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บทท่ี 20 – หนทางไปสูชีวิตนิรันดร 

 

มีแผนดินในประเทศอิสราเอลมากมายที่แหงแลงและ

ไมอุดมสมบูรณ และบางคร้ังก็ยากที่จะหาหญาสําหรับใหแกะ

กิน  ผูเลี้ยงแกะมักจะตองออกจากบานเรือนของตนเองและนํา

ฝูงแกะของเขาไปเปนระยะทางไกลๆ   เพื่อจะหาอาหารใหฝูง

แกะ   หลายคร้ังที่ผูเลี้ยงแกะอยูไกลจากบานเรือนของตนเอง

มากขณะที่พลบค่ําแลวซึ่งทําใหพวกเขาตองนอนกลางทุงกับ

ฝูงแกะของเขา  การนอนหลับในที่โลงน้ันเปนสิ่งที่อันตราย

มาก  เพราะจะมีโจรที่พยายามเขามาลักขโมยแกะ  และยังมี

สัตวปาที่จะมาฆาแกะเหลาน้ันดวย ดังน้ันผูเลี้ยงแกะจึงตอง

เสาะหาถ้ําไวพักคางคืนหรือสรางคอกแกะที่ทําดวยกอนหิน

และพุมไมหนาม  ผูเลี้ยงแกะจะเอาแกะไปไวในพื้นที่ที่มีการ

ปองกันน้ีและเอนกายลงเพื่อนอนขวางทางเขาน้ันไว   ประตูที่

จะนําไปสูคอกแกะมีอยูเพียงประตูเดียวเทาน้ันและผูเลี้ยงแกะ

ก็ทําหนาที่เหมือนกับเปนประตูน่ันเอง 
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ยอห์น 10:7,8   พระเยซูจึงตรัสกบัเขาอีกว่า“เราบอกความจริง

แก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทัง้หลาย  บรรดาผู้ทีม่าก่อน

เราน้ันเป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะกม็ิได้ฟังเขา 

 

  พระเยซูทรงหมายความวาพระองคเปนหนทางซึ่ง

นําไปสูสถานที่     ที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงในโลก

ภายนอกมีซาตาน วิญญาณชั่วทั้งหลายของมัน ความบาปและ

ความตาย  พวกมันเปนเหมือนโจรและสัตวปาที่ตองการจะฆา

แกะกิน   ซาตานตองการจะทําใหพวกที่“อยูนอกคอกแกะ”น้ัน

เชื่อวาเขตแดนของมันปลอดภัยกวา  มันกระซิบที่หูของผูที่

ปรารถนาจะเขามาในคอกของพระเจาวา “แลวคนอ่ืนจะคิด

ยังไงกับคุณละ?”  

 

ซาตานไมตองการใหคุณเขาไปถึงความปลอดภัย  

และความมั่นคงในคอกของพระเจา   มันจะใชความเยอหยิ่ง

และความกลัวเพื่อจะขัดขวางไมใหคุณสามารถเขาไปได   
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ซาตานเปนผูมุสาและผูลอลวงเหมือนอยางที่เราไดอานใน 

พระวจนะของพระเจาแลว   มันพยายามยั่วยุใหเราเกิดความ

ปรารถนาที่จะทําบาป  ซาตานไดลอลวงและทําลายมนุษยมา

เปนเวลาหลายพันปแลว  เราทั้งหลายเกิดมาภายใตการควบคุม

ของมัน   เปาหมายของมัน คือการทําลายเราเพื่อเราทั้งหลายจะ

ถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย   มันพยายามที่จะกระทํา

ทุกอยางที่มันสามารถจะกระทําไดเพื่อทําใหดูเหมือนวาทาง

ของมันเปนทางที่ดีที่สุด แตแทที่จริงแลวมันเปนหนทางแหง

ความตาย 
 

 ประตูที่นําไปสูคอกแกะของพระเจามีเพียงประตูเดียว

เทาน้ันและภายในคอกแกะก็เปนสถานที่อยางแทจริงสําหรับ

ความปลอดภัย  ความมั่นคงและชีวิต นิรันดร  พระเยซูทรงเปน

พระเจาและพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดแตเพียงผูเดียว

เทาน้ัน  พระเยซูทรงเปนประตูเพียงประตูเดียวเทาน้ันที่

นําไปสูชีวิต        นิรันดร  ไมมีทางอ่ืนที่จะนําไปถึงสวรรคได

เลย  ผูเลี้ยงแกะรักและดูแลฝูงแกะของเขาฉันใด พระเยซูเจาก็
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ทรงรักและดูแลมนุษยชาติทั้งปวงฉันน้ัน  พระองคทรง

