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  มนุษยจะบังเกิดใหมไดอยางไร 
โดย ชักค สมิธ? 

           
         ซอนอยูในเสื้อคุมในความมืด  
ชายคนหนึ่งเดินอยางระมัดระวังไปหาพระเยซูชาวนาซาเร็ท  
ชายคนนี้เปนขุนนางคนหนึ่งของชาวยิว  เขาไดรอจนถึงเวลากลางคืน  
เพราะเขามีคําถามที่จําเปนจะตองถาม  คําถามที่ไมตองการใหคนอื่นไดยิน  
เขายืนรอยูหางๆ  นิโคเดมัสเฝาดูพระเยซูกระทําการมหัสจรรยหลายอยาง  
เขารูวาไมมีใครสามารถทําสิ่งเหลานี้ได นอกจากพระเจาทรงอยูกับผูนั้น   
ในที่สุดเขาเห็นพระเยซูอยูตามลําพัง จึงเปนโอกาสที่จะถามคําถามนั้น 
 

“อาจารย” นิโคเดมัสเริ่ม “พวกเรารูวาทานเปนครูมาจากพระเจา  
เพราะไมมีใครสามารถทําสิ่งเหลานี้ได นอกจากพร ะเจาสถิตยอยูกับทาน” 
 

พระเยซู, ตอบตรงเปาหมายตามแบบของพระองค,   
พระองครูวานิโคเดมัสตองการอะไร?  

 “ถาผูใดไมบังเกิดใหม” พระองคตอบ “ผูนั้นไมสามารถเห็นแผนดินของพระเจาได” 
 

พอถึงตรงจุดนี้, นิโคเดมัสถามอยางถูกตอง  “ทานหมายความวาอยางไร?  
 “บังเกิดใหม” 
 

คําถามนี้ มนุษยไดถามกันมาเปนเวลาหลายรอยป เม่ือเขา ศึกษาขอความใน  

ยอหน ๓: ๓ บังเกิดใหม หมายความวาอยางไร? 
 

คุณเขาใจไหมวา พระเจาเริ่มสรางมนุษยเริ่มแรกนั้นเปนสามมิติ คือ จิตวิญญาณ,  
จิตใจ และ รางกาย จิตใจของเราถูกควบคุมโดยจิตวิญญาณ ดังนั้น เม่ือจิตวิญญาณ 
เปนผูควบคุม มนุษยสามารถติดตอและมีสามัคคีธรรมกับพระเจาได  
       ในอีกทางหนึ่ง, พวกตนพืชมีชีวิตเพียงมิติเดียว คือสิ่งที่เรามองเห็นดวยตา คือ  
เปนรูปราง (ตัวตน) ตนไมไดรับอาหารจากดินและในอากาศ   
มีพืชจํานวนนอยมากที่กินแมลงเปนอาหาร   
รากของตนไมยึดแนนอยูกับที่ในขณะที่มีการแพรพันธุ โดยเมล็ด 
ตามหลักของการขยายพันธุ   
       สวนสัตวนั้น มีสองมิติ คือ เปนรูปรางและมีจิตสํานึก  
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สัตวใชพืชและสัตวอื่นเปนอาหารและสามารถเคล่ือนที่ไดไกล 
 การสืบพันธุของสัตวเปนเหมือนพืช คือเปนไปตามหลักของการผสมพันธุ 
 แตอาณาจักรสัตวสูงกวาอาณาจักรของพืชมาก  เพราะสัตวมีจิตใจและเคล่ือนที่ได 
 

       เม่ือพระเจาสรางมนุษยนั้น  พระองคสรางมนุษยเปนสามมิติคือ  จิตวิญญาณ,  
จิตใจ และ รางกาย  
สวนที่เพิ่มมาคือจิตวิญญาณซึ่งทําใหมนุษยอยูเหนือกวาสัตวและพืชมาก  
เพราะมนุษยสามารถติดตอกับพระเจาได 
 

พระเยซูตรัสวา พระเจาเปนจิตวิญญาณ  

และผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและดวยความจริง (ยอหน ๔:  
๒๔) เม่ือเริ่มแรกที่พระองคสรางมนุษยนั้น (โดยมีจิตวิญญาณ, จิตใจ และรางกาย)  
พระองคสรางมนุษยเพื่อจะไดมีสามัคคีธรรม (ความสัมพันธ) กับพระองค 
 

