ5งต่างๆในสวรรค ์(ยอห์น 3:1-12)  

 

ยอห์น อคัรทูตช่วยแนะนาํใหเ้รารู้จกัพระองคผ์ูมี้นามวา่ เยซูคริสต ์แลว้ระดบัหนึ5ง ยอห์นพดูถึงการที5พระองคอ์ยูด่ว้ยกบัพระเจา้ตัOงแต่แรกเริ5ม พิธีบพั

ติศมาของพระองคโ์ดยยอห์น ผูใ้หบ้พัติศมา และการที5พระองคไ์ดเ้รียกพวกเราใหมี้ความสมัพนัธ์กบัพระองค ์  ในบทที5สามนีOยอห์นบรรยายถึงคาํสอน

แรกซึ5งเป็นคาํสอนที5ลึกซึO งที5สุดของพระเยซูอีกดว้ย คาํเทศนาแรกของพระองคนี์Oพดูถึงความจาํเป็นที5เราจะตอ้งบงัเกิดใหม่  พระองคพ์ดูกบัเราอยา่ง

ชดัเจนตัOงแต่วนัแรกที5พระองคเ์ริ5มเทศนาสั5งสอนวา่ มนุษยไ์ม่มีวนัจะเขา้สู่ชีวตินิรันดร์กบัพระเจา้ไดโ้ดยใชค้วามดีของเขา นี5คือเหตุผลที5พระเยซูใชค้าํ

อุปมาเรื5องการเกิดใหม่ มนัไม่ใช่สิ5งที5เราสามารถบรรลุเองไดด้ว้ยกาํลงัหรือความสามารถของเรา  มีใครบา้งสามารถเลือกเกิดได?้ เราไม่มีสิทธิ\ มีเสียง

ใดๆทัOงนัOน เราแต่ละคนเกิดมาบนโลกนีOไดเ้พราะพระเจา้และการตดัสินในขอมนุษยส์องคน พระเจา้เองคือผูริ้เริ5มการบงัเกิดใหม่ของเรา พระองค์

เปิดทางใหเ้รากลบัมาหาพระองคผ์า่นแผนการไถ่บาป สิ5งที5เราทาํไม่ได ้พระองคท์าํสาํเร็จผา่นพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์

 



เราพอสนันิษฐานไดว้า่นิคโคเดมสัเจอพระเยซูตวัต่อตวัในกรุงเยรูซาเลม็ เพราะในบทก่อนหนา้เราเห็นวา่พระเยซูไปร่วมเทศกาลปัสกา และหลายคนที5

นัOนกเ็ห็นพระองคก์ระทาํการอศัจรรยม์ากมายและเริ5มเชื5อในพระองค ์(ยอห์น 2:23) พระเยซูเองกล่าววา่พระองคส์ั5งสอนอยูเ่สมอในศาลาที5ประชุมและ

ในพระวหิารที5พวกชาวยวิมาชุมนุมกนั (ยอห์น 18:20) ดงันัOนจึงเป็นไปไดว้า่นิโคเดมสัไดเ้ห็นหมายสาํคญัและการอศัจรรยเ์ดียวกนัดว้ย 

 

พระคมัภีร์ตอนนีOบอกเรา 3 อยา่งดว้ยกนัเกี5ยวกบัที5มาที5ไปของนิโคเดมสั 

 

1)  เขาเป็นฟาริสี หมายความวา่เขา “อยูใ่นระดบัปกครองของชาวยวิ” (ยอห์น 3:1) พวกฟาริสีเป็นกลุ่มคนที5เคร่งครัดเรื5องศาสนาอยา่งมาก และมีดว้ยกนั

ไม่เกิน 6,000 คนเสมอ พวกเขาอุทิศตนใหก้บัการศึกษาทุกตวัอกัษรของบทบญัญติัดงัที5พวกอาจารยฝ่์ายกฎบญัญติัและครูสอนศาสนาของอิสราเอลได้

ตีความไว ้  สาํหรับพวกฟาริสีแลว้มนัไม่เพียงพอที5เราจะรักษาบทบญัญติัที5โมเสสไดจ้ารึกไวใ้นหนงัสือหา้เล่มแรกของพระคมัภีร์ พวกเขาตอ้งการ

อธิบายบทบญัญติัทุกขอ้อยา่งชดัเจนและร่างมนัออกมาเป็นกฎหมาย เช่น พวกเขาตอ้งการระบุอยา่งเจาะจงวา่การทาํงานในวนัสะบาโตประกอบดว้ย

งานใดบา้ง การไปเดินเล่นนัOนนบัเป็นงานหรือไม่? เดินไดไ้กลแค่ไหน? จะถือของในมือไดห้รือไม่ขณะออกไปเดิน? พวกอาจารยฝ่์ายกฎบญัญติัไดร่้าง

กฎหมายเหล่านีO ขึOนมาทัOงหมด 63 เล่ม รวมกนัเรียกวา่ คมัภีร์ทลัมุด เพื5ออธิบายและใหค้าํจาํกดัความบทบญัญติัทัOงหลายที5ชาวยวิตอ้งปฏิบติัตาม  การ

เดินทางในวนัสะบาโตตามที5พวกอาจารยฝ่์ายกฎบญัญติักาํหนดไวน้ัOนหา้มเกิน 914 เมตร แต่หากบนถนนมีเชือกพว่งจากจุดหนึ5งไปยงัอีกจุดใหน้บัวา่

เป็นเหมือนบา้นหนึ5งหลงั ดงันัOนจึงสามารถเดินต่อไดอี้ก 914 เมตร หลงัสุดเชือกนัOน  นี5เป็นตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นความละเอียดและเขม้งวดของกฏ

เหล่านีO  

 

2)  ไม่เพียงแต่นิโคเดมสัจะเป็นฟาริสีแลว้ เขายงัเป็นหนึ5งในสมาชิก 70 คนของซานเฮดริน สภาชาวยวิและศาลสูงสุดของชาวยวิทุกคนทัOงในเรื5องราว

ของพลเรือนและการศาสนา 

 

3)  พระเยซูเรียกเขาเป็นอาจารยข์องชาวอิสราเอล (ยอห์น 3:10) พระองครู้์จกัเขา ไม่ต่างกบัที5ชาวยวิทัOงหลายคุน้เคยกบัเขาดี ขอ้พระคมัภีร์นีO ซึ5 งกล่าวถึง

นิโคเดมสัในฐานะอาจารยน์ัOน ในภาษากรีกระบุวา่เขาเป็นถึงอาจารยสู์งสุดในประเทศ มนัเป็นไปไดม้ากวา่อาจารยฝ่์ายกฎบญัญติัไม่นอ้ยมองเขาเป็น

แบบอยา่งในการรักษากฎบญัญติัขอ้เลก็ขอ้นอ้ยต่างๆที5ทาํใหพ้วกเขาเป็นฟาริสีที5ชอบธรรม 

 

คาํถามที5 1)  อะไรทาํใหค้นอยา่งนิโคเดมสัมาหาพระเยซูในยามวกิาล? (ยอห์น 3:2) ถึงแมเ้ขาเองเป็นผูเ้ชี5ยวชาญดา้นศาสนา เขาตอ้งการคาํตอบบางอยา่ง

จากพระเยซู คุณคิดวา่เกิดอะไรขึOนในชีวติเขาที5ผลกัดนัใหเ้ขาออกตามหาคาํตอบฝ่ายวญิญาณ? 