ปรารถนาจะเปนพระผูชวยใหรอดของเรา  ที่จะชวยเราใหรอด

พนจากซาตาน ความบาป และการถูกแยกจากพระเจาตลอดไป

เปนนิตย  

ยอห์น 10:9-11   เราเป็นประตู 

ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้ น้ันจะ

รอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะ

พบอาหาร  ขโมยน้ันย่อมมา

เพือ่จะลักและฆ่าและทาํลาย

เสีย เราได้มาเพือ่เขาทัง้หลายจะได้ชีวติ และจะได้อย่างครบ

บริบูรณ์  เราเป็นผู้เลี้ยงทีด่ี ผู้ เลี้ยงทีด่ีน้ันย่อมสละชีวิตของตน

เพือ่ฝูงแกะ 
 

ประตูที่นําไปสูคอกแกะมีเพียงประตูเดียวฉันใด    

พระเยซูก็ทรงเปนทางเขาประตูเพียงทางเดียวที่นําไปสูชีวิตนิ

รันดรฉันน้ัน  อาจจะมีบางคนมาพูดกับคุณวาสิ่งที่พระคัมภีร

สอนน้ันเหมาะสําหรับคริสเตียนเทาน้ัน  แตยังมีศาสนาอ่ืนๆ ที่
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นําคนไปถึงพระเจาดวย   คําสอนน้ีเปนคําพูดโกหกของซาตาน 

เพราะที่จริงแลวไมไดมีหนทางมากมายหรือประตูหลายประตู

ที่จะนําไปสูการเปนที่ยอมรับของพระเจาได  หนทางที่นําไปสู

ชีวิตนิรันดรน้ันไมไดมีมากมายเลย  มีประตูเพียงประตูเดียว

เทาน้ันที่นําไปถึงพระเจาและถึงชีวิตนิรันดรได  พระเยซูทรง

เปนประตูน้ัน   พระองคเสด็จมาเพื่อจะทรงเปนพระผูชวยให

รอดสําหรับมนุษยทั้งปวงที่อาศัยอยูทุกหนทุกแหงไมวาคนๆ 

น้ันจะพูดภาษาใด  หรือมีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางไร   คุณคง

จะจําตอนที่พระเจาตรัสบอกใหโนอาหสรางนาวาได  พระเจา

ทรงบัญชาใหโนอาหสรางเรือเพียงลําเดียวและใหสรางประตู

ในเรือลําน้ันเพียงประตูเดียว   มีเพียงคนที่ผานเขาไปในนาวา

ทางประตูๆ เดียวเทาน้ันที่รอดจากการพิพากษาของพระเจา 

และวิธีที่จะผานประตูเขาไปเพื่อไปถึงชีวิตนิรันดรน้ัน คือการ

เห็นดวยกับพระเจาและพระวจนะของพระองคและไววางใจ

ในพระเยซูที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดเทาน้ัน   พระเยซูทรง

เปนทางเขาประตูที่นําไปถึงพระเจาและไมมีทางอ่ืนเลย 
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  พระเยซูตรัสวาพระองคไมเหมือนซาตานที่จองแตจะ

ทําลายมนุษยเทาน้ัน  พระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อจะ

ประทานชีวิตนิรันดรแกทุกคนที่เชื่อในพระองค   คําพูดโกหก

อยางหน่ึงของซาตานก็คือทางของมันเปนทางที่ดีที่สุดซึ่งเปน

ทางที่สนุกและนาสนใจที่สุดที่จะไดใชชีวิตแบบน้ัน  มันไดให

ความยินดีอยางเพียงพอที่จะทําใหคนทั้งหลายคิดวาทางของ

มันดีกวาทางที่พระเยซูคริสตไดทรงเตรียมไวให   ชางเปนคํา

โกหกที่ชั่วรายอะไรเชนน้ัน   พระคัมภีรไดอธิบายไวอยาง

ชัดเจนวาทุกคนที่ปฏิเสธที่จะเชื่อขอเสนอของพระเยซูวาจะ

ทรงประทานชีวิตใหก็จะถูกแยกจากพระเจาและถูกลงโทษใน

บึงไฟตลอดไปเปนนิตย       พระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อจะ

ประทานชีวิตนิรันดร  แกคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค 
 

 พระเยซูไดเคยบอกแกสาวกทั้งหลายของพระองคแลว

วาบรรดาผูนําของพวกยิวจะไมเชื่อวาพระองคทรงเปน 

พระบุตรของพระเจา   ดวยเหตุน้ีพวกเขาจึงฆาพระองคเสีย   

พระเยซูตรัสวาพระองคทรงเปนเหมือนผูเลี้ยงแกะซึ่งรักฝูง
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แกะของเขามากจนยอมตายเพื่อแกะเหลาน้ัน เพื่อจะชวยแกะ