เรามีขอพระคัมภีรที่ดีมากขอหนึ่งใน ปฐมกาล ๓: ๘ “เวลาเย็นวันนั้น   
เขา(อาดัมและเอวา)ทั้งสองไดยินเสียงของพระเจาเสด็จดําเนินอยูในสวน”  
มนุษยพบกับพระเจาและอยูรวมกับพระเจาเพราะมนุษยมีมิติที่เปนจิตวิญญาณ  
แตเม่ือจิตวิญญาณของมนุษยตาย เขาลดลงมาเปนสองมิติเหมือนสัตว   
ในความคิดของมนุษยนั้น  เขาจะเปนหวงเก่ียวกับความตองการของรางกาย 
และความอยากของรางกายเปนอันดับแรก 
 

จิตวิญญาณของมนุษยตาย เพราะการกระทําบาป และความบาปในตัวของมนุษย 
 

       เม่ือเริ่มแรกที่พระเจาสรางมนุษย,  มนุษยอาศัยอยูในสภาพ ที่บริสุทธื์สมบูรณ  
 มีรางกายแข็งแรง ไมมีเช้ือพันธุที่บกพรอง  
เพราะวาจิตวิญญาณของมนุษยยังไมตาย  
เขาจึงมีสามัคคีธรรมอยูรวมกับพระเจา  แตพระเจาใหมนุษยมีการตัดสินใจเลือกวา 
 

มนุษยจะอยูกับพระเจาและมีความสามัคคีธรรมกับพระองคเพราะเขารักพระองค?  
หรือเพราะวาเขาไมมีทางเลือก? 
 

เพื่อจะรูใจจริงของมนุษย, พระเจาจึงใหมีตนไมที่ดึงดูดใจ ไวทามกลางสวนเอเดน  
เปนตนไมที่หามไมใหกินผลของมัน  ผลของตนไมนี้จะทําใหจิตวิญญาณตาย  
ดังนั้นมนุษยจึงตองตัดสินใจเลือก วาเขาจะอยูและมีความสามัคคีธรรมกับพระเจา 
ตอไป หรือ เขาตองการจะสนองความตองการฝายเนื้อหนัง 
ซึ่งจะทําใหเขาแตกแยกจากพระเจา? 
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นาเสียใจจริงๆ, อาดัมเลือกที่จะสนองความตองการฝายเนื้อหนัง และ 
 เขาไดกินผลไมตองหามนั้น จิตวิญญาณของเขาจึงตาย ในขณะเดียวกัน  
มนุษยจึงมีเหลืออยูเพียงสองมิติ คือ รางกาย และจิตใจ 
 

พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสวา เขาจะตองบังเกิดใหม (ยอหน ๓:๗) 
 

       เราตองมีการบังเกิดใหมทางดานฝายจิตวิญญาณ  
เราเกิดมาครั้งหนึ่งดานเนื้อหนังและแยกออกจากพระเจา 
 แตเราตองมีการเกิดใหมดานฝายจิตวิญญาณถาเราตองการรูจักพระพรและ 
สันติสุขที่มาจากการดําเนินชีวิตที่มีความสามัคคีธรรมกับพระเจา   
อาดัมไดฆาจิตวิญญาณ และพบวาไมมีทางที่จะทําใหจิตวิญญาณนี้ฟนคืนได 
โดยการทําความดี, โดยเปนคนเครงศาสนา หรือทําตามกฏและระเบียบ 
 

เราอาจพยายามทําความดี แตเราไมสามารถทําความดีไดเพียงพอ 
 

พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสตอไปวา, “ถาทานไมบังเกิดใหม,  
ทานจะไมเห็นแผนดินของพระเจา” (ยอหน๓:๓) 
 

มนุษยฝายเนื้อหนัง(ธรรมดา)ไมสามารถเขาใจมิตินี้ได เขาหยั่งรูไมถึง 

 เปาโลเขียนถึง คริสตจักรโครินธวา “อันความคิดของมนุษยนั้น ไมมีผูใดหยั่งรูได 
 เวนแตจิตวิญญาณของมนุษยผูนั้นเองฉันใด  
พระดําริของพระเจาก็ไมมีใครหยั่งรูได เวนแตพระวิญญาณของพระเจาฉันนั้น 
 เราทั้งหลายไมไดรับวิญญาณของเโลกแตไดรับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจา 
 เพื่อเราทั้งหลายจะไดรูถึงสิ่งตางๆที่พระเจาไดทรงโปรดประทานใหแกเรา 
 เรากลาวถึงเรื่องเหลานี้ ดวยถอยคําซึ่งมิใชปญญาของมนุษยสอนไว  
แตดวยถอยคําซึ่งพระวิญญาณไดทรงสอน  
คือเราไดอธิบายความหมายของเรื่องฝายวิญญาณใหคนที่มีวิญญาณฟง  
แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได 
 เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได  

เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตองสังเกตุดวยวิญญาณ  (๑โครินธ ๒:๑๒-๑๔) 
 

       ดังที่เปาโลบอกวา  
มนุษยธรรมดาไมสามารถรูและเขาใจสิ่งเก่ียวกับพระวิญญาณ  
เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งที่โงเขลา  
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จึงเปนการยากในการติดตอพูดจาระหวางมนุษยที่มีพระวิญญาณกับมนุษยธรรมดา  
เพราะเหมือนกับมีอาวมหาสมุทรขั้นกลางไว 
 

       คุณเคยสังเกตุไหมวา   เปนการยากที่จะอธิบายสิ่งตางๆใหเด็กฟง  
ซึ่งอาจทําใหคุณผิดหวังได คุณคิดวา “ทําไมเด็กไม เขาใจ?  
 ฉันอธิบายอยางชัดเจน งายๆ  มีเหตุผลเห็นไดชัด ทําไมเขาจึงมองไมเห็น?” 
 

       ในดานฝายจิตวิญญาณ, มนุษยธรรมดาเปนเหมือนเด็ก 
 

พระคัมภีรบอกเราวา มนุษยธรรมดาไมสามารถรูและเขาใจ สิ่งเก่ียวกับจิตวิญญาณ  
 เพราะเขาจะตองสังเกตุดวยจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงบอกวา 

 “คุณตองบังเกิดใหม ถาคุณตองการเห็นแผนดินของพระเจา”  
ถาคุณจะเห็นมิติของแผนดินของพระเจา  
คุณจําเปนตองมีการเกิดดานฝายจิตวิญญาณ ดังนั้นคุณตองบังเกิดใหม 
 

ดังนั้น, นิโคเดมัส จึงถามวา “ขาพเจาจะบังเกิดใหมไดอยางไร?  
 มีวิธีใดที่มนุษย จะบังเกิดใหมได? สิ่งนี้เปนไปไดอยางไร?” 

 
พระเยซูจึงอธิบายโดยยกตัวอยาง เพื่อนิโคเดมัสจะเขาใจได  พระองคเลาเรื่อง  
ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีรเดิมวา เม่ือลูกหลานชาวอิสราเอลอยูในปากันดาร 

 เขาเริ่มบนตอวาพระเจาและโมเสส    เขาบนวา, “เขา (พระเจาและโมเสส)  
ไดนําเราออกมาจากอียิปตเพื่อจะฆาเราเสียในถ่ินทุรกันดาร 
 เราไมมีอาหารกิน และเราเบ่ือมานา (อาหารที่พระเจาประทานให)"  

(กันดารวิถี ๒๑: ๕) 
 

เพราะเขาพร่ําบนและรองตอวาพระเจา, พระองคจึงอนุญาติใหงูเขามาในคาย  
ในไมชาคนเปนจํานวนรอย  ตายเพราะถูกงูพิษกัด   
ชาวอิสราเอลจึงวิ่งมาหาโมเสสและขอโทษ,  
ขอรองใหโมเสสทูลขอตอพระเจาใหกับพวกเขา โมเสสจึงทูลขอตอพระเจา 
ใหรักษาคนเหลานั้นใหหาย 
 

แตอยางไรก็ตาม, พระเจารักษาเขาใหหายโดยมีเง่ือนไขซึ่งขึ้นอยูกับตัวของเขา  
(ชาวอิสราเอล) เอง 
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ในกันดารวิถี ๒๑: ๘ เราอานพบวา “และพระเจาตรัสกับโมเสสวา  
จงทํางูแมวเซาขึ้นตัวหนึ่ง ผูกติดไวกับที่เสา ทุกคนที่ ถูกงูกัด จงมองดู 

 (งูที่ผูกไวกับเสา) แลวเขาจะมีชีวิตอยู” 
 
ดังนั้นโมเสสจึงทํางูทองเหลืองขึ้นตัวหนึ่ง และผูกไวกับเสาทามกลางคาย ถาใครที่ 
 ถูกงูพิษนั้นกัด จะถูกสั่งใหมองดูงูทองเหลืองที่ผูกไวบนเสานั้น  
และในทันใดเขาจะถูกรักษาใหหาย 
 

