หากไม่ มีวนั อีสเตอร์ …โลกนีค้ งมีแต่ ศาสนา
“คริสต์ ” – เตียน!
อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ทำไมถึงพูดเช่นนั้นนะหรื อครับ?
ก็เพรำะว่ำ ...ศำสนำคริ สต์มีศูนย์กลำงอยูท่ ี่ “พระคริ สต์” หรื อ ย้ำอีกครั้งก็ได้วำ่ ... คริ สตศำสนำมี
ศูนย์รวมอยูท่ ี่ “พระเยซูคริ สต์”!
องค์ “พระเยซูคริ สต์” ที่เหล่ำคริ สตชนยกย่องนมัสกำรนั้นเป็ นพระคริ สต์ ที่มีควำมสำคัญอย่ำง
ยิง่ ยวด!
เรำพอจะแยกแยะสถำนภำพและบทบำทสำคัญของพระองค์เป็ น 4 ประกำรดังนี้

1. พระคริสต์ ก่อนเสด็จลงมาประสู ติเป็ นมนุษย์ : พระองค์ ทรงอยู่ในฐานะของพระเจ้ าแห่ ง
ฟ้าสวรรค์
พระคริ สต์ทรงสภำพของ “พระเจ้ า” และทรงเป็ นพระผูท้ รงสร้ำง ผูส้ ถิตอยูใ่ นฟ้ ำสวรรค์ ทรง
บริ บูรณ์ดว้ ยพระสิ ริ
ดังที่ท่ำนอำจำรย์ยอห์น (หรื ออ่ำนออกเสี ยงแบบสมัยใหม่ก็คือ “จอห์น”) ได้พรรณนำไว้วำ่ ...
“พระคริสต์ ทรงดารงอยู่ต้ งั แต่ ในปฐมกาลแล้ วพระองค์ ทรงสถิตอยู่กบั พระเจ้ า และพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้ า” (ยอห์ น 1:1-2)
อำจำรย์ ยอห์น ยังยืนยันอีกว่ำ ...พระคริ สต์ผทู ้ รงมีพระฉำยำนำมว่ำ “พระวาทะ” นี้ ทรงเป็ น
แหล่งชีวติ ของสรรพสิ่ งทั้งปวงด้วย และพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงสิ่ งทั้งปวงขึ้นมำโดยพระคริ สต์! (ยอห์น
1:3-4; โคโลสี 1:6)
อ.เปำโล ก็ยนื ยันเช่นกันว่ำ “พระคริ สต์ทรงดำรงอยูก่ ่อนสรรพสิ่ งทั้งปวง และสรรพสิ่ งทั้งปวง
เป็ นระเบียบอยูโ่ ดยพระองค์” (โคโลสี 1:17)
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2. พระคริสต์ เมือ่ ทรงเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ : พระองค์ ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ าแท้ และ
มนุษย์ แท้
พระคริ สต์ที่คริ สตชนเชื่อศรัทธำ คือ พระเจ้ำผูส้ ู งสุ ด ผูท้ รงเสด็จลงมำบังเกิดเป็ นทำรกน้อย
ผูช้ ่วยตัวเองไม่ได้ ในวันคริ สตมำส ด้วยควำมถ่อมพระทัยในสภำพมนุษย์ผยู ้ ำกจนอยูท่ ่ำมกลำงเรำ และ
ทรงบริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณและควำมจริ ง (ยอห์น 1:14) อ.เปำโลกล่ำวด้วยควำมชื่นชมในองค์พระคริ สต์วำ่
... “แม้ พระองค์ มั่งคั่ง พระองค์ กย็ ังทรงยอมเป็ นคนยากจน เพราะเห็นแก่ ท่านทั้งหลาย เพือ่ ท่าน
ทั้งหลายจะได้ เป็ นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์ ” (2 โคริ นธ์ 8:9)
ก็จะไม่ให้ชื่นชมในพระองค์ได้อย่ำงไร ในเมื่อพระองค์ทรงยอมเสี ยสละเพื่อช่วยเหลือมนุษย์
อย่ำงพวกเรำมำกมำยปำนนั้น!
ช่ำงน่ำยกย่องเทิดทูนยิง่ นักเมื่อพระคริ สต์ผทู ้ รงสภำพของพระเจ้ำ แต่พระองค์กลับไม่ได้ทรงถือ
ว่ำกำรเท่ำเทียมกับพระเจ้ำนั้นเป็ นสิ่ งที่จะต้องยึดถือ แต่พระองค์กลับทรงสละสถำนภำพนั้นรับสภำพ
มนุษย์ และยอมถ่อมพระองค์รับสภำพดุจทำส
ยิง่ กว่ำนั้น...พระคริ สต์ยงั ทรงยอมเชื่อฟังพระบิดำทุกอย่ำง แต่แม้กระทัง่ ยอมสละชนม์ชีพของ
พระองค์ บนกำงเขนเพื่อไถ่บำปช่วยเรำตำมพระประสงค์ของพระบิดำ!