ทั้งหลายใหรอดพนจากโจรหรือสัตวปาที่มีแผนจะฆาแกะ

เหลาน้ันเสีย 
 

ยอห์น 14:6   พระเยซูตรัสกบัเขาว่า  เราเป็นทางน้ัน เป็นความ

จริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถงึพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา 

 

 พระเยซูทรงเปนทางเดียวเทาน้ันที่จะนําไปถึงพระเจา

และชีวิตนิรันดรได   พระเยซูทรงเปนผูน้ันที่เสด็จมาบอกเรา

ทั้งหลายใหทราบทุกสิ่งที่พระเจาปรารถนาจะตรัสแกเรา และ

ทุกสิ่งที่พระเยซูตรัสก็เปนความจริง   พระองคทรงเปนพระเจา

ที่ไมสามารถจะตรัสคําโกหกได  พระเยซูทรงเปนพระผูชวย

ใหรอดของทุกคนที่เชื่อ  พระองคทรงเปนผูเดียวเทาน้ันที่

สามารถจะชวยเราใหรอดจากความบาป ความตาย และการถูก

แยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยในบึงไฟน้ัน  มีพระเจาเพียง

พระองคเดียวเทาน้ันที่ทรงใชพระผูชวยใหรอดองคเดียวให

เสด็จมาเพื่อมนุษยทั้งโลก คือเพื่อฉันและเพื่อคุณดวย 
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พระเยซูทรงชุบลาซารัสขึ้นมาจากความตาย 
 

 มีคนจํานวนนอยมากที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับความ

ตาย  เราใชเงินดวยความพยายามที่จะหายปวยและรักษา

สุขภาพใหดีอยูเสมอ  เราพยายามที่จะใหดูเปนหนุมสาวและ

รักษาความเปนหนุมสาวไวใหนานที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยง

อะไรก็ตามที่ทําใหเราแกเร็ว   พระเยซูทรงสนทนาเกี่ยวกับ

ความตาย  และสิ่งที่พระองคตรัสสามารถจะเปลี่ยนแปลง

ความคิดของเราเกี่ยวกับชีวิตและความตายไดตลอดไป 

 

 พระเยซูทรงมีสหายที่ดีมากคนหน่ึงอาศัยอยูใกลๆ กับ

กรุงเยรูซาเล็ม  สหายผูน้ีมีชื่อวา  ลาซารัส  อยูมาวันหน่ึง 

พระเยซูไดรับขาววาลาซารัสปวยหนักและใกลจะตายอยูแลว  

ขณะน้ันพระเยซูกําลังรักษาคนเปนอันมากใหหายโรค  ผูสง

ขาวแนใจวาพระเยซูจะเสด็จมารักษาสหายที่ดีของพระองค

ทันที   แตพระเยซูทรงอยูไกลจากที่ที่ลาซารัสอาศัยอยูมาก   

พระเยซูทรงทราบวาจะเกิดอะไรขึ้นกับลาซารัสเพราะพระองค
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ทรงเปนพระเจาและไมมีสิ่งใดที่พระองคไมทรงทราบเลย  

พระเยซูทรงทราบวาลาซารัสจะตองตายอยางแนนอน   

พระเยซูทรงมีฤทธานุภาพทั้งสิ้นซึ่งพรอมที่พระองคจะทรง

ใชไดอยูแลว   พระองคสามารถจะรักษาลาซารัสไดโดยไมตอง

เสด็จไปยังที่ที่ลาซารัสอยูเลยดวยซ้ํา   แตแทนที่พระองคจะ

ทรงกระทําเชนน้ันพระองคกลับคอยอีก 2 วัน  เพราะพระองค

ทรงทราบวาเหตุการณน้ีจะเปนโอกาสอีกคร้ังหน่ึงที่พระองค

จะสําแดงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญในฐานะที่ทรงเปนพระบุตร

ของพระเจา  

 

ดูเหมือนวาพระเยซูไมไดรักลาซารัสและพี่สาวของ

เขาทั้ง 2 คน คือมา  รียและมารธา แตน่ันไมเปนความจริงเลย  

พระองคทรงรักและเปนหวงพวกเขามาก แตพระองคทรงมี

เหตุผลที่ดีที่จะปลอยใหลาซารัสถึงแกความตาย  พระเยซูทรง

รักมนุษยทุกคนอยางแทจริง  และทรงปรารถนาใหเราทุกคน  

ไววางใจในพระองคใหทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา   
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พระเยซูทรงอาศัยความตายของลาซารัสเพื่อจะสําแดงฤทธานุ