 

ทาํไมเขาถึงมายามคํ5าคืน? อาจเป็นเพราะเขาเห็นฝงูชนที5รายลอ้มพระเยซูช่วงกลางวนั และเห็นพระเยซูใหค้วามสนใจกบัคนที5มาหาพระองค ์เขาอาจจะ

อยากใชเ้วลาส่วนตวักบัพระเยซูในช่วงที5พระองคไ์ม่วุน่วายกบัสิ5งต่างๆ  แต่มนักเ็ป็นไปไดอี้กวา่คนอยา่งนิโคเดมสัมีความรับผดิชอบหลายอยา่งตอน

กลางวนั และไม่มีเวลามาวิ5งตามหาคาํตอบใหก้บัคาํถามมากมายในใจเขา ฉะนัOนเมื5องานเสร็จเขาจึงค่อยปลีกตวัมาหาพระเยซู  หรือความเป็นไปไดที้5

สามคือ นิโคเดมสัอยากเลี5ยงการถูกต่อตา้นและเยาะเยย้จากพวกอาจารยศ์าสนาของยวิทัOงหลาย เขาจึงเลือกมาตอนดึกดื5นเพื5อไม่ใหใ้ครเห็นเขาเขา้หา

พระเยซูในแบบนีO  เพราะในเวลากลางวนัเขาตอ้งทาํหนา้ที5อาจารยข์องชาวอิสราเอล ผูค้อยจบัจอ้งดูทุกการเคลื5อนไหวของพระองคข์ณะที5พระองคส์อน

อยูใ่นศาลาที5ประชุม  

 

นิโคเดมสัทราบดีวา่หวัหนา้มหาปุโรหิตและคนอื5นๆในซานเฮดรินรู้สึกอิจฉาและเกลียดพระเยซูเพียงใด ในภายหลงัเมื5อนิโคเดมสัไดย้นิวา่พวกฟาริสี

กาํลงัวางแผนจบักมุพระเยซู เขาพยายามช่วยแกต่้างใหพ้ระองคต่์อหนา้สภาชาวยวิ แต่ที5ประชุมที5รังเกียจพระองคอ์ยูแ่ลว้กส็ั5งใหเ้ขาเงียบไป 

 
50 นิโคเดมสัเป็นผูห้นึ5งในพวกเขา ซึ5 งเป็นคนที5มาหาพระเยซูก่อนหนา้นีOและไดถ้ามพวกเขาวา่ 

51 “กฎบญัญติัของเราไม่ควรกล่าวโทษคน จนกวา่

จะฟังเขาก่อนและรู้วา่เขากระทาํอะไรมิใช่หรือ” 52 เขาเหล่านัOนตอบนิโคเดมสัวา่ “ท่านกม็าจากแควน้กาลิลีดว้ยหรือ จงคน้หาดูใหดี้เถิด แลว้ท่าน

จะพบวา่ไม่มีผูเ้ผยคาํกล่าวของพระเจา้ผูใ้ดที5มาจากแควน้กาลิลี” (ยอห์น 7:50-52) 



 

ซาตาน ผูเ้ป็นปฏิปักษต่์อจิตวญิญาณของเรานัOน ตอ้งการขู่เราใหก้ลวัจนขวญัเสีย ไม่กลา้พดูอยา่งเขม้แขง็ถึงความเชื5อของเราที5มีในพระเยซู  วญิญาณชั5ว

ที5มีกิจการในโลกเราพยายามอยูเ่สมอที5จะบั5นทอนอิทธิพลของผูเ้ชื5อในพระคริสต ์ (เอเฟซสั 2:2) มนัน่าเศร้าที5หลายครัO งเราขาดความเขม้แขง็ฝ่าย

วญิญาณและซ่อนความเชื5อของเราเอาไว ้  พระคมัภีร์บอกเราวา่ผูช้อบธรรมนัOนกลา้หาญดุงสิงห์ (สุภาษิต 28:1) ใหเ้รากลา้หาญเขา้ไวใ้นทุกๆวนัที5เรา

ตอ้งยนืหยดัเพื5อพระคริสตท่์ามกลางผูที้5ไม่เชื5อ 

 

ไม่วา่นิโคเดมสัจะมาหาพระเยซูดว้ยเหตุผลใดคืนนัOน เราเห็นชดัวา่มีบางอยา่งคุกรุ่นอยูใ่นใจของเขา นิโคเดมสัมั5นใจวา่พระเยซูตอ้งมีบางอยา่งที5เขาไม่

มีแน่ๆ เขาไม่ไดมี้โอกาสบอกวา่อะไรนาํเขามาหาพระเยซู สิ5งเดียวที5เขาไดบ้อกพระองคคื์อ เขาเห็นไดว้า่พระเจา้อยูก่บัพระองค ์และเขาเชื5อวา่พระเยซู

ถูกส่งมาจากพระเจา้เป็นแน่ (ยอห์น 3:2) แมก้ระนัOนเขากลบัไม่ไดพ้ดูอยา่งชดัเจนวา่ตวัเขาเองเชื5อในสิ5งนีO  เพราะเขากล่าววา่ “พวกเราทราบวา่ท่านเป็น

อาจารยที์5มาจากพระเจา้” (ยอห์น 3:2) ดงัวา่มีคนอื5นอีกที5เชื5อเช่นนีO  

 

นิโคเดมสัมีความเขา้ใจโดยสญัชาตญาณบางอยา่ง มีเสียงในใจเขา หรือการตระหนกัรู้ที5แจ่มชดัขึOนเรื5อยๆถึงความจริงของพระคริสต ์ และความ

สิOนเนืOอประดาตวัฝ่ายวญิญาณของตนเอง  เขาอยูใ่นช่วงที5เพิ5งเริ5มจะสนใจชายผูมี้นามวา่เยซู แต่ไม่ถึงขัOนที5จะยอมรับพระองคอ์ยา่งเตม็ปากเตม็คาํ  “เจา้

เยซูนี5มนัเป็นใครกนั?” ตอ้งเป็นหวัขอ้การเสวนาที5เผด็ร้อนในแวดวงเพื5อนฟูงเขาเป็นแน่ โดยเฉพาะหลงัจากที5พระเยซูเขา้ไปในพระวหิารและขบัไล่

พวกคนแลกเปลี5ยนเงินตรา และพวกคนขายสตัวส์าํหรับถวายเครื5องบูชาออกจากวหิาร  แน่นอนวา่การอศัจรรยที์5นิโคเดมสัเห็นพระเยซูทาํช่วยใหเ้ขา