ขาพเจาขออธิบายเบ้ืองหลังสิ่งที่กลาวมานี้ คือ  
ในพระคัมภีรทองเหลืองเปนสัญญาลักษณของการพิพากษาของพระเจา 
 ชาวอิสราเอลมีแทนบูชาเปนทองเหลืองเปนที่ถวายเครื่องสักการะบูชา  
(๒ พงศกษัตริย ๑๖: ๑๕) 
 และ ในพระคัมภีร  งูเปนสัญญาลัษณของความบาป  
(งูในสวนเอเดน—ปฐมกาล ๓:๑๓) 
 แตอยางไรก็ตามในที่นี้, การยกงูขึ้นบนเสา 
อางถึงไมกางเขนที่พระเยซูตองถูกตรึง  

พระเยซูตรัสวา     “พระบุตรจะตองถูกยกขึ้น” (ยอหน ๓:๑๔)  
และ ในยอหน ๑๒: ๓๒พระองคตรัสวา “เม่ือเราถูกยกขึ้นจากแผนดินโลกแลว  
เราจะชักนําคนทั้งหมดมาหาเรา” 
 

พระเยซูไดพยากรณวา พระองคจะตองตายบนไมกางเขน 
 

ดังนั้น,งูทองเหลืองบนเสา เปนสัญญาลักษณของความบาปของเรา 
ถูกพระเจาตัดสิน  บนไมกางเขน 
 

เหมือนดังที่โมเสสยกงูขึ้นในถ่ินทุรกันดาร บุตรมนุษย (พระเยซู)  
ก็จะถูกยกขึ้นเหมือนกัน  
มนุษยจะบังเกิดใหมไดอยางไร? 
 เขาจะบังเกิดใหมไดโดยวิธีการที่พระเจาใหพระบุตรของพระองคตายแทนเรา  
พระเยซูรับโทษแทนความบาปของเรา  โดยตายแทนที่เรา  
เม่ือเราเขาใจในสิ่งนี้  และมองที่พระเยซูโดยความเช่ือบนไมกางเขน, 
 เรารับรูวาพระองคตายแทนความบาปของเรา รับการตัดสินจากพระเจาเพราะเรา 
 

       ใหคุณนึกภาพวาคุณเปนเด็กชาวอิสราเอลเม่ือ ๓,๘๐๐ปกอน  
 และเม่ืองูเขามาในคาย ในวันหนึ่งคุณกําลังสนทนากับเพื่อนอยูในคาย  
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 งูเล้ือยเขามาและกัดที่เทาของเพื่อน   
คุณมองดวยความผิดหวังเม่ือเห็นเทาของเพื่อนบวมขึ้น และในไม 
ชาเพื่อนก็ดิ้นชัก 
 

ดังนั้นคุณจึงลากเพื่อนของคุณออกมาจากคายและรองบอกวา  
“มองดูงูที่ผูกไวบนเสา ตัวที่โมเสสผูกติดไวกลางคาย” 
 

 “ขาไมเขาใจ ทําไมการมองที่งูนั้นจะชวยขาไดอยางไร?” เพื่อนตอบ 

“ไมตองเถียง” คุณตะโกน “แคมองเทานั้น” 
 

“แตขาไมเขาใจ ทําไมการมองงูที่บนเสาจะชวยขาได? ขากําลังจะตายอยูแลว” 
 

“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน” คุณตอบอยางออนใจ พยายามอธิบาย “ฉันรูเพียงแตวา 
 คนหลายรอยคนรอบๆตัวเรานี่ กําลังจะตายเหมือนเธอนี่แหละ เขามองดูงูที่บนเสา  
และเดี๋ยวนี้เขายังมีชีวิตอยู.  มอง!” 

 
“นั่นเปนเรื่องที่โงเขลา”  เพื่อนปฏิเสธ  “ขาจะไมมอง” 
 
แลวเพื่อนของคุณก็สิ้นชีวิต  เปนสิ่งที่ไมนาเช่ือจริงๆ   
คุณไมไดขอใหเพื่อนทําสิ่งที่นากลัวอยางไรเลย เพียงแตขอใหเขามองเทานั้น  
 เขาไมจําเปนตองเขาใจถึงวิธีการเพื่อที่จะไดรับผลประโยชนจากการมองนั้น 
 