ภาพของพระองคในการประทานชีวิตแกผูที่เชื่อน่ันเอง 
 

ยนห์น 11:25   พระเยซูตรัสกบัเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทัง้

ปวงเป็นข้ึนและมีชีวิต ผู้ที่เช่ือในเราน้ัน ถงึแม้ว่าเขาตายแล้วก็

ยงัจะมีชีวิตอีก” 
 

 พระเยซูกําลังตรัสกับมารธาพี่สาวของลาซารัส  เพราะ

พระองคทรงปรารถนาที่จะใหเธอไดเขาใจวาพระองคทรงเปน

ผูเดียวเทาน้ันที่สามารถจะประทานชีวิตแกคนที่ตายแลวได  

ซาตานไมสามารถจะใหชีวิตแกคนที่ตายแลวได   มีเพียง 

พระเจาเทาน้ันที่สามารถจะประทานชีวิตไดเพราะพระองค

ทรงเปนพระผูสรางที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผูไดทรงประทาน

ชีวิตแกมนุษยทุกคน 
 

 พระเยซูทรงบอกแกมารธาวาทุกคนที่เชื่อพระองคให

ทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขาก็ยังตองตายฝายรางกาย

เชนกัน แตพวกเขาจะไมถูกแยกจาก พระเจาและไมตองถูก
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ลงโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา   พวกเขาเพียงแต

ออกจากโลกน้ีไปอยูกับพระเจาในสวรรคเทาน้ัน 
 

 พระเยซูเสด็จไปยังอุโมงคฝงศพของลาซารัสและทรง

กันแสงที่อุโมงคฝงศพน้ัน   พระองคทรงโศกเศราเน่ืองจากผล

อันนากลัวของความบาป   ผลของความบาป  คือการเจ็บปวย

และความตาย   น่ีเปนสาเหตุที่พระองคไดเสด็จเขามาในโลก

เพื่อจะชวยนําพามนุษยใหรอดพนจากความตายและประทาน

ชีวิตนิรันดรแกเขา 
 

ยอห์น 11:41-44    พวกเขาจึงเอา

ศิลาออกเสียจากทีซ่ึ่งผู้ตายวางอยู่

น้ัน พระเยซูทรงแหงนพระพกัตร์

ข้ึน ... เปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า 

“ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถดิ”   ผู้ตายน้ันกอ็อกมา มีผ้าพนัศพ

พนัมือและเท้า และที่หน้ากม็ีผ้าพนัอยู่ด้วย  พระเยซูตรัสกับ

เขาทัง้หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถดิ” 
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พระเยซูคริสตผูทรงเปนพระเจาพระบุตรไดตรัส

ออกมาและดวยคําตรัสของพระองคน่ันเอง ลาซารัสก็ฟนขึ้น

จากความตาย  พระเยซูคริสตทรงเปน   พระเจา  พระองคทรงมี

ฤทธานุภาพทั้งสิ้น  ไมเคยปรากฏวามีมนุษยคนใดเหมือนกับ

พระองคเลย   พระเจาไดทรงเนรมิตสรางสิ่งสารพัดทุกสิ่งเมื่อ

แรกเร่ิมโดยการตรัสเทาน้ัน   ดังน้ันจึงไมนาประหลาดใจที่

พระเยซูสามารถจะนําชีวิตกลับมาสูลาซารัสโดยการตรัส

เทาน้ัน  
 

คําถามบทที่ 20 

 

 

 

1. ทําไมพระเยซูจึงตรัสวาพระองคทรงเปนประตูของแกะ 

 ก) พระเยซูทรงชอบแกะ 

 ข) พระองคทรงอยากอยูใกลๆกับแกะ 

 ค) พระองคทรงเปนหนทางเดียวแหงชีวิตนิรันดร 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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2. พระเยซูตรัสวาจะทรงทําอะไรใหแกะของพระองค  

 ก) ทรงตายเพื่อพวกเขา  

 ข) ทรงใหอาหารพวกเขา    

 ค) ทรงปกปองพวกเขา 

 

3. มีทางอ่ืนที่จะไปถึงพระเจานอกเหนือจากทางพระเยซู 

    หรือไม  

  ก) มี  ข) ไมมี 

 

4. ทําไมพระเยซุจึงทรงทําใหลาซารัสฟนคืนชีพ 

 ก) พระองคทรงรักเขา 

 ข) เพื่อทรงแสดงฤทธิ์อํานาจในการประทานชีวิตแก 

                   คนที่ตายที่เชื่อในพระองค 

 ค) ลาซารัสเปนคนดีและพึ่งพาตัวเอง 

 

 


	พระเยซูทรงชุบลาซารัสขึ้นมาจากความตาย