นอกจำกนี้...ในขณะที่อยูใ่ นโลกนี้ พระคริ สต์ยงั ทรงเทศนำ สั่งสอน รักษำคนป่ วยไข้ ทั้งขับผี
และกระทำดีนำนำประกำร โดยไม่ติดยึดกับสิ่ งใด เพื่อทำให้คนมำกหลำยได้รู้จกั กับพระบิดำเจ้ำผ่ำน
ทำงควำมรักเมตตำของพระองค์! (ฟิ ลิปปี 2:6-9)
ดูเหมือนว่า พระคริสต์ ในสภาพของมนุษย์ จะสาแดงพระองค์ ออกมาเป็ นระยะๆ
1) ระยะแรกที่พระองค์ดูเหมือนจะธรรมดำ ๆ ไม่มีฤทธิ์ เดช (ตั้งแต่แรกคลอด จนมีพระชนมำยุ
ได้ 30 ปี )
2) ระยะที่ทรงเปี่ ยมด้วยฤทธิ์ เดชอำนำจทั้งในกำรสัง่ สอนและในกำรรักษำคนป่ วย รวมทั้งขับผี
(ตั้งแต่อำยุ 30-33 ปี )
3) ระยะที่พระคริ สต์ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดำในกำรยอมสละพระชนม์เพื่อไถ่
บำปมนุษย์บนไม้กำงเขน (ตั้งแต่ยอมถูกจับตรึ งบนไม้กำงเขน – จนสิ้ นพระชนม์) โดยไม่ยอมใช้ฤทธิ์
เดชเพื่อปกป้ องพระองค์เอง
4) ระยะที่พระคริ สต์ทรงนิ่งสงบอยูใ่ นอุโมค์ฝังศพเป็ นระยะเวลำ 3 วัน (ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ จน
เช้ำตรู่ วนั อำทิตย์)
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3.พระคริสต์ ผู้ทรงเป็ นขึน้ มาจากความตาย : พระองค์ ทรงอยู่ในฐานะของพระเจ้ าผู้พชิ ิต
ความตาย
จะสังเกตได้วำ่ คริ สตชนเรำตั้งใจที่หลีกเลี่ยงคำว่ำ “ฟื้ นคืนพระชนม์ ” เพรำะมีควำมคิดเห็นพ้อง
กันว่ำ หำกใช้คำว่ำ “ฟื้ น” จะทำให้ดูเหมือนว่ำ พระคริ สต์ยงั ไม่ได้ตำยจริ ง ๆ !
เพรำะ คำว่ำ “ฟื้ น” นั้น ควำมหมำยว่ำ “ตื่นจากสลบ” (พจนำนุกรมไทย, ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณ
ธรรม) และหำกพระเยซูคริ สต์เพียงแต่สลบไปและฟื้ นขึ้นมำใหม่ กำรตำยไถ่บำปหรื อกำรชำระหนี้บำป
ก็จะยังคงไม่เคยเกิดขึ้นเลย!
เพรำะค่ำจ้ำงหรื อค่ำไถ่ของควำมบำปหรื อโทษของบำปคือ “ความตาย” !
พระเยซูคริ สต์ตอ้ งตำยจริ ง ๆ จึงจะไถ่บำปได้จะแค่เกือบตำยหรื อสลบไปแค่น้ นั ไม่ได้! ด้วยเหตุ
นี้เอง ในหลักควำมเชื่ อของคริ สเตียนจึงต้องยืนยันว่ำ พระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนกำงเขนแล้วจริ ง ๆ
ไม่ใช่แต่สลบไปแล้วฟื้ นขึ้นหนีไปอยูต่ ่ำงประเทศ แต่งงำนออกลูกออกหลำนเหมือนนิ ยำย (อันไร้สำระ
ที่ออกมำมอมเมำเป็ นระยะไม่ขำดสำย) เพรำะมีขอ้ พิสูขน์มำกมำย หนำเป็ นเล่ม ๆ ว่ำพระคริ สต์ตำยแล้ว
จริ ง ๆ และมีกำรเอำพระศพของพระองค์ไปฝัง
จนกระทัง่ ในเช้ำวันที่ 3 ซึ่ งเป็ นวันอำทิตย์พระเยซู คริสต์ จึงทรงเป็ นขึน้ มาจากความตายจริง ๆ
ตามคาทานายทีบ่ อกไว้ล่วงหน้ า !