ในทํานองเดียวกัน, พระเยซูคริสตตายเพื่อความบาปของเรา 
 เราไมจําเปนตองเขาใจถึงวิธีการ วาจิตวิญญาณบังเกิดใหมไดอยางไร  
เราไมจําเปนตองรูถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว เราเพียงแตรูวามันเปนไปได   
เหมือนชาวอิสราเอลในทะเลทราย 
 เราไมจําเปนตองรูถึงวิธีการเพื่อจะช่ืนชมยินดีในผลลัพท  
       เราสามารถมีชีวิตอยูรวมสามัคคีธรรมอยางมีสติกับพระเจาได  
 เราสามารถรูถึงการอัศจรรยเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร และเปนอิสระจากบาปได 
  

พระเยซูอธิบายถึงวิธีของการบังเกิดใหม เม่ือพระองคตรัสวา  

“เหมือนโมเสส ยกงูขึ้นในถ่ินทุรกันดาร บุตรมนุษยจะตองถูกยกขึ้น  
และใครก็ตามที่เช่ือในพระองค จะไมตาย แตมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน ๓: ๑๔-๑๕) 
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ถาคุณไมบังเกิดใหม คุณมีชีวิตไดอยางดีที่สุดแคสองในสามสวนเทานั้น   
มนุษยธรรมดามีจิตสํานึกถึงความจริงวา บางสิ่งบางอยางขาด (ไมเต็ม)  
ในชีวิตของเขา และแสวงหาบางสิ่งบางอยางที่ขาดนั้นมาเพิ่มเติมอยูตลอดไป  
       ปญหาคือ มนุษยแสวงหาสิ่งที่ขาดนั้น ในทางรางกายหรือทางอารมณ 
ความรูสึก แตในที่สุด, ถึงแมวา มนุษยจะบําเรอใหความสนุกสนานตอตนเอง 
ทางดานรางกายและความรูสึกมากเทาไร  เขาก็ยังรูสึกวาไมเพียงพอ  
ยังมีบางสิ่งบางอยางขาดอยู  
 ทั้งนี้เพราะไมมีสิ่งใดจะแทนที่การขาดของพระวิญญาณได  
นอกจากการบังเกิดใหม 
 

มนุษยถูกสรางมาเพื่อสรรเสริญพระเจา  
 ถาคุณไมสรรเสริญพระเจาที่แทจริงและพระเจาที่ยังมีชีวิตอยูแลว   
คุณจึงหาสิ่งอื่นแทน อาจจะเปนรถ หรือ บาน หรือ เรือ ไปเรื่อยๆไมมีวันสิ้นสุด   
 การสรรเสริญเปนสวนหนึ่งที่มีอยูภายในของมนุษย 
 

คุณอาจจะคิดวาสิ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ งายเกินไป คุณอาจจะไมเขาใจวาทําไม  
คุณสามารถมีการเกิดทางดานฝายจิตวิญญาณได 
โดยการเช่ือในพระเยซูคริสตเทานั้น   
งายดังที่กลาวมาแลว, พระเจาใหเปนแบบนั้นเอง  
เพราะถึงแมเด็กๆก็สามารถบังเกิดใหมได 
 

พระเยซูอธิบายตอไปใหนิโคเดมัสฟงวา พระเจาทรงรักโลกมาก, 
 โลกที่กําลังถูกทําลายดวยความบาป และกําลังจะพินาศ 
เพราะผลแหงความบาปนั้น แตใครก็ตามที่ เช่ือในพระองค จะไมพินาศ  
แตจะมีชีวิตนิรันดร (ยอหน ๓: ๑๖) 
 

ขาพเจานึกถึงชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขากําลังรอนเรอยูในทะเลทราย,  
ตอวาพระเจาในปญหาทั้งหมดที่เกิด ขึ้นกับเขา  
 พร่ําบนและรองตอวาพระเจาในความทุกขยากลําบาก แตความจริงแลว  
เขาควรโทษตัวของเขาเอง นี่เปนสิ่งปกติของมนุษย เราหันหลังใหกับพระเจา  
เราสนองความตองการของตัวเอง  
แลวเราเริ่มประสบตอความทุกขในชีวิตแหงเนื้อหนังนั้น คือ ความวางเปลา 
ความกระวนกระวายเปนผลที่ไดรับ    ผลของชีวิตฝายเนื้อหนัง คือ ความตาย  
 เหมือนถูกงูพิษกัด  มันจะทําลายคุณและคุณจะพินาศ   
 

