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บทที ่17 – พระเยซูทรงเร่ิมกระทาํภารกจิของพระองค์ 

 

 ยอหนไดสั่งสอนถึงถอยคําของพระเจาอยางสัตยซื่อ

เพื่อเตรียมประชาชนใหไววางใจในพระเยซูผูทรงเปน 

พระผูชวยใหรอด  มีบางคนไดเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับ

ตัวเองและความบาปของเขา คนเหลาน้ีรูวาพวกเขาตองการ

พระผูชวยใหรอดเพื่อจะชวยพวกเขาใหรอดพนจากการลงโทษ

สําหรับความบาปของตนเอง  กษัตริยเฮโรดผูดําเนินชีวิตที่เต็ม

ไปดวยความบาปไมพอพระทัยในบางสิ่งที่ยอหนไดกลาวไว

พระองคจึงจับยอหนไปขังคุกและในที่สุดก็ฆาทานเสีย 

มาระโก 1:14,15  คร้ันยอห์นถูก

ขังไว้ในคุกแล้ว พระเยซูได้เสด็จ

มายงัแคว้นกาลิลี ทรงประกาศ

ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของ

พระเจ้า และตรัสว่า“เวลากาํหนดมาถงึแล้ว และอาณาจักรของ

พระเจ้ากม็าใกล้แล้ว ท่านทัง้หลายจงกลับใจเสียใหม่และเช่ือ

ข่าวประเสริฐเถดิ” 
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 ยอหนไดกระทําภารกิจในการเตรียมหนทางสําหรับ

องคพระผูเปนเจาเสร็จสิ้นกอนที่ทานจะถูกฆาตาย บัดน้ีก็ถึง

เวลาที่พระเยซูจะเริมทําการสั่งสอนแลว   พระเยซูไดทรงสั่ง

สอนประชาชนใหเปลี่ยนทัศนคติของตนเองและใหเห็นดวย

กับพระเจาวาพวกเขาเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมไดและ

ใหเชื่อขาวประเสริฐที่พระองคเสด็จมาเพื่อประกาศแกเขา    คํา

วา“พระกิตติคุณ”น้ันหมายถึงขาวประเสริฐ หรือขาวดี   เมื่อ

อาดัมไมเชื่อฟงพระเจาและประพฤติตามซาตาน ซาตานจึง

กลายเปนผูครอบครองโลกน้ีไปเสียแลว  อยางไรก็ตามพระเจา

ทรงเปยมลนดวยความรัก  พระเมตตาและพระกรุณาคุณตอคน

บาป  พระองคไดใชพระเยซูใหเขามาในโลกเพื่อจะเอาชนะ

ซาตานและชวยมนุษยใหรอดพนจากการควบคุมของซาตาน  

เราทั้งหลายทุกคนเกิดมาในโลกโดยอยูภายใตการควบคุมของ

ซาตาน  พระเยซูตรัสวาทางเดียวสําหรับผูใดผูหน่ึงที่จะหนีพน

จากการควบคุมของซาตาน ก็คือการเห็นดวยกับพระเจาและ

เชื่อขาวประเสริฐของพระองค 
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มาระโก 1:23-25   มีชายคนหน่ึงในธรรมศาลาของเขามีผี

โสโครกเข้าสิง มันได้ร้องออกมาว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ 

ปล่อยเราไว้  เราเกีย่วข้องอะไรกบัท่านเล่า ท่านมาเพือ่จะ

ทาํลายเราหรือ เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธ์ิของ

พระเจ้า” พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า“เจ้าจงน่ิงเสีย ออกมาจาก

เขาซิ” 

 