อ.เปำโลเองก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่ำ เรื่ องนี้ นี่เป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นต่อหน้ำพยำนมำกมำย อย่ำงเช่น
ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 15 เองก็เอ่ยนำมของผูท้ ี่เห็นเหตุกำรณ์และเห็นพระคริ สต์ผทู ้ รง
เป็ นขึ้นจำกตำยด้วยตำของตัวเองหลำยคน อำทิเช่น
- เคฟำส
- อัครทูต 12 คน
- พี่นอ้ งกว่ำ 500 คนในครำวเดียว
- ยำกอบ
และต่อตัวของ อ.เปำโลเอง !
อ.เปำโลจึงย้ำแล้วย้ำอีกว่ำ หำกพระคริ สต์ไม่ได้ทรงสิ้ นพระชนม์จริ ง ๆ หรื อหำกว่ำพระองค์
ไม่ได้ทรงเป็ นขึ้นจำกควำมตำยจริ ง ๆ แล้วล่ะก็ ควำมเชื่ อศรัทธำของเหล่ำพวกคริ สเตียนก็ไร้ประโยชน์
ไปในทันที ...เพรำะ...
1.พวกที่เชื่อในพระคริ สต์ท้ งั หลำยต่ำงก็ยงั ตกอยูใ่ นบำปของตน และยังถูกครอบงำโดยอำนำจ
ของบำปต่อไป อีกทั้งยังต้องรับโทษจำกบำปที่ตนได้ทำมำทั้งในชีวติ นี้และในชีวิตหลังจำกที่ตำยจำก
โลกนี้ไปแล้ว จึงกล่ำวได้วำ่ คริ สเตียนจะเป็ นพวกที่มีแต่ควำมหวังที่น่ำสังเวชที่สุดในบรรดำคนทั้งปวง!
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2. พวกชำวโลกทั้งหลำยก็จะไม่มีหนทำงได้รับควำมรอดจำกหนี้บำปของพวกเขำเลย ผลก็คือ
พวกเขำต้องพบบั้นปลำยที่น่ำอนำถนัก คือ ทนทุกข์ทรมำนในบึงไฟนรกอย่ำงไร้ทำงรอด!
ดังนั้น จึงกล่ำวได้กล่ำวว่ำ หำกพระคริสต์ ไม่ได้ตำยและไม่ได้เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย ทั้งคริ ส
เตียนและคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนต่ำงก็จะน่ำสังเวช และน่ำอนำถด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ ำย
แต่ อ.เปำโลกล่ำวด้วยควำมยินดีและเชื่อมัน่ ว่ำพระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์ และทรงเป็ นขึ้นมำ
จำกควำมตำยแล้วจริ ง ๆ!
“แต่ ความจริง พระคริสต์ ทรงถูกชุ บให้ เป็ นขึน้ มาจากความตายแล้ ว และทรงเป็ นผลแรกในพวก
คนทั้งหลายทีไ่ ด้ ล่วงหลับไปแล้วนั้น” (1โคริ นธ์.15:20)
ท่ำนมัทธิ ว มำระโก ก็ยืนยันถึงควำมจริ งดังกล่ำวผ่ำนถ้อยคำของทูตสวรรค์ที่กล่ำวกับพวก
ผูห้ ญิงที่ไปถึงอุโมค์ฝังศพในเช้ำตรู่ วนั อำทิตย์น้ นั ว่ำ ... “อย่ ากลัวเลยเรารู้ แล้ วว่ า พวกเจ้ าทั้งหลายมาหา
พระเยซู ซึ่งถูกตรึงไว้ ทกี่ างเขน พระองค์ หาได้ ประทับอยู่ทนี่ ี่ไม่ ทรงเป็ นขึน้ มาแล้ วตามซึ่งพระองค์ ได้
ตรัสไว้ น้ ัน มาดูทซี่ ึ่งพระองค์ ได้ บรรทมอยู่น้ ัน แล้ วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์ เถิดว่า พระองค์
ทรงเป็ นขึน้ มาจากความตายแล้ว และพระองค์ เสด็จไปยังแคว้นกาลิลกี ่อนเจ้ าทั้งหลาย เจ้ าทั้งหลายจะ
เห็นพระองค์ ทนี่ ั่น นี่แหละเราก็บอกเจ้ าแล้ว” (มัทธิ ว.28:5-7)
“ฝ่ ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่ า “อย่าตกตะลึงเลยพวกเจ้ าทั้งหลายมาหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธซึ่ง
ต้ องตรึงไว้ทกี่ างเขน พระองค์ ทรงเป็ นขึน้ มาแล้วหาได้ ประทับทีน่ ี่ไม่ จงดูที่ทเี่ ขาได้ วางพระศพของ
พระองค์ เถิด แต่ จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ ท้งั เปโตรเถิดว่า พระองค์ เสด็จไปยังแคว้นกาลิลกี ่อน
เจ้ าทั้งหลาย และเจ้ าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ ทนี่ ั่น เหมือนพระองค์ ตรัสไว้แก่พวกเจ้ าแล้ว” (มำระโก.