แตประสบการณอันทุกขยากและยาวนานนี้ไมใชเปนแผนเริ่มแรกของพระเจา   
พระองคตองการนําเขา(ชาวอิสราเอล)มาสูดินแดนแหงพันธสัญญา  
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ซึ่งเขาจะมีสันติสุข, เกิดผล และไดรับพระพรจากดินแดนนั้น  
เปนพระพรซึ่งพระเจาไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของเขา คือ อับราฮัม  
แตชาวอิสราเอลไมยอมรับคําพยานของ คาเล็บและโยเชวา 
ใหเขายึดดินแดน(คนาอัน)  แตเขา(ชาวอิสราเอล)กลับพูดวา  

“เราไมสามารถเขายึดดินแดนนั้นได เพราะศัตรูมีกําลังมากเกินไป” 
 แทนที่จะเขายึดดินแดน เขาหันกลับไปในถ่ินทุรกันดาร และตอมา  
เขาพยายามกลาวโทษพระเจาเม่ือเขามีความทุกขยากในถ่ินทุรกันดารนั้น 
 

ถาคุณตกอยูในถ่ินทุรกันดารในเวลานี้, ไมใชเพราะพระเจาตองการใหคุณ 
อยู ณ ที่นั่น พระเจาไมตองการใหคุณใชชีวิตแบบเนื้อหนัง 
 พระองคตองการใหคุณมีชีวิตที่เต็มเปยมดวยจิตวิญญาณ  
และมีสันติสุขในพระพรและผลประโยชนที่มาจาก 
การสามัคคีธรรมกับพระเจา 
 

ชาวอิสราเอล เขาใจจุดมุงหมายของพระเจาผิด  ทําไมพระเจาสงงูพิษเขามา  
 พระองคตองการนําเขากลับมาหาพระองค 
 คุณเขาใจไหมวา พระเจาจะอนุญาติใหเราไดรับความทุกข  
ในขณะที่เรากําลังเดินอยูในถ่ินที่มีอันตราย 
 เพราะพระองครูวาประสบการณที่เจ็บปวดสามารถทําใหเราต่ืนขึ้น  
เพื่อเราจะกลับไปหาพระองค  ไมใชเปนการลงโทษที่แทจริงของพระเจา  

แตเปนการตรัสกับเราวา “จงกลับมาหาเรา(พระเจา)  
เจาอยูแยกจากเรา(พระเจา)ไมได เจาจะถูกทําลาย  
และนี่คือตัวอยางของการทําลายที่มาถึงเม่ือเจาพยายามใชชีวิต 
ที่ปราศจากเรา(พระเจา)” 
 

นี่เปนแผนงานของพระเจาที่จะนําคุณกลับมาหาพระองค  
เพื่อคุณจะไดบังเกิดใหมในดานจิตวิญญาณและมีชีวิตอยูอยาง 
มหัสจรรยรวมสามัคคีธรรมกับพระองค 
 

ถาไมมีความชวยเหลือจากพระเจา, ชาวอิสราเอลจะตองตายอยูในถ่ินกันดารนั้น   
เขาจะมีชีวิตอยูไดไมเกินสองอาทิตย ไมตองพูดถึงสี่สิบปเลย  
 ในทํานองเดียวกันพระเจาคํ้าจุนเราเม่ือเราเดินอยูในถ่ินทุรกันดารในขณะนี้ 
 ถาไมมีมือของพระองคมาคํ้าจุนเรา เราจะไมสามารถอยูไดถึงหาวินาที 
 

คุณเปนหนี้พระเจาในการเปนอยูของคุณทุกอยาง พระองคคํ้าจุนคุณ   
เพื่อคุณจะไดรูจักความรักอันยิ่งใหญ,ความหวงใย, 
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 ความเอาใจใสดูแลของพระองคที่มีตอคุณ 
 เพื่อคุณจะไดบังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณและเขามาอยูเต็มสามมิติ 
ดังที่พระเจาต้ังใจไวใหกับเราทุกคน 
 

ในขณะนี้มีหลายคนที่กําลังเดินอยูในทางอันตรายซึ่งนําไปสูความหายนะ 
 คุณตองกลับมาหาพระเจากอนที่คุณจะถูกทําลาย 
 พระสัญญาอันมหัสจรรยของพระเจาคือ ถาคุณเช่ือในพระบุตรของพระองค 
 คุณจะไมหายนะ  แตมีชีวิตนิรันดร   
การมีชีวิตนิรันดรไมใชแตแคจํานวนปเทานั้น แตเปนชีวิตที่มีคุณภาพดวย 
 คุณรูไหมวาจํานวนปที่ไมมีคุณภาพนั้น คือ นรก  
แตชีวิตในฝายจิตวิญญาณจะใหคุณภาพของชีวิตซึ่งเหนือกวาชีวิตสัตว 
 (หรือรางกาย) ที่มีตัวตนอยู, เหนือกวาความรูสึกนึกคิดที่เรามีอยูมาก 
 