 ธรรมศาลาเปนสถานที่ที่ชาวยิวมาประชุมกันเพื่อ

นมัสการพระเจา        วิญญาณชั่วหรือผีราย คือผีปศาจทั้งหลาย

ซึ่งเมื่อกอนเคยเปนทูตสวรรคที่ไดกบฎขัดขืนตอพระเจาและ

ประพฤติตามซาตาน  พวกมันชอบเขาสิงในคนและควบคุม

คนๆ น้ัน  ซาตานและผีปศาจทั้งหลายรูวาพระเยซูทรงเปน 

พระเจา ซึ่งเปนพระผูสรางของพวกมัน  พวกมันยังรูอีกวา 

พระเยซูทรงสมบูรณพรอมและเกลียดชังความบาปทุกอยาง  ผี

ปศาจตนน้ีรูวาไมวันใดก็วันหน่ึงมันจะตองถูกทิ้งลงในบึงไฟ

และมันรูวาพระเยซูทรงมีฤทธิ์อํานาจที่จะโยนมันลงไปใน

เปลวไฟต้ังแตเวลาน้ันแลว 
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มาระโก 1:33,34   และคนทัง้เมืองกแ็ตกต่ืนมาออกนัอยู่ทีป่ระตู 

พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆ ให้หายหลายคน และได้

ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ผีเหล่าน้ันพระองค์ทรงห้ามมิให้

พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์ 
 

 พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และสรรพสิ่งทั้งปวงก็

อยูภายใตฤทธิ์อํานาจของพระองค  พระเยซูทรงมีพระทัย

เมตตาตอคนปวยและคนถูกผีสิงเหลาน้ี  พระองคทรงทราบวา

บรรดาสิ่งเลวรายทุกอยางในโลกน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากความบาป

ของมนุษยและการครอบครองของซาตาน  องคพระผูเปนเจา

ทรงหวงใยคุณดวย  พระองคไมทรงเปลี่ยนแปลงเลย  พระองค

ยังคงเหมือนเดิมในปจจุบัน  พระองคทรงทราบวาเรายังอยูใต

อํานาจของซาตานหรือเปลา? และองคพระผูเปนเจาทรง

ปรารถนาที่จะชวยกูมนุษยทุกคนใหรอดพนจากการควบคุม

ของซาตาน 
 

มาระโก 1:40-42   และมีคนโรคเร้ือนคนหน่ึงมาหาพระองค์ 

คุกเข่าลงต่อพระองค์ และทูลวิงวอนพระองค์ว่า “เพยีงแต่
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พระองค์จะโปรด พระองค์ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์

สะอาดได้” พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้อง

คนน้ัน ตรัสแก่เขาว่า “เราพอใจแล้ว เจ้าจงสะอาดเถดิ” พอ

พระองค์ตรัสแล้ว ในทนัใดน้ันโรคเร้ือนก็หาย และคนน้ันก็

สะอาด 
 

 ชายผูน้ีรูวาเขาไมสามารถรักษาตนเองใหหายไดและรู

วาไมมีใครสามารถจะชวยเขาได แตพระเยซูน้ันแตกตางจาก

ผูอ่ืนอยางสิ้นเชิง  เขาตระหนักวาพระเยซูสามารถจะชวยเขาได  

เขาเขามาหาพระเยซูเพื่อทูลขอพระเมตตาและความชวยเหลือ

จากพระองค  การเจ็บปวยดวยโรคเร้ือนก็เหมือนกับความบาป

ในชีวิตของเรา  ไมมีทางที่เราจะสามารถกําจัดความบาปออก

จากชีวิตของเราได  มีเพียงพระเยซูคริสตเทาน้ันที่สามารถจะ

ชวยเราทั้งหลายได  ในยุคพระคัมภีรคนโรคเร้ือนเปนกลุมคน

ที่ไมมีใครคบคาสมาคมหรือแมแตจะเดินเขาไปใกลๆ    

พระเยซูทรงแตะตองชายผูน้ีเพราะพระองคทรงรักเขา   

พระเยซูเพียงแตตรัสเทาน้ันโรคเร้ือนก็หายไปทันที 
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ยอห์น 3:1-3   มีชายคนหน่ึงใน