ตระหนกัวา่ชายผูนี้O พิเศษกวา่ที5ตาเห็น แต่ถึงเขาจะประสบความสาํเร็จเพียงไร ณ ตอนนัOนเขายงัขาดความมั5นใจลึกๆวา่ตวัเขาชอบธรรมและดีพอแลว้ใน

สายตาพระเจา้ เขาจึงมาหาพระคริสตใ์นคืนนัOน เพื5อหาคาํตอบวา่สิ5งที5หายไปคืออะไร  เปาโล อคัรทูตของพระเยซู บอกเราผา่นจดหมายที5เขาเขียนถึง

คริสตจกัรในกรุงโรมวา่ เราทุกคนที5เป็นคริสเตียนมีเสียงภายในใจ เป็นดั5งพยาน ยนืยนัวา่เราเป็นของพระคริสตแ์ลว้ 

 
15 และท่านไม่ไดรั้บวญิญาณแห่งทาสซึ5งนาํไปสู่ความกลวัไดอี้ก แต่ท่านไดพ้ระวญิญาณแห่งการไดรั้บการยกฐานะเป็นบุตร และเราร้องเรียกวา่ 

“อบับา พระบิดา” ไดก้เ็พราะพระวญิญาณ 16 พระวญิญาณเองได้เป็นพยานต่อวญิญาณของเราว่า เราเป็นบรรดาบุตรของพระเจ้า 17 ถา้เราเป็น

บรรดาบุตร เรากเ็ป็นผูรั้บมรดก คือเป็นผูรั้บมรดกของพระเจา้ และเป็นผูรั้บมรดกร่วมกบัพระคริสต ์ ถา้เรามีส่วนร่วมในการทนทุกขท์รมาน

ร่วมกบัพระองค ์เราจะไดมี้ส่วนร่วมกบัพระบารมีของพระองคด์ว้ย (โรม 8:15-17) 

 

คาํถามที5 2) คุณคิดวา่การมีพระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นพยานใหก้บัจิตวญิญาณของเรานัOนหมายความวา่อยา่งไร? 

 

ความรอดเป็นไปไม่ได้โดยมนุษย์ 

 

ในฐานะผูป้กครองบา้นเรือน อาจารย ์ และฟาริสี ชายผูนี้O มีความชอบธรรมอนัเป็นที5อิจฉาของคนทัOงประเทศ แต่เขากย็งัขาดบางอยา่งอยู ่ เขาไม่ดีพอ! 

พระเยซูสอนวา่การทาํดียงัไม่เพียงพอ 

 

เราขอบอกท่านวา่ ถา้การกระทาํของท่านที5เป็นไปตามความชอบธรรมไม่เหนือไปกวา่ของพวกอาจารยฝ่์ายกฎบญัญติัและฟาริสีแลว้ (ซึ5 งนิโค

เดมสัเป็นทัOงคู่) ท่านจะไม่มีวนัเขา้สู่อาณาจกัรแห่งสวรรคไ์ด ้(มทัธิว 5:20) 

 

พระเยซูรู้วา่นิโคเดมสัมีคาํถามอะไรในใจ พระองคบ์อกเขาวา่ “เราขอบอกความจริงกบัท่านวา่ ไม่มีผูใ้ดที5จะสามารถเห็นอาณาจกัรของพระเจา้ได ้นอก

เสียจากวา่ผูน้ัOนจะเกิดใหม่” (ยอห์น 3:3)  ในภาษากรีกคาํวา่ “ใหม่” ที5มากบั เกิดใหม่ คือคาํวา่ anōthen ซึ5 งมีสองความหมายดว้ยกนั มนัสามารถ

แปลวา่ อีกครัO ง หรือ จากเบืOองบน คือพระเจา้ตอ้งทาํงานในจิตใจของเราก่อนที5เราจะเริ5มเขา้ใจเรื5องแผน่ดินของพระเจา้ ทัOงสองความหมายนีO ถูกตอ้ง 

คาํพดูของพระเยซูทาํใหนิ้โคเดมสัแปลกใจไม่นอ้ย เพราะสาํหรับพวกยวิที5เคร่งครัดเรื5องศาสนา พวกเขาเชื5อวา่ในเมื5อตนเองเป็นลูกหลานของอบัราฮมั

และรักษาบทบญัญติัอยา่งดีแลว้ จะไดเ้ขา้แผน่ดินสวรรคอ์ยา่งแน่นอน ภายนอกพวกเขาดูดี แต่ภายในเตม็ไปดว้ยการเสแสร้ง  



 

วบิติัจงเกิดแก่ท่าน พวกอาจารยฝ่์ายกฎบญัญติัและฟาริสี ท่านเป็นคนหนา้ไหวห้ลงัหลอก เพราะท่านเป็นเหมือนถํOาเกบ็ศพฉาบดว้ยปูนขาวซึ5ง

ภายนอกดูสวยงาม แต่ภายในเตม็ไปดว้ยกระดูกของคนตายและสิ5งที5เป็นมลทินทัOงปวง (มทัธิว 23:27) 

 

ภายในเราทุกคนตอ้งมีความชอบธรรมของพระเจา้ที5ไดถู้กถ่ายทอดมาจากพระคริสตเ์อง  หากไม่มีการเปลี5ยนแปลงภายในแลว้ ชีวติของเราก็

เหมือนเดิม  ดงันัOนการเปลี5ยนแปลงจึงตอ้งมาจากภายใน ทวา่โดยตวัเราเองไม่สามารถนาํมาซึ5งการเปลี5ยนแปลงอนัยิ5งใหญ่ หรือการเกิดใหม่นีOได ้ เรา

จาํเป็นตอ้งเชื5อมกบัแหล่งกาํเนิดการเปลี5ยนแปลง! ตวัตนของเราภายใน คือหวัใจของเรานัOน ตอ้งถูกซ่อมแซม  เราเรียกกระบวนการนีOวา่ การเกิดใหม่ 

“พระองคช่์วยเราใหร้อดพน้ มิใช่ดว้ยการกระทาํอนัชอบธรรมของเราเอง แต่เป็นเพราะความเมตตาของพระองคโ์ดยการชําระล้างในการเกดิใหม่ และ

เป็นขึOนมาใหม่โดยพระวญิญาณบริสุทธิ\ ” (ทิตสั 3:5) การเป็นคริสเตียนไม่ใช่การเริ5มตน้ใหม่ในชีวติ แต่คือการไดรั้บชีวติใหม่  J. Sidlow Baxter 

นกัเขียนคนหนึ5งไดก้ล่าววา่ “การเกิดใหม่เปรียบดั5งนํOาพ ุและการทาํใหบ้ริสุทธิ\ คือแม่นํOา” 
 

สิ5งที5พระเยซูพดูกบันิโคเดมสัทา้ทายเขานกั  คนยวิมีความเชื5อวา่ถา้ใครรํ5ารวยมั5งคั5ง เขาคนนัOนกใ็กลไ้ดเ้ขา้สู่แผน่ดินสวรรคแ์ลว้ ในคาํสอนของพระเยซู