และนั่นคือชีวิตที่พระเจาทรงเรียกใหคุณมี คือ ชีวิตฝายจิตวิญญาณ 
 เปนชีวิตที่มีความสามัคคีธรรมกับพระองค  
พระคัมภีรกลาววา จิตใจของฝายเนื้อหนังคือความตาย,  
แตจิตใจของฝายจิตวิญญาณคือ ชีวิต, มีความสงบสุข และมีความปติช่ืนชมยินดี 
 
นั่นคือสิ่งที่พระเจาตองการใหกับคุณ, ชีวิตนิรันดร, สันติสุข, และปติช่ืนชมยินดี 
 เปนความปติช่ืนชมยินดีที่มาจากความสามัคคืธรรมกับพระเจา  
การรูวาพระองคสถิตอยูกับคุณ คือพระองคอยูที่นี่กับคุณ,ทรงนําคุณ, 
คุณรูวาทุกอยางอยูในการควบคุมของพระเจา 
 

มนุษยบังเกิดใหมไดโดยเช่ือในความรักที่พระเจาให  พระองคให  
โดยการใหอภัยตอความบาปของคุณ, ความบาปที่พระเยซูทรงรับแทน 
        ดังนั้น, เม่ือคุณรับพระเยซูเปนพระผูชวย   
และเช่ือวาพระองคตายแทนความบาปของคุณ จึงมีการเกิดของจิตวิญญาณ  
จะมีการเปล่ียนแปลงอยางลึกลับมหัสจรรยเกิดขึ้นภายในตัวคุณ และทันใดนั้น 
 คุณจะมีชีวิตเต็มขึ้นดวยมิติอันใหมคือจิตวิญญาณ  
ซึ่งคุณไมเคยฝนถึงและไมเคยรูจักวามีตัวตนมากอน   
เปนความรุงโรจนและนาพิศวง และเกินกวาทุกสิ่งที่คุณเคยประสบมา  
 ซึ่งเปนการยากที่จะหยั่งรูได  
เปาโลกลาวถึงประสบการณฝายจิตวิญญาณที่ทานประสบวา  มหัสจรรยมาก  
และจะผิดอยางมากถาพยายามใชคําพูดมาอธิบาย (๒ โครินธ ๑๒ : ๔)  
ไมมีภาษาใดที่จะอธิบายสบประการณนี้ได     
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พระเยซูตรัสวา “ถาคุณตองการเห็นแผนดินสวรรค  
และคุณตองการเขาใจสิ่งเหลานั้น, คุณตองบังเกิดใหม” 
 
จะเขาในแผนดินของพระเจาไดนั้น, คุณตองบังเกิดใหม  
เพียงแคมองที่พระเยซูคริสต พระองคตายแทนความบาปของคุณบนไมกางเขน   
เช่ือในพระองค และเช่ือในความรักที่พระองคมีตอคุณ การเปล่ียนแปลงก็จะเกิดขึ้น 

 ดังนั้น คําถามคือ “คุณบังเกิดใหมโดยพระวิญญาณของพระเจาแลวหรือยัง?” 
ถัายัง 
 วิธีที่จะบังเกิดใหมนั้นงายมาก 
 

วันนี้คุณอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งของคนสองกลุม   
 ซึ่งขึ้นอยูกับความสัมพันธของคุณกับพระเยซูคริสตเจา คือ   
คุณเช่ือและมองดวยความเช่ือที่พระเยซูผูตายแทนคุณบนไ มกางเขน หรือ 
 คุณจะใชชีวิตแบบเดิม เปนสิ่งที่นาประหลาด คือ 
 ถาคุณตองการหลงหาย คุณไมตองทําอะไรเพิ่ม  
ทําสิ่งที่คุณเคยทําตอไปเรื่อยๆแลวคุณจะไดรับความหายนะเอง 
 

แตถาคุณมองที่ไมกางเขนและเช่ือในผูซึ่งตายแทนความบาปของคุณ 
 เม่ือนั้นแหละ คุณไดรับของขวัญจากพระเจาโดย คุณไมตองเสียอะไรเลย (ฟรี) 
 