พวกฟาริสีช่ือนิโคเดมัสเป็นขุน

นางของพวกยวิ  ชายผู้ น้ีได้มา

หาพระเยซูในเวลากลางคืนและ

ทูลพระองค์ว่า “รับไบ พวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูทีม่า

จากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทาํการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้

กระทาํน้ันได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถติอยู่กบัเขาด้วย”  

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใด

ไม่ได้บังเกดิใหม่ผู้ น้ันจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” 
 

 คนยิวโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกฟาริสีรูสึกเยอหยิ่งมากที่

พวกเขาเปนเชื้อสายของอับราฮัม  พวกเขาคิดวาตนเองอยูใน

ครอบครัวของพระเจาเพราะพวกเขาเปนลูกหลานของอับราฮัม  

พวกเขาไมไดตระหนักวามนุษยทุกคนที่เกิดมาในโลกก็เกิดมา

ภายใตการครอบครองของซาตาน   เมื่ออาดัมและเอวาได

กระทําบาป พวกเขาก็ตายฝายจิตวิญญาณและถูกแยกจาก 

พระเจา  พวกเขายังคงมีจิตใจ แตบัดน้ีไมสามารถจะรูจัก 
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พระเจา และเขาใจพระวจนะของพระองคได พวกเขาจึงตกอยู

ใตการควบคุมของซาตาน    คาอิน อาแบลและคนทั้งปวงที่เกิด

มาในโลกต้ังแตเวลาน้ันเปนตนมาก็เกิดมาโดยไมสามารถจะ

รูจัก เขาใจ รักและเชื่อฟงพระเจาได มนุษยทุกคนที่อาศัยอยูใน

ทุกสถานที่ไมวาจะมีเชื้อชาติ สีผิว หรือพูดภาษาใดตางก็เกิดมา

ภายใตอํานาจของซาตานทั้งสิ้น 
 

 พระเยซูทรงบอกแกนิโคเดมัสวาหนทางเดียวที่ผูใดผู

หน่ึงจะสามารถหนีพนจากอํานาจของซาตานและสามารถจะ

รูจัก รัก และเชื่อฟงพระเจาได คือการบังเกิดใหมน่ันเอง   

พระเยซูกําลังบอกแกนิโคเดมัสวาเขาจะตองรับความคิดและ

จิตใจใหม ซึ่งจะทําใหเขาสามารถรูจักและเขาใจพระเจาได  

เราทั้งหลายไมตองทําอะไรเพื่อจะเกิดมาภายใตการควบคุม

ของซาตาน และเราก็ไมสามารถจะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพื่อจะหนี

ใหพนจากซาตานและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหเปนที่พอ

พระทัยพระเจาได  การกระทําความดีของเราไมสามารถจะนํา

เราออกจากอาณาจักรของซาตานและเขาไปสูอาณาจักรของ
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พระเจาได  มีเพียงพระเจาเทาน้ันที่สามารถจะนําเราเขาสู

อาณาจักรของพระองคได  พระองคทรงมีฤทธานุภาพสูงสุด

และไมมีสิ่งใดที่เปนไปไมไดสําหรับพระองค  และโดยฤทธิ์

อํานาจของพระองค พระองคก็สามารถจะกระทําใหคนบังเกิด

ใหมฝายจิตวิญญาณเพื่อเขาสูครอบครัวของพระเจาได 
 

ยอห์น 3:4-7  นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า“คนชราแล้วจะบังเกดิ

ใหม่อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์มารดาคร้ังทีส่องและบังเกดิใหม่

ได้หรือ”  พระเยซูตรัสตอบว่า“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้า

ผู้ใดไม่ได้บังเกดิจากน้ําและพระวิญญาณ ผู้ น้ันจะเข้าใน

อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ ซ่ึงบังเกดิจากเน้ือหนังกเ็ป็นเน้ือ

หนัง และซ่ึงบังเกดิจากพระวิญญาณกค็ือจิตวิญญาณ อย่า

ประหลาดใจทีเ่ราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกดิใหม่ ...” 