อีกตอนหนึ5งพระองคบ์อกกบัเหล่าสาวกวา่การที5คนรวยจะเขา้สู่แผน่ดินสวรรคไ์ดน้ัOนยากเยน็แสนเขญ็เพียงไร พวกเขาต่างประหลาดใจกบัคาํพดูนีO  

 
23 พระเยซูกล่าวกบัพวกสาวกวา่ “เราขอบอกความจริงกบัเจา้วา่ ยากที5คนมั5งมีจะเขา้สู่อาณาจกัรแห่งสวรรค ์24 เราขอบอกเจา้อีกวา่ ตัวอฐูจะผ่านเข้ารูเขม็

กย็งัจะง่ายกว่าที8คนมั8งมีจะเข้าสู่อาณาจกัรของพระเจ้า” 25 เมื5อพวกสาวกไดย้นิดงันัOนกอ็ศัจรรยใ์จยิ5งนกัและพดูวา่ “แลว้ใครเล่าที5จะมีชีวติรอดพน้

ได”้ 26 พระเยซูมองดูพวกเขาแลว้กล่าววา่ “เป็นไปไม่ได้เลยที8มนุษย์จะช่วยตนเองให้รอดพ้น แต่ไม่มีสิ5งใดยากเกินกวา่ที5พระเจา้จะทาํได”้ (มทัธิว 

19:23-26) 
 

บางคนสอนวา่รูเขม็นีOกล่าวถึงประตูเมืองที5แคบมาก จะผา่นเขา้ไปไดเ้ราตอ้งสละ “สมัภาระ” ที5อูฐของเราแบกไวเ้สียก่อน แต่ส่วนตวัแลว้ผมคิดวา่เรา

ควรตีความขอ้พระคมัภีร์นีOตามตวัอกัษรเลย ผมเชื5อวา่พระเยซูกาํลงับอกเราวา่ เช่นเดียวกบัที5มนัเป็นไปไม่ไดที้5อูฐจะผา่นเขา้รูเขม็ การที5มนุษยค์นใดไม่

วา่จนหรือมั5งมีจะเขา้สู่แผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้โดยไม่เกิดใหม่ หรือไม่ไดเ้กิดจากเบืOองบนนัOนกเ็ป็นไปไม่ไดเ้ช่นกนั  ปราศจากการเกิดใหม่ที5พระเจา้

กระทาํใหใ้นชีวติของเราแลว้ เราจะไม่มีวนัไดเ้ขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้ มนัจึงสาํคญัยิ5งที5เราเห็นความสาํคญัของการที5พระเยซูกล่าววา่ “เราขอบอก

ความจริงกบัเจา้” (ยอห์น 3:3, 5, 11) ถึงสามครัO งดว้ยกนัในพระคมัภีร์เพียงตอนเดียวนีO เท่านัOน การที5พระองคเ์กริ5นนาํดงันีOบอกถึงความสาํคญัของที5สิ5ง

พระองคล์งัจะพดู 

 

มนัยากสาํหรับเราที5คุน้เคยกบัการมองชีวติจากมุมมองภายนอก ที5จะเขา้ใจความจาํเป็นของการเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณ นิโคเดมสัตอบสนองในแบบ

เดียวกนักบัที5พวกเราส่วนใหญ่คงจะทาํเมื5อไดย้นิสิ5งที5พระเยซูพดูเป็นครัO งแรก เขาทาํไดแ้ค่พยายามเขา้ใจมนัจากมุมมองของมนุษย ์ ซึ5 งไม่มีตรรกะใด

ช่วยอธิบายสิ5งที5พระเยซูพดูไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มนัทาํใหเ้ขาสบัสนอยา่งมาก เพราะหากเขาตีความสิ5งที5พระองคพ์ดูตรงๆเลยนัOน หมายความวา่เขา

ตอ้งกลบัเขา้ไปในทอ้งแม่อีกครัO งก่อนจะสามารถเกิดใหม่ได ้เขากาํลงัพยายามทาํความเขา้ใจสิ5งที5ไดย้นิอยา่งตรงตวั และมนักน่็าฉงนทีเดียว 

 

พระเยซูบอกนิโคเดมสัวา่ไม่มีใครสามารถสมัผสัแผน่ดินของพระเจา้ไดห้ากพระเจา้ไม่ไดถ่้ายทอดชีวติฝ่ายวญิญาณใหเ้ขา พระองคช์ดัเจนเรื5องนีOมาก

ถึงขัOนที5แทบจะสะกดออกมาเป็นคาํๆใหท้ัOงนิโคเดมสัและเราในวนันีOไดเ้ขา้ใจ พระองคก์ล่าววา่ “เราขอบอกความจริงกบัท่านวา่ ไม่มีผูใ้ดที5จะเขา้สู่

อาณาจกัรของพระเจา้ได ้นอกเสียจากวา่เขาจะเกิดจากนํOาและพระวญิญาณ 6 สิ5งที5เกิดจากเนืOอหนงักจ็ะเป็นฝ่ายเนืOอหนงั และสิ5งที5เกิดจากพระวญิญาณก็

จะเป็นฝ่ายวญิญาณ” (ยอห์น 3:5-6) สิ5งที5เกิดจากเนืOอหนงักเ็ป็นฝ่ายเนืOอหนงั แต่การจะเขา้แผน่ดินฝ่ายวญิญาณเรียกร้องวา่วญิญาณที5ตายแลว้ของคุณ

ไดรั้บของขวญัพิเศษ คือชีวติซึ5 งมาจากพระเจา้  พระองคไ์ม่ไดบ้อกวา่ บางคน จะไม่สามารถเขา้ไดเ้วน้แต่เขาจะเกิดใหม่ก่อน แต่พระองคใ์ชค้าํพดู

เดด็ขาดเลยวา่ ไม่มีผู้ใดจะเข้าได้ เวน้แต่สองสิ5งจะเกิดขึOนในชีวติของผูน้ัOน คุณไม่สามารถเป็นคริสเตียนโดยแค่พยายามใชชี้วติแบบคริสเตียน  ดงัที5คุณ

ไม่มีเอี5ยวแมส้กันิดกบัการเกิดมาบนโลกนีO  ความรอดนัOนกไ็ดถู้กมอบใหคุ้ณเป็นของขวญัจากพระเจา้ (เอเฟซสั 2:8) สองสิ5งที5พระเยซูบอกเราวา่จาํเป็น 

คือ การเกิดใหม่จากนํOาและพระวญิญาณ 



 

เกดิจากนํ3าและพระวญิญาณ 

 

จนกวา่เราจะพบพระคริสตแ์ละไดรั้บของขวญัคือชีวตินิรันดร์ ความตายนัOนกย็งัมีผลในชีวติเรา  ตอนที5อาดมัไม่เชื5อฟังคาํเตือนของพระเจา้ คือวนัที5เขา

กินผลไมต้อ้งหา้มในสวนเอเดน พระเจา้บอกอาดมัวา่เขาจะตอ้งตายอยา่งแน่นอน (ปฐมกาล 2:17) อาดมัไม่ไดต้ายทางกายจนกระทั5งเขาอาย ุ 930 ปี 

