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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



วันหนึ่งพระเยซูไดเสด็จไปที่พระวิหาร พระองค

เห็นคนไมใหเกียรติพระวิหารของพระเจา 

เขาเหลานั้นกําลังขายสัตว 

บางคนกําลังแลกเงินอยูตอหนาพระวิหาร



พระเยซูเอาเชือกทําเปนแสไลคนเหลานั้นออกจากพระ

วิหาร พระองคเทเงินและควํ่าโตะของคนรับแลกเงิน 

พระองคสั่งคนเหลานั้นวา



“จงเอาของเหลานี้ไปเสีย อยาทําพระนิเวศของพระบิดา

เราใหเปนแหลงคาขาย” พระเยซูรักพระวิหารของพระบิดา



ผูนําเหลานั้นก็สั่งใหพระเยซูแสดงหมายสําคัญ 

วาพระเยซูมีสิทธิอํานาจที่จะ

รักษาพระวิหารนี้ พระเยซู

บอกเขาทั้งหลายวา “เรา

ทําลายพระวิหารนี้เสีย และ

จะยกข้ึนภายในสามวัน”

เปนไปไมไดพระวิหารนี้ใช

เวลาสรางถึง สี่สิบหก ป



แตพระวิหารที่พระเยซูพูดถึงนั้นคือพระกายของพระองค 

รางกายพระองคเปรียบเหมือนพระวิหารเปนที่สถิตของพระ

เจา 



นึกถึงพระเยซูจะตายบนไมกางเขนพระองคจะทรงฟนข้ึน

จากความตายในวันที่ สาม



ในเวลากลางคืน หนึ่งในผูนําของพระวิหารก็มาหาพระเยซู

เขารูโดยการอัศจรรยวาพระเจา

สงพระเยซูมา นิโคเดมัสมา

หาพระเยซูเพื่อจะเรียนรู

เกี่ยวกับพระเยซูมากข้ึน



พระเยซูบอกแกนิโคเดมัสวา คน

ตองบังเกิดใหมจึงจะเขาแผนดินของ

พระเจาได 

นิโคเดมัสก็ไมเขาใจวา 



คน ที่โตแลวจะกลับไปเปนเด็กอีกครั้งไดอยางไร?

แตนิโคเดมัสเปนคนเครงศาสนา

นี่ยังไมพอที่เขาจะเขาแผนดินสวรรคหรือ?



พระเยซูก็อธิบายวา “คือ

การที่ทานบังเกิดใหม จาก

วิญญาณ ก็เปน

พระวิญญาณ 

พระวิญญาณ

ของพระเจาเหมือนลม 

ผูคนไมเห็นหรือไมเขาใจ 

แตคนรูสึกวาลมพัด”



พระเยซูเตือน 

นิโคเดมัสเกี่ยวกับประชาชนชาวอิสราเอลบนตอวาพระเจา

ในอดีตวา “เราไมมีอาหาร เราไมมีน้ํา 



และเราไมชอบขนมปงที่พระเจาประทานใหเรา” เขา

เหลานั้นรองไห



คนบาปเหลานั้นโกรธพระเจา 

พระองคจึงสงงูพิษมาในหมูประชาชน 

งูกัดเขาเหลานั้นลมตายมากมาย



“เราทั้งหลายไดทําบาปขอทูลตอพระเจา 

ทรงนํางูไปจาก พวกเราเสีย”

ประชาชนขอรอง โมเสส 

ดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเผื่อประชาชน 

แตพระเจาไมไดนํางูนั้นออกไป



พระเจาบอกกับโมเสสวาใหนํางูพิษตัวหนึ่งติดไวที่

เสา “ทุกคนที่ถูกกัด เม่ือเขามอง 

เขาจะยังมีชีวิตอยูได” 

พระเจาสัญญาไว 

ดังนั้นโมเสสจึงทํางูทอง



สัมฤทธ์ิตัวหนึ่งและติดไวที่เสาถาเขามองดูงูทอง

สัมฤทธ์ิเขาจะหายเปนปกติ



พระเยซูบอกนิโคเดมัสบุตรของมนุษยจะตองถูกยกข้ึน

เหมือนงูทองสัมฤทธ์ินั้น 

พระเยซูพูดถึงเรื่องไมกางเขนที่ซ่ึง

พระองคจะตายเพ่ือคนบาป



พระเยซูพูดวา 

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก 



จนไดทรงประทานพระบุตรคนเดียวของพระองค 

เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร

นั้นจะไมพินาศแตมีชีวิต

นิรันดร”



นี่หมายความวา ทุกคนที่วางใจในพระเยซู

ก็บังเกิดใหมในครอบครัวของพระเจา



นิโคเดมันอาจจะไมไดกลายเปนสาวกของพระเยซูในคืนนั้น

แตหลายปตอมา นิโคเดมัสไดแสดงออกวารักและเชื่อใน



พระเยซูโดยการ 

ชวยฝงศพที่ถูกตรึงของพระบุตรของพระเจา



หลังจากนั้นพระเยซูและสาวกของพระองคก็ออกเดินทาง

ไปทางเหนือ ประชาชนในที่อ่ืนๆตองการไดยินเรื่องราว

อาณาจักรของพระเจา 

และมีโอกาสเชื่อในพระเยซูนาซาเร็ท 

พระบุตรของพระเจา



ผูนําพระวิหารเยี่ยมเยียนพระเยซู

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ยอหน 2-3, กันดารวิถี 21

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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