 

 นิโคเดมัสรูสึกประหลาดใจอยางยิ่งที่ไดยินพระเยซู

ตรัสเชนน้ัน เขาคิดวาพระเยซูคงหมายความวามนุษยจะตอง

บังเกิดเปนทารกคร้ังที่สอง  นํ้าที่พระเยซูตรัสถึงน้ันไมใชการ
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รับบัพติศมา เพราะพิธีบัพติศมาไมสามารถจะทําใหเราเปน

บุตรของพระเจา หรือสามารถชําระความบาปของเราได   

พระเยซูไมไดตรัสถึงการบังเกิดฝายรางกายเหมือนอยางที่ 

นิโคเดมัสกําลังคิดอยู แตตรัสถึงการบังเกิดฝายจิตวิญญาณที่

กระทําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 

 พระเยซูกําลังอธิบายถึงการบังเกิดใหม ซึ่งก็คือการที่

บุคคลหน่ึงสามารถรับจิตใจใหม สามารถจะรักและเชื่อฟง 

พระเจา และไดรับชีวิตใหมก็โดยการไดฟง เขาใจและเชื่อ 

พระวจนะของพระเจา  เขาทั้งหลายจะไดรับการเปลี่ยนแปลง

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อวาพวกเขาจะสามารถรูจัก 

พระเจา เขาใจพระวจนะของพระองค สามารถจะรักพระองค 

แลวเขาจะหลุดพนจากการควบคุมของซาตานและเขาสู

อาณาจักรของพระเจาได 
 

ยอห์น 3:14,15  โมเสสได้ยกงูข้ึนในถิ่นทุรกนัดารฉันใด บุตร

มนุษย์จะต้องถูกยกข้ึนฉันน้ัน  เพือ่ผู้ใดทีเ่ช่ือในพระองค์จะไม่

พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 
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 นิโคเดมัสยังคงไมเขาใจวาเขาจะเกิดใหมและอยูใน

ครอบครัวของพระเจาไดอยางไร พระเยซูจึงทรงอธิบายโดย

เตือนเขาใหระลึกถึงเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของ

พวกยิวในถิ่นทุรกันดาร  ชาวอิสราเอลเหลาน้ันไดกระทําบาป

ตอพระเจา พระองคจึงใหงูพิษไปกัดเขาทั้งหลายและพวกเขาก็

เร่ิมลมตายลง เมื่อพวกเขากลับใจเสียใหมพระเจาก็สั่งโมเสส

ใหสรางงูที่ทําขึ้นจากทองสัมฤทธิ์แลวนําไปติดไวที่เสา   

พระเจาทรงสัญญาวาผูใดก็ตามที่ถูกงูกัดก็ใหมองไปยังงูทอง

สัมฤทธิ์น้ัน แลวเขาก็จะมีชีวิตรอด  
 

 นิโคเดมัสไดพยายามที่จะถือรักษาธรรมบัญญัติของ

พระเจา  เขาไมไดตระหนักวาการใชความพยายามของตนเอง

น้ันไมสามารถที่จะทําใหเขาเปนที่ยอมรับของพระเจาไดโดย

สิ้นเชิง  เขาจําเปนที่จะตองกระทําสิ่งที่ชาวอิสราเอลทั้งหลาย

ไดกระทํามาแลว คือเพียงแตเชื่อและวางใจในองคพระผูเปน

เจาเทาน้ัน  เราทั้งหลายตางก็ตกอยูในสภาพเดียวกับนิโคเดมัส  

เมื่ออาดัมไดกระทําความบาปตอพระเจาเขาก็ตายไปบัดน้ีเชื้อ
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สายทุกคนของอาดัมก็ถูกแยกจากพระเจาแลว  คาจางสําหรับ

