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พระคริสตทรงฟนจากความตายจริงหรือ?
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เราคงเคยจะไดยินเรื่องเกีย่ วกับการที่คนเสียชีวิตไปแลวกลับฟน
ขึ้นมาไดอีกแตเราก็จะเห็นวา คนเหลานั้นที่ฟนจากตายก็ไมสามารถที่จะมีชีวิตอยูไดตลอดไป เพราะใน
ที่สุดพวกเขาเหลานั้นก็ตองพบกับความตายอีกครั้งหนึ่ง และไมมีทางที่จะฟน ขึ้นมาอีกไดเลย แตทาน
ทราบไหมวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั้น มีชายคนหนึ่งที่ถูกตรึงตายบนไมกางเขน แตในวันที่ 3
เขาก็ไดฟน ขึ้นมาจากความตาย และมีชีวิตอยูตลอดไป ชายผูนั้นก็คือ พระเยซูคริสต หลายทานอาจสงสัย
วาพระเยซูสามารถฟนจากตายและมีชวี ิตคงอยูตลอดไปไดอยางไร? คําตอบก็คือ เพราะพระองคไมใช
บุคคลธรรมดาแตพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาที่มารับสภาพเปนมนุษยเพื่อชวยไถความผิด
บาปใหแกมนุษยเรา ซึ่งการฟนจากความตายของพระเยซูคริสต นับวาเปนรากฐานความเชื่อที่สาํ คัญ
ที่สุดของคริสเตียน ซึ่งถาเรื่องนี้ไมจริง ศาสนาคริสเตียนก็เปนศาสนาที่โกหกหลอกลวงที่สุดในโลก
และถาใครคนหนึ่งสามารถที่จะหาหลักฐานเพียงอยางเดียวมายืนยันไดวา เรื่องการเปนขึ้นจากตายของ
พระเยซูนนั้ เปนเรื่องโกหก เขาก็สามารถที่จะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจากโลกนี้ไดเลย และ
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีคนมากมายพยายามที่จะหาขอมูลหรือหลักฐานเพื่อจะมาลบลางหลักขอ
เชื่อในเรื่องนี้ แตขอมูลหลักฐานที่เขาคนพบนั้น มันกลับยิ่งสนับสนุนใหเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นวา พระ
เยซูทรงฟนขึน้ มาจากความตายแลวจริง ๆ
ทานเคยสังเกตไหมวา ไมมใี ครในโลกที่จดั ฉลองวันเกิดใหกับผูที่ตายไปแลว แตเราจะเห็นวา
เมื่อถึงวันคริสตมาสก็จะมีผคู นทั่วโลกรวมเฉลิมฉลองเพื่อเปนการระลึกถึงวันที่พระเยซูมาบังเกิดใน
โลกนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว ดังนั้นการฉลองวันเกิดใหกบั พระเยซูคริสตจึงเปนการยืนยันวา
พระองคยังทรงพระชนมอยูแ ละถาพระเยซูเปนขึ้นจากความตายเปนเรือ่ งไมจริง ความเชื่อในเรื่องนี้จะ
อยูไดถึง 2,000 ปหรือ?.. สมมุติวาผมกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปนเพื่อนรักกัน ซึ่งใคร ๆ ก็รู...
และถาวันหนึง่ ทานประธานาธิบดีเสียชีวิตไป ผมก็เอาศพของทานไปฝงใตดิน ซึ่งมีผมรูคนเดียว ตอมามี
นักขาวมาถามผมวา “ทานประธานาธิบดีไปไหน?” ผมบอกวา “ทานไปตางประเทศ อีก 2-3 วันถึงจะ
กลับ” นักขาวจะเชื่อผมไหมครับ?... อาจจะเชื่อ!..แตเชื่อเกิน 10 ปไหม?..ไมมีทาง!..ซึ่งตัวอยางนีก้ าํ ลัง
บอกเราวา เรือ่ งไมจริงนั้นอยูไดไมนาน… ดังนั้นการที่เวลาผานไปกวา 2,000 ปแลวแตก็ยังมีคนเชื่อใน
พระองคและยิง่ เพิ่มมากขึ้นเรือ่ ย ๆ นั่นยิ่งทําใหเราเห็นชัดวา การที่พระเยซูคริสตทรงฟนจากความตาย
นั้นเปนเรื่องจริงอยางแนนอน
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ศพของพระเยซูคริสตหายไปไหน?
เราจะเห็นวาศพของศาสดาของศาสนาตาง ๆ ในโลกนัน้ ยังอยู แตศพของพระเยซูคริสตหายไป
จากอุโมงคฝงศพ ซึ่งถาหากใครไมเชื่อเรือ่ งการฟนจากความตายของพระเยซู เขาก็ตองอธิบายใหไดวา
ศพของพระองคหายไปไหน?
แฟรงค มอริสัน ทนายความชาวอังกฤษ ซึ่งเขาไมเชื่อเรื่องการฟนขึ้นมาจากความตายของพระ
เยซูคริสต เขาจึงไดศึกษาขอมูลและสมมุติฐานตาง ๆ นานา เพื่อจะมายืนยันวา “ศพของพระเยซูหายไป
ไหน?”…สุดทายเขาก็ยอมจํานนดวยหลักฐานและขอมูลที่เขาคนพบในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเชื่อในพระ
เยซูคริสต เพราะเขามั่นใจแลววา พระองคทรงฟนขึ้นจากความตายแลวจริง ๆ
ตอไปนี้เปนสมมุติฐานในการอธิบายวา “ศพของพระเยซูคริสตหายไปไหน?”...