(ปฐมกาล 5:5) ความตายเริ5มมีผลต่อเขาตัOงแต่วนัที5เขาทาํบาป แต่ผลกระทบที5ตามมาดว้ยคือความสมัพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระเจา้ที5เปลี5ยนไป เห็นไดจ้าก

การที5เขาซ่อนตวัจากพระเจา้ในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:8) เมื5อใดที5เราขาดการเชื5อมต่อกบัพระเจา้ เรากไ็ร้ซึ5 งความหวงั (เอเฟซสั 2:12) เป็นสภาพที5พระ

เจา้เรียกวา่ตายแลว้ พระเยซูไดม้าเพื5อนาํการเชื5อมต่อกลบัสู่สภาพเดิม พระองคก์ล่าววา่ “เรามาเพื5อใหค้นเหล่านัOนมีชีวติและมีอยา่งอุดมสมบูรณ์” 

(ยอห์น 10:10) ถา้พระเยซูมาเพื5อใหชี้วติใหม่กบัเรา แสดงวา่ชีวติที5เรามีก่อนหนา้จะไดรั้บชีวติใหม่นัOนคงตอ้งใชก้ารไม่ไดเ้ป็นแน่ 

 

เปาโล อคัรทูตของพระคริสตเ์ขียนเกี5ยวกบัเรื5องเดียวกนันีO ในจดหมายถึงคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั “ท่านตายแล้วเพราะการล่วงละเมิดและการกระทาํ

บาปทัOงปวง” (เอเฟซสั 2:1, 5) เมื5อเรามาหาพระเยซู สาํนึกผดิ และรับพระองคเ์ขา้มาในชีวติของเรา เรากไ็ดเ้กิดใหม่แลว้ “ส่วนคนที5ต้อนรับและเชื8อใน

พระนามของพระองค ์ พระองคก์ใ็หไ้ดรั้บสิทธิ\ เป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1:12) เหมือนดงัวา่ชีวติใหม่ไดถู้กฉีดเขา้เสน้เลือดฝ่ายวญิญาณของเราผู ้

เป็นคริสเตียนแลว้ ม่านที5เคยบงัตาหวัใจเราจากความจริงไดถู้กฉีกขาด และความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจา้กไ็ดก้ลบัคืนสู่สภาพดี  ความบาปที5ครัO งหนึ5ง

กีดกนัเราจากพระเจา้ไดถู้กทาํลายลงเมื5อเราวางใจและเชื5อในพระเยซู 
 

คาํถามที5 3) พระเยซูหมายความวา่อยา่งไรที5กล่าววา่เราตอ้ง “เกิดจากนํOา” (ยอห์น 3:5)? 

 

มีการตีความ 4 แบบดว้ยกนัที5เป็นไปได ้

 

1) นํOาพดูถึงการเกิดใหม่ทางกาย ในช่วงเกา้เดือนแรกของเราทุกคน เราอาศยัอยูใ่นถุงนํOาครํ5าในทอ้งแม่ กลุ่มที5มีความเขา้ใจเช่นนีO เชื5อวา่พระเยซู

กาํลงับอกวา่เราจาํเป็นตอ้งเกิดทัOงทางกายและทางฝ่ายวญิญาณดว้ย นี5เป็นการตีความที5ตรงตวัมาก ซึ5 งมีนกัวชิาการไม่มากเชื5อเช่นนีO  

2)  แบบที5สองมองวา่นํOาเป็นสญัลกัษณ์แทนพระคาํของพระเจา้  พระคมัภีร์บอกเราวา่พระคริสตช์าํระคริสตจกัร “เพื5อทรงทาํใหค้ริสตจกัร

บริสุทธิ\ โดยการชาํระด้วยนํKาผ่านทางพระวจนะ” (เอเฟซสั 5:26) อีกตอนหนึ5งพระเยซูกล่าววา่ “ท่านทัOงหลายสะอาดแล้วเพราะถ้อยคาํที5เรา

ไดก้ล่าวกบัพวกท่าน” (ยอห์น 15:3) ดว้ยการตีความนีOพระเยซูกาํลงับอกวา่พระวญิญาณของพระเจา้ใชพ้ระคาํพระเจา้เป็นเครื5องมือช่วยให้

เราเห็นถึงและสาํนึกบาปของเรา นอกจากนีOยงัช่วยอธิบายวา่พระเจา้ไดท้าํอะไรเพื5อชาํระเราจากความบาปทัOงสิOน  จากความเขา้ใจนีO เราเห็น

วา่นํOาแสดงถึงอาํนาจการชาํระบาปของพระคาํพระเจา้ ช่วยใหเ้ราใชชี้วติอยา่งบริสุทธิ\  โดยการทาํตามพระคาํของพระเจา้ (สดุดี 119:9) 

3) การตีความอีกแบบคือเปรียบนํOาเหมือนการชาํระและการทาํใหเ้กิดใหม่โดยพระวญิญาณบริสุทธิ\ เมื5อเรามาเชื5อในพระคริสต ์“แต่เมื5อพระ

กรุณาและความรักของพระเจา้องคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเราปรากฏ 5 พระองคท์รงช่วยเราใหร้อดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที5เราไดท้าํ 

แต่เพราะพระเมตตาของพระองค ์พระองคท์รงช่วยเราใหร้อดผา่นทางการชําระแห่งการบังเกดิใหม่ และการทรงสร้างขึKนใหม่โดยพระ

วญิญาณบริสุทธิR” (ทิตสั 3:4-5) 
4) การตีความแบบที5สี5เชื5อวา่นํOาบ่งบอกถึงการกลบัใจใหม่ หลายคนเชื5อวา่พระเยซูกาํลงัพดูถึงการรับบพัติศมา แต่การรับบพัติศมากคื็อการ

แสดงออกของการเปลี5ยนแปลงที5เกิดขึOนภายใน เพราะสิ5งที5เกิดขึOนภายในนัOนสาํคญัที5สุด ในวนัที5นิโคเดมสัพบพระเยซู ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา

ยงัคงเทศนาเรื5องบพัติศมาอนัแสดงถึงการกลบัใจใหม่อยูเ่ลย (มาระโก 1:4, กิจการ 19:4) ในเวลานัOนการถูกจุ่มตวัในนํOาเป็นการประกาศให้

โลกรู้วา่ตนไดก้ลบัใจใหม่แลว้ (การกลบัใจใหม่คือการเปลี5ยนความคิดของตนเอง) ไดต้ายต่อวถีิชีวติของตนในอดีต และตอนนีOกาํลงัรอการ

ทรงสถิตดว้ยพระวญิญาณบริสทุธิ\ และการเสดจ็มาของพระเมสสิยาห์ (พระคริสต)์ ทุกวนันีOการกลบัใจใหม่ไม่ใช่คาํซึ5 งเป็นที5นิยมมากนกั

แลว้ บางคนสอนวา่เราเพียงแค่ตอ้งเชื5อในพระคริสต ์ แต่พระเยซูบอกเราวา่ เวน้แต่เราจะกลบัใจใหม่และเชื5อ เราจะพินาศแน่นอน (ลูกา 