ของขวัญนั้น คือ ชีวิตนิรันดร 
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คําอธิฐานของคนบาป 
 

ถาคุณตองการมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา  
และตองการแนใจวาบาปของคุณไดถูกยก(ชําระ,อภัย)แลว นี่คือคํา 
แนะนําในการอธิษฐาน 
 

ขาแตพระบิดา, ลูกเขามาหาพระองค, 
 สารภาพบาปของลูกและขอใหพระองคอภัยโทษให  ขอบคุณพระองค  
เพราะพระองคทรงสัญญาวา ถาลูกสารภาพบาปของลูก พระองคทรงสัตยซี่อ 
 จะอภัยโทษและชําระลางลูกจากมลทินทั้งหมด   
ลูกจะไมทําบาปตอไปและจะใชชีวิตใหเปนที่ชอบใจของพระองค  
ดังนั้นลูกขอพระองค 
 ประทานกําลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อลูกจะใชชีวิตในทางที่ถูกตอง 
 

ลูกขอบคุณที่พระเยซูคริสตเจา ไดตายบนไมกางเขน ใชหนี้แทนความบาปของลูก  
และพระองคทรงฟนจากความตาย  
ลูกขอรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด, เปนพระเจา และเปนเพื่อนของลูก 
 

และลูกขอบพระคุณ ที่พระองคไดกลาววา ใครก็ตามที่มาหาพระองค 
 พระองคจะไมขับไลผูนั้น  ขอบคุณพระองคที่ใหชีวิตใหมแกลูกในพระคริสต  
ลูกขอมอบชีวิตของลูกใหแกพระองค  
ขอพระองคทรงเปล่ียนลูกตามที่พระองคตองการ  ในนามพระเยซู. เอเมน 
 



 12 

และอะไรตอไป?    
 

       ถาคุณไดตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด,  
คุณไดบังเกิดใหมแลว  
  สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้จะชวยใหคุณเติบโตขึ้นแบบคริสเตียน 
 

 

๑. อธิษฐาน---การอธิษฐานเปนเหมือนสายโทรศัพทที่ไปถึงพระเจาโดยตรง  
เปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองใชเวลาสนทนากับ พระองคทุกวัน  ยิ่งมากยิ่งดี   

ฟลิปป ๔: ๖ 
 

 

๒. อานพระคัมภีร--- พระคัมภีรเปนเหมือนจดหมายรักจากพระเจา คุณยิ่งอานมาก  

คุณก็ยิ่งตกหลุมรักกับพระองคมาก ยิ่งขึ้น    ๑ เปโตร ๒: ๒ 
 

 

๓. รวมสามัคคีธรรม--- คุณตองมีเพื่อนที่แบงปนความเช่ือของคุณ 
 และผูที่จะหนุนใจคุณ  จึงเปนสิ่งสําคัญมากที่คุณควรหาโบสถที่เช่ือในพระคัมภีร 
 เพื่อคุณจะไดพบกับคริสเตียนอื่นๆ     ฮิบรู ๑๐: ๒๔-๒๕ 
 

 

๔. เปนพยานกับคนอื่น--- แบงปนความเช่ือในพระเยซูคริสต กับคนอื่น  
อธิษฐานใหพระเจาสําแดงใหคุณเห็นวาคุณควร จะเปนพยานอยางไร และ เม่ือไร  
มาระโก ๑๖: ๑๕ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

และ เว็บไซทที่สามารถชวยคุณไดดวย คือ 
www.calvarychapel.com 

 

ขอพระเจาอวยพระพร  และเราขอภาวนาใหคุณ 
เติบโตเขาใกลพระเจามากขึ้นทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 
ชักค สมิธ, เปนอาจารยอวุโสของแคลวารี แชปโปว 

โคสตา เมสา แคลลิฟอรเนีย ไดเปนครูสอนพระคัมภีร 
มามากกวาหาสิบป   พระคัมภีรที่ทานสอน สามารถ 

รับฟงได วันจันทร ถึง วันศุกร ในสถานีวิทยุ ทั่วประเทศ 
คือ เดอะ เวิรด ฟอร ทูเดย หนังสือของทาน รวมทั้ง 

“น้ําแหงชีวิต” “ทําไมพระคุณของพระเจาเปล่ียนทุกสิ่งทุกอยาง” 
และชีวิตการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ” 
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