1. ศพของพระเยซูหายไป เพราะถูกศัตรู (พวกคนที่ตรึงพระเยซูคริสต) ขโมยไป
ตอบ : นี่เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลยเพราะวาหลังจากที่พวกสาวกของพระเยซูรูวาศพของ
พระองคไมอยูใ นอุโมงค พวกเขาก็ไดประกาศวาพระเยซูคริสตทรงฟนขึ้นมาจากความตายแลว ดังนั้น
ถาศพของพระเยซูถูกพวกศัตรูขโมยไป พวกเขาก็สามารถเอาศพของพระองคมาคัดคานคําประกาศของ
พวกสาวกของพระเยซูได

2. ศพพระเยซูหายไปเพราะพวกทหารที่เฝาอุโมงคเปนผูเอาไป
ตอบ : ดูเหมือนวาอาจเปนไปไดเพราะวาที่อุโมงคฝง ศพของพระเยซูจะมีพวกทหารเฝาอยู
เนื่องจากพระเยซูคริสตไดเคยตรัสไวกอนที่พระองคจะถูกตรึงบนไมกางเขนวา
หลังจากที่พระองค
สิ้นพระชนมแลว ก็จะฟนมาจากความตายในวันที่ 3 ซึ่งพวกศัตรูก็รูดใี นเรื่องนี้แตพวกเขาไมเชื่อวาพระ
เยซูจะฟนจริง ๆ จึงไดใหทหารหลายคนมาเฝาที่อุโมงค เพราะกลัววาสาวกจะมาลักเอาศพไป แลวอางวา
พระเยซูไดฟนจากความตาย ดังนัน้ จึงอาจเปนไดที่ศพของพระเยซูหายไปจากอุโมงคก็เพราะพวกทหาร
แอบเอาศพไป แตคําถามที่ตามมาก็คือ “พวกเขาทําเชนนัน้ ทําไม?..ไดประโยชนอะไร?..และจะเสี่ยงตอ
การคอขาดทําไม?..” เพราะกฎหมายเวลานั้นจะเอาโทษอยางหนักสําหรับทหารของโรมันที่ทําความผิด
ดังนั้นสมมุติฐานนี้จึงเปนไปไมไดเลย

3. ศพของพระเยซูหายไป เพราะพวกสาวกของพระเยซูเอาไปเอง
ตอบ : ก็อาจจะเปนไปได แตพวกสาวกตองตอสูกับเหลาทหารที่เฝาอุโมงคอยู และถาพวก
สาวกเปนคนเอาศพไปจริง ๆ พวกเขาก็ตอ งรูดีวาสิ่งที่เขาประกาศวาพระเยซูทรงฟน จากตายนั้นเปนเรื่อง
โกหกถาเปนเชนนั้น ใครจะยอมตายเพราะเรื่องไมจริงและโกหกเพื่อเสียประโยชน เพราะตั้งแตพระเยซู
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เปนขึ้นมาจากความตายจนถึงปจจุบันนี้ มีคนที่ยอมตายเพื่อยืนหยัดในความเชื่อในพระเยซูคริสตกวา 40
ลานคนทั่วโลก เพราะฉะนัน้ จึงเปนไปไมไดเลยที่พวกสาวกจะเปนผูเอาศพไป

4. ศพพระเยซูหายไปเพราะคนอื่นขโมยไป
ตอบ : สมมุติฐานนี้เปนไปไมไดเลย เพราะไมมีแรงจูงใจอะไรเลยที่จะทําใหคนที่ไมเกี่ยวของ
จะขโมยศพไป ทั้งยังตองเสีย่ งชีวิตในการตอสูกับพวกทหารที่เฝาอุโมงคฝงศพอีกดวย