13:3-5) ไม่นานนีOผมทาํการสาํรวจพระคมัภีร์โดยใช ้ biblegateway.com และพบวา่ “กลบัใจใหม่” (repent) อยูใ่นพระคมัภีร์ถึง 75 ครัO ง

ดว้ยกนั ซึ5 งแสดงใหเ้ห็นวา่มนัเป็นเรื5องที5สาํคญัอยา่งมาก และไม่ควรถูกมองขา้มหรือดูผา่นๆ 



 

ผมเชื5อวา่ทัOงสี5การตีความนัOนต่างมีเหตุและผลสนบัสนุนที5น่าเชื5อถือ ฉะนัOนผมคิดวา่เราไม่ควรยดึการตีความอนัใดอนัหนึ5งหวัปักหวัปํา มนัเป็นเรื5อง

ธรรมดามากที5เราจะคน้พบความจริงผา่นพระคาํของพระเจา้ในหลากหลายระดบัเมื5อเราใคร่ครวญขอ้ความอยา่งนีO  สิ5งที5สาํคญัคือเราตอ้งสาํรวจจิตใจ

ของเรา และพิจารณาดูวา่เราไดก้ลบัใจใหม่จากบาปดงัที5พระคมัภีร์กล่าวไวห้รือไม่ คุณเคยขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธิ\ ชาํระคุณและสร้างคุณขึOนใหม่

หรือยงั? แลว้ลึกๆนัOนคุณอยากเป็นอิสระจากนิสยัที5บ่อนทาํลายตวัตนและจิตวญิญาณของคุณ รวมทัOงสร้างความเจบ็ปวดใหก้บัคนรอบขา้งและตวัคุณ

เองหรือไม่? ถา้เรากลบัใจใหม่จริงๆจากความบาปทุกอยา่ง พระวญิญาณของพระเจา้จะสาํแดงใหเ้ราเห็นเองถึงสิ5งที5เราควรปล่อยทิOงไป และสิ5งที5เรา

ตอ้งเลิกทาํหรือเปลี5ยนแปลง แต่ไม่ใช่แค่นัOน! พระวญิญาณบริสุทธิ\ ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยความจริงใหก้บัเรา พระองคจ์ะนาํเราเขา้สู่ความจริงดว้ย พระ

เจา้ไม่ไดม้อบเพียงแผนที5สู่การเป็นขึOนใหม่ใหเ้ราเท่านัOน แต่ไดใ้หย้านพาหนะที5จะพาเราไปยงัจุดหมายปลายทางดว้ย สิ5งที5ตอ้งเกิดขึOนคือการเกิดใหม่

ฝ่ายวญิญาณ ซึ5 งเป็นไปไดโ้ดยพระเจา้ผูถ่้ายทอดชีวติใหม่ใหก้บัเราผา่นพระคาํและพระวญิญาณของพระองค ์ ไม่ใช่โดยความชอบธรรมที5เกิดจากการ

กระทาํของเราเอง ในพระคมัภีร์ตอนนีO เราเห็นชายคนหนึ5งตระหนกัถึงความสิOนหวงัของตวัเองและความจาํเป็นที5จะตอ้งเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณ 

 

คาํถามที5 4) เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราไดเ้กิดใหม่จากนํOาและพระวญิญาณแลว้? คุณคิดอยา่งไร? มนัควรมีหลกัฐานอะไรที5เห็นไดใ้นชีวติเราซึ5งบ่งบอกวา่

เราไดรั้บความรอดและไดเ้กิดใหม่แลว้ (หรือเกิดจากเบืOองบนแลว้)? 

 

หลายปีที5แลว้มีหญิงสาวคนหนึ5งมาปรึกษาเหล่าอาจารยข์องโบสถห์นึ5งถึงความตอ้งการอยากมีส่วนร่วมในโบสถน์ัOน คาํถามแรกที5เธอถูกถามคือ “คุณ

ไดต้ระหนกัแลว้หรือยงัวา่คุณเคยเป็นคนบาป?” “ค่ะ” เธอตอบอยา่งไม่ลงัเล คาํถามที5สองที5เธอถูกถามคือ “คุณคิดวา่คุณไดรั้บการเปลี5ยนแปลงแลว้

หรือไม่” “ไดค่้ะ ดิฉนัมั5นใจ” เธอตอบโดยทนัที คาํถามสุดทา้ยตามมาวา่ “แลว้คุณคิดวา่คุณเปลี5ยนไปอยา่งไร?” “เรื5องมนัเป็นอยา่งนีO ค่ะ ก่อนดิฉนัมา

เป็นคริสเตียน ดิฉนัวิ5งเขา้หาบาป ตอนนีO ดิฉนัวิ5งหนีมนั” สิ5งนีO เองคือหลกัฐานของตวัตนที5เปลี5ยนไปเพราะไดผ้า่นการเกิดใหม่แลว้ มนัคือทัOงทศันคติ

และทิศทางที5เปลี5ยนไป 

 

เรามาดูกนัวา่หลกัฐานของผูที้5เกิดใหม่แลว้นัOนประกอบดว้ยอะไรบา้ง แต่ก่อนอื5นเราตอ้งจาํไวว้า่สิ5งเหล่านีOไม่ใช่สิ5งที5ตวัเราเองจะทาํใหเ้กิดขึOนได ้แต่มนั

คือผลของการเปลี5ยนแปลงภายใน ซึ5 งพระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นผูก้ระทาํ ไม่ใช่เนืOอหนงัของเรา 

 

1) คุณเชื5อในข่าวประเสริฐจริงๆหรือไม่? เราไม่ไดพ้ดูถึงความเขา้ใจและการยอมรับความจริงของข่าวประเสริฐทางความคิด แต่การเชื5อดว้ย

ใจที5ผลกัดนัใหเ้ราใชชี้วติประจาํวนัดว้ยค่านิยมซึ5งมาจากเบืOองบน เพราะทา้ยที5สุดแลว้ชีวติคุณจะเป็นตวับ่งบอกเองวา่คุณเชื5อจริงหรือไม่ 

พระเยซูกล่าววา่ “ท่านจะรู้จกัเขาโดยผลของเขา กอหนามจะออกผลเป็นองุ่นและพุม่หนามจะออกผลเป็นมะเดื5อไดห้รือ?” (มทัธิว 7:16) 

หลกัฐานอนัแสดงถึงผลของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในชีวติคุณนัOนควรเพิ5มพนูขึOนเรื5อยๆ (กาลาเทีย 5:16-25) 

2) คุณมีหวัใจที5รู้สึกรักและขอบคุณพระเยซูที5ไดต้ายบนไมก้างเขนเพื5อคุณหรือไม่? 

