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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



วันหนึ่งพระเยซูไดเสด็จไปที่พระวิหาร พระองคเห็นคนไมใหเกียรติ

พระวิหารของพระเจา เขาเหลานั้นกําลังขายสัตว บางคนกําลังแลกเงิน

อยูตอหนาพระวิหาร



พระเยซูเอาเชือกทําเปนแสไลคนเหลานั้นออกจากพระวิหาร พระองคเทเงินและ

คว่ําโตะของคนรับแลกเงิน พระองคส่ังคนเหลานั้นวา “จงเอาของเหลานี้ไปเสีย อยา

ทําพระนิเวศของพระบิดาเราใหเปนแหลงคาขาย” พระเยซูรักพระวิหารของพระ

บิดา



ผูนําเหลานั้นก็ส่ังใหพระเยซู

แสดงหมายสําคัญ วา

พระเยซูมีสิทธิอํานาจที่จะ

รักษาพระวิหารนี้ พระเยซู

บอกเขาทั้งหลายวา “เรา

ทําลายพระวิหารนี้เสีย และ

จะยกขึ้นภายในสามวัน”

เปนไปไมไดพระวิหารนี้ใช

เวลาสรางถึง ส่ีสิบหก ป



แตพระวิหารที่พระเยซูพูดถึงนั้น

คือพระกายของพระองค รางกาย

พระองคเปรียบเหมือนพระวิหาร

เปนที่สถิตของพระเจา นึกถึง

พระเยซูจะตายบนไมกางเขน

พระองคจะทรงฟนขึ้นจากความ

ตายในวันที่ สาม



ในเวลากลางคืน หนึ่งในผูนํา

ของพระวิหารก็มาหาพระเยซู

เขารูโดยการอัศจรรยวาพระเจา

สงพระเยซูมา นิโคเดมัสมา

หาพระเยซูเพ่ือจะเรียนรู

เกี่ยวกับพระเยซูมากขึ้น



พระเยซูบอกแกนิโคเดมัส

วา คน ตองบังเกิดใหมจึง

จะเขาแผนดินของ

พระเจาได นิโคเดมัสก็ไม

เขาใจวา คน ที่โตแลวจะ

กลับไปเปนเด็กอีกครั้งได

อยางไร? แตนิโคเดมัสเปน

คนเครงศาสนา นี่ยังไม

พอที่เขาจะเขาแผนดิน

สวรรคหรือ?



พระเยซูก็อธิบายวา “คือ

การที่ทานบังเกิดใหม จาก

วิญญาณ ก็เปน

พระวิญญาณ พระวิญญาณ

ของพระเจาเหมือนลม 

ผูคนไมเห็นหรือไมเขาใจ 

แตคนรูสึกวาลมพัด”



พระเยซูเตือน นิโคเดมัสเกี่ยวกับประชาชนชาวอิสราเอลบนตอวาพระเจา

ในอดีตวา “เราไมมีอาหาร เราไมมีน้ํา และเราไมชอบขนมปงที่พระเจา

ประทานใหเรา”เขาเหลานัน้รองไห



คนบาปเหลานั้นโกรธพระเจา พระองคจึงสงงู

พิษมาในหมูประชาชน งูกัดเขาเหลานั้นลมตาย

มากมาย



“เราทั้งหลายไดทําบาปขอทูลตอพระเจา ทรง

นํางูไปจาก พวกเราเสีย”ประชาชนขอรอง 

โมเสส ดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเผื่อประชาชน 

แตพระเจาไมไดนํางูนั้นออกไป



พระเจาบอกกับโมเสสวาใหนํางูพิษตัวหนึ่งติดไวที่

เสา“ทุกคนที่ถูกกัด เมื่อเขามอง เขาจะยังมีชีวิตอยู

ได” พระเจาสัญญาไว ดังนั้นโมเสสจึงทํางูทอง

สัมฤทธ์ิตัวหนึ่งและติดไวที่เสาถาเขามองดูงูทอง

สัมฤทธ์ิเขาจะหายเปนปกติ



พระเยซูบอกนิโคเดมัสบุตรของมนุษย

จะตองถูกยกขึ้นเหมือนงูทองสัมฤทธ์ินั้น 

พระเยซูพูดถึงเรื่องไมกางเขนที่ซึ่ง

พระองคจะตายเพ่ือคนบาป



พระเยซูพูดวา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก 

จนไดทรงประทานพระบุตรคนเดียวของ

พระองค เพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตร

นั้นจะไมพินาศแตมีชีวิต

นิรันดร”



นี่หมายความวา ทุกคนที่วางใจในพระเยซู

ก็บังเกิดใหมในครอบครัวของพระเจา



นิโคเดมันอาจจะไมไดกลายเปนสาวกของพระเยซูในคืนนั้นแตหลายปตอมา 

นิโคเดมัสไดแสดงออกวารักและเช่ือในพระเยซูโดยการ 

ชวยฝงศพที่ถูกตรึงของพระบุตรของพระเจา



หลังจากนั้นพระเยซูและสาวกของพระองคก็ออกเดินทางไปทางเหนือ 

ประชาชนในที่อื่นๆตองการไดยินเรื่องราวอาณาจักรของพระเจา 

และมีโอกาสเช่ือในพระเยซูนาซาเร็ท พระบุตรของพระเจา



ผูนําพระวิหารเย่ียมเยียนพระเยซู

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ยอหน 2-3, กันดารวิถี 21

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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