5. ศพพระเยซูหายไป เพราะพระเยซูไมไดตายจริง แคแกลงตายเทานั้น หลังจากนั้นจึงหนี
ไป
ตอบ : ขออางนี้ยิ่งเปนไปไมไดเลย เพราะวากอนทีพ่ ระองคถูกตรึงบนไมกางเขนนัน้ พระองค
ถูกทรมานและโดนเฆีย่ นตีอยางหนัก หลังจากนั้นยังถูกตะปูตอกติดบนไมกางเขนนานถึง 6 ชั่วโมง และ
เมื่อสิ้นใจก็ถูกแทงดวยหอกที่สีขาง จากนัน้ บนรางของพระองคก็ไดใสเครื่องหอมหนัก 30 กวากิโลกรัม
แลวถูกหอดวยผาปานหนักราว 45 กิโลกรัม สุดทายก็ถูกนําไปไวในอุโมงค ซึ่งมีทหารเฝาอยาง
หนาแนน ดังนั้นถาพระเยซูไมไดตายจริงก็ตองแกลงตาย และเมื่อทุกคนออกไปจากอุโมงคแลวพระองค
จะตองแกมัดผาที่หอตัวอยู และตองกลิ้งหินใหญที่ปดอุโมงค หลังจากนั้นก็ตองสูกับพวกทหารจนชนะ
พวกเขา แลวก็หลบหนีไป คุณลองคิดดูซิวามันจะเปนไปไดไหม? ดังนั้นเราจึงเห็นวาขอสมมุตฐิ านนี้
เปนไปไมไดเลย
จากสมมุติฐานขางตนเหลานี้ทําใหเราเห็นวา ไมมีเหตุผลอื่นใดอีกที่จะสามารถมาอธิบายไดวา
ศพของพระเยซูหายไปไหน นั่นก็เพราะวาพระองคไดฟนขึ้นมาจากความตายแลวจริง ๆ ซึ่งในพระ
คริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา หลังจากพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตายแลว มีคนมากมายไดเห็น
พระองค และกอนทีพ่ ระองคจะเสด็จขึน้ สูสวรรค พระองคก็ไดทรงปรากฏกายแกผูที่เชื่อในพระองค
กวา 500 คนในคราวเดียวกัน

พระคริสตผูพิชิตความตาย
ผูอานที่รัก... การที่พระเยซูคริสตทรงสามารถพิชิตความตายไดนั้น เปนการพิสจู นใหเห็นวา
พระองคทรงมีชัยชนะตออํานาจแหงความบาปและความตายซึ่งเราจะเห็นวา มนุษยทุกคนในโลกนี้ลวน
แตตกอยูภายใตอํานาจแหงความบาบทั้งสิ้น ซึ่งความบาปนี่แหละเปนตัวการที่ทําใหมนุษยเราตองพบ
กับความตาย แตที่สําคัญก็คือ หลังจากนั้นจิตวิญญาณของมนุษยเรายังตองรับการพิพากษาโทษบาปจาก
พระเจาตามกระทําของแตละคนอีกดวย และในที่สุดก็ตองรับความทุกขทรมานในนรกเปนนิตย แต
เพราะพระเจาทรงรักมนุษยที่พระองคทรงสรางขึ้นมา พระองคไมอยากใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย พระองค
4

ทรงทราบวาไมมีมนุษยคนใดที่จะสามารถชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย ดังนั้นพระองคจึงไดสง พระ
เยซูคริสตเขามาในโลก เพื่อมาเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน ซึ่งในขณะที่พระเยซูคริสต
อยูในโลกนี้ พระองคไดตรัสวา “เราบอกความจริงแกทา นทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรนั ดร”
(ยอหน 6:47) ดังนั้นหากผูใดที่ไดสารภาพความผิดบาปและทูลขอความชวยเหลือจากพระองค เขาก็จะ
รอดพนจากการพิพากษาจากพระเจา และไมตองรับโทษในนรกอีกตอไป เพราะพระเยซูคริสตไดทรง
รับโทษแทนเขาแลว เมื่อเปนเชนนัน้ ถึงแมวาตอไปเขาจะตองตาย แตวนั หนึ่งเขาก็จะกลับมีชีวติ ขึ้นมา
ใหมเหมือนกับพระองค และจะไดอยูในสวรรคสถานกับพระองคเปนนิจนิรันดร”
ผูอานที่รัก ทานเปนคนหนึ่งที่มีความผิดบาปมากมายในชีวิตใชหรือไม?...และทานตองการที่จะ
หลุดพนจากความผิดบาปเหลานั้นใชไหม?...อยากใหทานทราบวา
พระเยซูคริสตทรงพระชนมอยู
พระองคทรงรักทาน และพระองคทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่สามารถชวยทานใหพน จากการพิพากษาได
บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดจากบาปแลว รีบทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด... ถาทาน
ปรารถนาที่จะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาปและสมควรแกการถูกลงโทษ
แตขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคที่
ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขน
ขาพระองคขอเชื่อพึง่ ในพระองค
ตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา ความบาปของ
ทานไดรับการอภัยแลว และพระเจาจะทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกทานอยางแนนอน ทานสามารถที่
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ...
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จัดทําโดย
ผูเขียน
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