3) คุณมีความหิวกระหายอยากรู้จกัพระคาํของพระเจา้หรือไม่? “แต่ถา้ผูใ้ดเชื5อฟังพระดาํรัสของพระองค ์ความรักของพระเจา้[b] กเ็ตม็บริบูรณ์

อยูใ่นผูน้ัOน ดว้ยวธีินีO เราจึงรู้วา่เราอยูใ่นพระองคคื์อ” (1 ยอห์น 2:5) 

4) ภายในใจคุณรอคอยการกลบัมาอีกครัO งของพระเยซูหรือไม่? “เพื5อนที5รัก บดันีO เราเป็นลูกของพระเจา้ ภายหนา้เราจะเป็นอยา่งไรเรายงัไม่

อาจรู้ได ้แต่เรารู้วา่เมื5อพระองคท์รงปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค ์เพราะเราจะเห็นพระองคอ์ยา่งที5พระองคท์รงเป็น 3 ทุกคนที+มี

ความหวงัในพระองค์เช่นนี?ย่อมชําระตนเองให้บริสุทธิPเหมือนที5พระองคท์รงบริสุทธิ\ ” (1 ยอห์น 3:2-3) 

5) คุณโกรธและผดิหวงักบัตวัเองหรือไม่เวลาคุณทาํบาป? ถา้คุณไดเ้ชิญพระเยซูมานั5งบนบลัลงักใ์นชีวติคุณและมอบชีวติคุณใหพ้ระองคแ์ลว้ 

พระวญิญาณจะช่วยทาํใหคุ้ณสาํนึกบาปผดิที5ทาํไป 

6) คุณรักผูอื้5นที5รักพระเจา้ดว้ยเหมือนกนัหรือไม่? คุณมีสนัติสุขเมื5อใชเ้วลากบัคริสเตียนคนอื5นหรือไม่? “เรารู้วา่เราผา่นพน้ความตายเขา้สู่

ชีวติเพราะเรารักพี5นอ้งของเรา ผูใ้ดไม่รักผูน้ัOนยงัคงอยูใ่นความตาย” (1 ยอห์น 3:14) 



7) คุณสามารถรับรู้ไดห้รือไม่ถึงพระวญิญาณบริสุทธิ\ ที5ทาํงานอยูใ่นชีวติคุณ? ถา้ใช่ สิ5งนีOกเ็ป็นอีกหนึ5งหลกัฐานยนืยนัถึงชีวติใหม่ของพระเจา้

ที5สถิตอยูใ่นคุณ “เรารู้วา่เราอยูใ่นพระองคแ์ละพระองคท์รงอยูใ่นเรา เพราะพระองคไ์ดป้ระทานพระวญิญาณของพระองคแ์ก่เรา” (1 

ยอห์น 4:13) 

 

ความไม่พอใจฝ่ายวญิญาณของผม 

 

ผมมาเจอพระคริสตไ์ดห้ลงัจากใชเ้วลาออกตามหาพระองคก์วา่หา้ปี ขา้มนํOาขา้มทะเลหา้ทวปี และไม่รู้อีกกวา่กี5ประเทศ ผมตอ้งผา่นประสบการณ์เฉียด

ตายกวา่ผมจะตระหนกัวา่ความตายไม่ใช่จุดจบของชีวติ แต่เป็นเพียงจุดเริ5มตน้ ตอนนัOนผมรู้สึกไดเ้ลยวา่ผมหลุดออกมาจากร่างของตวัเองและมองเห็น

ตวัเองจากเพดาน ขณะที5ผมล่องลอยอยูร่ะหวา่งความตายและชีวตินัOน ผมร้องหาพระเจา้ที5ผมไม่รู้จกั ผมเขา้ใจมาตลอดวา่เมื5อตายแลว้ทุกอยา่งจบสิOน 

ผมพดูกบัพระเจา้ที5ผมไม่รู้จกัในวนันัOนวา่  “ผมจะมอบทัOงชีวติใหพ้ระองคเ์ลย จะทาํทุกอยา่งที5พระองคอ์ยากใหผ้มทาํ ถา้พระองคช่์วยใหผ้มมีชีวติต่อ

วนันีO ” พระองคไ์ดย้นิคาํอธิษฐานของผม และผมกรู้็สึกตวัเองกลบัเขา้ร่างเหมือนเดิม จากนัOนมาผมรู้สึกเหมือนมีใครสกัคนที5ผมมองไม่เห็นคอยนาํทาง

ผม ในเวลานัOนผมไม่มีความเขา้ใจแมส้กันิดวา่พระเจา้คือใคร ไม่มีใครเคยบอกข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตใ์หผ้มฟัง ผมเลยลองศึกษาศาสนาฮินดู

และศาสนาพทุธดู แต่ศาสนาเหล่านัOนกไ็ม่สามารถตอบสนองความกระหายหาพระเจา้ภายในใจผม จึงทาํใหผ้มลองศึกษาวชิาปรัชญาต่อ รวมถึงวชิา

อื5นๆที5ค่อนไปทางลทัธิเพีOยนๆทัOงหลาย 

 

หลงัจากที5พยายามคน้ควา้หาความจริงทั5วทุกหยอ่มหญา้แต่กลบัไม่พบสิ5งที5ตามหา ผมกบ็งัเอิญไดห้นงัสือมาเล่มหนึ5ง เขียนโดย Hal Lindsey (ฮาล ลินด์

ซีย)์ เกี5ยวกบัคาํพยากรณ์ที5สาํเร็จแลว้ในยคุของพวกเรา หนงัสือเล่มนัOนชื5อวา่ The Late Great Planet Earth (โลกอนัยิ5งใหญ่ที5ล่วงลบัไป) มนัคือหนงัสือ

ที5เปิดตาผมใหเ้ห็นถึงความจริงวา่พระเจา้เคลื5อนไหวและทาํกิจการของพระองคบ์นโลกนีOอยูเ่สมอ ไม่ไดทิ้Oงเราใหเ้อาตวัรอดเองโดยลาํพงั ผมเรียนรู้

เกี5ยวกบัความรักของพระองคที์5มีใหผ้ม และไม่กี5สปัดาห์หลงัจากนัOนผมกต็ดัสินใจขึOนเครื5องบิน มุ่งหนา้ไปดินแดนฝั5งตะวนัตก อเมริกา เพื5อเรียนรู้มาก

ขึOนเกี5ยวกบัการกลบัมาอีกครัO งของพระคริสต ์ บนเครื5องบินพระเจา้จดัเตรียมใหผ้มไดน้ั5งขา้งคริสเตียนคนหนึ5ง เขาชวนผมนั5งรถกบัเขาต่อไปยงัค่ายฤดู

ร้อนคริสเตียนค่ายหนึ5งในรัฐเวอร์จิเนีย เพื5อศึกษาเกี5ยวกบัคาํพยากรณ์ต่างๆในพระคมัภีร์ แต่แลว้เรากต็อ้งพรากกนัอยา่งไม่ไดค้าดหมายระหวา่งที5โดน

ตรวจคนเขา้เมือง ผมถูกกกัตวัอยูพ่กัหนึ5งโดยเจา้หนา้ที5สนามบินเมื5อเห็นวา่ในหนงัสือเดินทางนัOนผมเขา้มาหลายประเทศเกินปกติ พอถูกปล่อยตวัแลว้