ความบาปคือความตาย   ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองใหรอดจากงูเหลาน้ันเหมือนที่เราไมสามารถ

ชวยตัวของเราเองใหรอดจากความตายได  พระเจาไดทรงชวย

ชนชาติอิสราเอลใหรอดพนออกมาได และมีเพียงพระเจา

เทาน้ันที่สามารถชวยเราใหรอดไดเชนกัน  พระเยซูตรัสวามี

เพียงทางเดียวเทาน้ันที่เราจะสามารถไดรับการชวยเหลือให

รอดพนจากซาตาน ความบาปและความตาย และบังเกิดใหม

เขาสูครอบครัวของพระเจาได  พระเยซูยังตรัสอีกวาพระองค

จะตองถูกยกขึ้นเหมือนที่งูทองสัมฤทธิ์ไดถูกยกขึ้นในถิ่น

ทุรกันดารเพื่อวาผูใดที่ไววางใจในพระองคจะไดบังเกิดใหม

เขาสูครอบครัวของพระเจาและจะไดเปนบุตรของพระเจา  ทุก

คนที่มอบความไววางใจไวกับพระเยซูก็จะไดรับชีวิตนิรันดร

จากพระเจา 
 

 ไมมีผูใดจําเปนจะตองคอยจนกวาจะตายเพื่อจะรูวาตัว

เขาเองไดรับการยอมรับหรือไดรับการปฏิเสธจากพระเจา 
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เพราะคนเหลาน้ันที่ปฎิเสธพระผูชวยใหรอดก็ถูกพิพากษา

ลงโทษและถูกปฏิเสธจากพระเจา เด๋ียวน้ีเอง  สวนผูที่เห็นดวย

กับพระเจาและไววางใจในพระผูชวยใหรอดก็จะไมถูก

พิพากษาลงโทษ และไดรับการยอมรับจากพระเจาแลว 

 

คําถามบทที่ 17 

 

 

 

 

1. เหตุผลสองอยางที่ทําใหวิญญาณชั่วกลัวพระเยซูคืออะไร  

    (เลือกสองขอ) 

 ก) พระเยซูไดมาเปนเพื่อนกับซาตาน 

 ข) เพราะพระองคมีเวทมนตรดํา 

 ค) พวกมันรูวาพระองคเปนผูสรางของพวกมัน 

 ง) พระเยซูมีอํานาจที่จะสงพวกมันไปยังบึงไฟนรก 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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2. ถาเราบังเกิดใหมในดานจิตวิญญาณ พระเจาจะทรงยอมรับ 

    เราเขาเปนสวนหน่ึงในครอบครัวของพระองคหรือไม 

 ก) ทรงยอมรับ  ข) ไมทรงยอมรับ 
 

3. สามสิ่งที่เราจะตองทําเพื่อใหไดบังเกิดใหมคือขอใด  

    (เลือกสามขอ) 

  ก) เราตองตระหนักวาเราชวยตัวเองไมได 

  ข) สํานึกผิดในความบาปที่ไดทํา 

  ค) เชื่อในพระเยซูคริสต 

  ง) พยายามดําเนินชีวิตใหดีที่สุดเพื่อที่พระเจาจะไดยอมรับเรา 
 

4. เร่ืองราวเกี่ยวกับการที่โมเสสยกงูทองสัมฤทธิ์ขึ้นในถิ่น  

    ทุรกันดารเตือนใจเราเร่ืองการเปนพระผูชวยใหรอดของ 

    พระเยซูวาอยางไร 

 ก) พระเยซูไมสามารถชวยใครได 

 ข) ใครที่สํานึกผิดในบาปและเชื่อในพระผูชวย ผูน้ัน 

                   จะมีชีวิตนิรันดรในสวรรค 

 ค) ไมมีพระผูชวยใหรอด เราตองเชื่อในตัวเองเทาน้ัน 