ผมกขึ็Oนรถบสัมายงัเมืองริชมอนด ์เวอร์จิเนีย มั5นใจวา่พระเจา้ผูก้าํลงัตามหาผมอยูไ่ดน้าํผมมาที5นี5 

 

สองวนัใหห้ลงั ผมไดท้าํการซืOอตัjวรถบสัไปยงัสถานที5ตัOงของค่ายฤดูร้อนนัOนและกาํลงัรอขึOนรถอยูที่5สถานี ปรากฏวา่ชาวอเมริกนัคนเดียวที5ผมรู้จกั คุณ

วซิ คนเดียวกนัที5นั5งขา้งผมบนเครื5องบินกก็าํลงัต่อแถวขึOนรถบสัคนัเดียวกนัอยูเ่ช่นกนั เขาเลือกวนันัOนเวลานัOนที5จะทิOงรถเช่าของเขาไวที้5เมืองใกลเ้คียง 

เพื5อจะไดไ้ม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ5ม และเลือกรถบสัคนัเดียวกบัผม เขาพาผมมาถึงค่ายจนได ้ที5ซึ5 งผมไดย้นิเกี5ยวกบัข่าวประเสริฐเป็นครัO งแรก  ณ ค่าย

ฤดูร้อนนัOน ห่างไกลจากทุกสิ5งทุกอยา่ง ผมตอ้นรับพระคริสตเ์ขา้มาในชีวติและสมัผสัพระวญิญาณของพระเจา้อยา่งแรงกลา้ 

 

ผมรู้สึกเหมือนภูเขาถูกยกออกจากอกเมื5อผมตอ้นรับพระเยซูเขา้มาในชีวติและเกิดใหม่อีกครัO ง ช่วงสามสี5วนัแรกผมแทบจะนํOาตาแตกทุกครัO งที5ใครก็

ตามแค่เอ่ยชื5อพระเยซู ผมไม่อยากจะเชื5อวา่มีผูห้นึ5งรักผมอยา่งที5ผมเป็น แค่คนบาปคนหนึ5งที5บอบชํOาและเหนื5อยลา้ ที5อยากใหใ้ครสกัคนมารักเขา 

สาํหรับผมมนัคือประสบการณ์ที5ผมจะไม่มีวนัลืมเลย ผมรู้วา่ผมไดเ้ปลี5ยนไปแลว้ ผมมีความสุขเหลือเกิน ผมรู้สึกถูกรักโดยพระเจา้และสามารถรับ

ความรักจากคนอื5นไดด้ว้ย ซึ5 งเป็นอะไรที5ผมไม่เคยทาํไดม้าก่อน พร้อมกนันัOนผมรู้สึกถึงความกระตือรือร้นอยากรู้จกัพระคาํของพระเจา้ท่วมทน้อยูใ่น

หวัใจของผม รวมถึงความรักที5ผมมีใหก้บัเพื5อนๆคริสเตียน และความปรารถนาอยากช่วยผูที้5ยงัไม่รู้จกัพระองคใ์หรู้้วา่เขาเองถูกรักโดยพระเจา้แค่ไหน 

จิตวญิญาณของผมพองโตดว้ยสนัติสุข 

 

ทุกคนลว้นมีเสน้ทางที5พิเศษของตวัเอง ชีวติผมเปลี5ยนไปอยา่งคาดไม่ถึงเพราะผมจนตรอกจริงๆ ผมใชชี้วติห่างไกลจากพระเจา้มาก มนัไม่สาํคญั

เท่าไหร่วา่อะไรนาํเราไปถึงจุดที5เราตดัสินใจออกตามหาความจริง เราต่างตอ้งมาถึงทางแยกในชีวติ ถึงจุดที5เราสาํรวจชีวติของตวัเองและถามวา่เราอยู่



ไหนแลว้ เราไดท้าํอะไรไปแลว้บา้ง และความหมายที5แทจ้ริงของชีวติคืออะไร คุณอาจเคยคิดวา่ “ชีวติมีแค่นีO เหรอ?” “ฉนัมีชีวติอยูเ่พื5ออะไร?” ถา้คุณ

กาํลงัคิดถึงสิ5งเหล่านีOอยู ่แปลวา่คุณไดม้าถึงทางแยกนัOนแลว้ พระเยซูรอคุณอยูที่5นัOน วิ5งเขา้หาพระองค ์

 

นิโคเดมสัตดัสินใจเชื5อในพระเยซูหลงัเขาไดพ้บกบัพระองค ์สองปีถดัมาเราเห็นเขากบัโยเซฟจากอาริมาเธียที5อุโมงคฝั์งศพพระเยซู “นิโคเดมสัผูซึ้5 ง

ก่อนหนา้นีO เคยมาเขา้เฝ้าพระเยซูในเวลากลางคืนกม็าร่วมดว้ยพร้อมทัOงนาํเครื5องหอม คือมดยอบผสมกบักฤษณาหนกัประมาณ 34 กิโลกรัม[d]มา 40 ทัOง

สองเชิญพระศพของพระเยซูลงมา แลว้เอาแถบผา้ลินินพนัพระศพพร้อมกบัเครื5องหอมตามธรรมเนียมการฝังศพของชาวยวิ” (ยอห์น 19:39-40) 

 

แลว้คุณล่ะ มีความมั5นใจหรือไม่วา่คุณมีพระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นพยานถึงการเกิดใหม่ของคุณ วา่คุณนัOนเป็นลูกของพระเจา้? เป็นไปไดไ้หมวา่คุณเอง 

เหมือนนิโคเดมสั รู้สึกวา่มีบางอยา่งขาดหายไปในชีวติของคุณ? การจะเกิดใหม่โดยพระวญิญาณของพระเจา้และก่อนคุณจะไดรั้บสนัติสุขจาก

พระองคน์ัOน คุณตอ้งสาํนึกบาปผดิที5เคยไดท้าํและเชิญพระคริสตเ์ขา้มาในชีวติ มาประทบับนบลัลงักใ์นใจคุณจากนีO เป็นตน้ไป ต่อไปนีO คือคาํอธิษฐานที5

คุณสามารถกล่าวตามได:้ 

 

คาํอธิษฐาน: ขา้แต่พระบิดา ลูกมาหาพระองคใ์นเวลานีO  เชื5อวา่พระองครั์กลูกและมีแผนการสาํหรับชีวติของลูก ลูกขอบคุณที5พระองครั์กลูกมากจึงได้

ส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมายงัโลกเพื5อรับโทษความบาปแทนลูก ความบาปที5ตลอดชีวติลูกไดกี้ดกนัไม่ใหลู้กพบสนัติสุขที5มาจากพระองค ์

ลูกสาํนึกบาปผดิที5ไดท้าํและลูกหนัหลงัใหก้บัทางแห่งความบาป ลูกขอเชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มาสถิตอยูใ่นใจของลูก ลูกขอมอบชีวตินีO ใหก้บัพระองค ์

ขอบคุณพระบิดาสาํหรับของขวญัแห่งชีวตินิรันดร์นีO  เอเมน 
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