16:6-7)
ท่ำนลูกำก็บนั ทึกไว้ในทำนองเดียวกันว่ำ “ฝ่ ายผู้หญิงเหล่ านั้นกลัวและซบหน้ าลงถึงดิน ชาย
สองคนนั้นจึงพูดกับเขาว่ า “พวกท่านแสวงหาคนเป็ นในพวกคนตายทาไมเล่า [พระองค์ ไม่ อยู่ทนี่ ี่ แต่
ทรงเป็ นขึน้ มาแล้ว] จงระลึกถึงคาทีพ่ ระองค์ ได้ ตรัสกับท่ านทั้งหลายเมื่อพระองค์ ยังอยู่ ในแคล้ นกาลิลี
ว่า “บุตรมนุษย์ จะต้ องถูกอายัดไว้ ในมือของคนบาปและต้ องถูกตรึงทีก่ างเขนและวันที่สามจะเป็ นขึน้ มา
ใหม่ ” (ลูกำ.24:5-7)
ส่ วนท่ำนยอห์น นั้น บอกเลยว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยและตรัสกับมำรี ย ์
โดยตรง และทรงไปปรำกฏพระองค์เองต่อพวกสำวกของพระองค์อีกหลำยครั้ง รวมทั้งต่อโธมัสสำวกขี้
สงสัยด้วย!
นอกจำกนี้พระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นขึ้นจำกควำมตำยยังทรงใช้เวลำอยูก่ บั สำวกของพระองค์ สัง่
สอนพวกเขำอีก 40 วัน ก่อนที่จะเสด็จกลับสู่ สวรรค์!
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ด้วยเหตุน้ ีคริ สเตียนจึงเชื่อมัน่ ในเรื่ อง “การเป็ นขึน้ มาจากตาย” ของพระเยซูคริ สต์ ดังที่ จอห์น
ไอร์วงิ กล่ำวว่ำ “.....อีสเตอร์ เป็ นเหตุการณ์ สาคัญหลัก หากคุณไม่ เชื่ อในเรื่องการเป็ นขึน้ จากตาย (ของ
พระคริสต์ ) คุณก็ไม่ ใช่ ผ้ เู ชื่ อ!”

4. พระคริสต์ ผู้ทรงเสด็จสู่ สวรรค์ และจะเสด็จกลับมาอีกในอนาคต : พระองค์ ทรงอยู่ใน
ฐานะของพระเจ้ าผู้ทรงไถ่ และผู้ทรงพิพากษา
วันที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นขึ้นมำจำกตำย เรำเรี ยกว่ำ “วันอีสเตอร์ ” และอีสเตอร์ น้ ีเป็ นจุด
เปลี่ยนที่สำคัญยิง่ ของมวลมนุษยชำติ
เพรำะอีสเตอร์ ได้เปลี่ยนมนุษย์ชำติจำกสภำพที่สิ้นหวังให้มี
ความหวัง จำกสภำพที่หวาดกลัวให้กลับกล้าหาญ เปลี่ยนจำกสภำพที่่ต้ องตายในความบาปและในบึง
ไฟนรกให้กลับเป็ นได้ รับความรอดและได้ ไปสวรรค์ ! ก่อนที่พระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์พระองค์ก็
ทรงเตือนให้เรำทั้งหลำยพร้อมอยูเ่ สมอในยำมที่พระองค์จะเสด็จกลับมำ!
และ...ในวันที่พระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์พระองค์ทรงกำชับสำวกของพระองค์ให้เป็ น
พยำนฝ่ ำยพระองค์ ตั้งแต่ในจุดที่พวกเขำอยูไ่ ปจนถึงสุ ดปลำยแผ่นดินโลก! จำกนั้นพระเจ้ำก็ทรงรับ
พระองค์ข้ ึนไปสู่ สวรรค์ต่อหน้ำต่อตำสำวกทั้งหลำย โดยมีทูตสวรรค์มำเปิ ดเผยให้ทรำบว่ำ “..พระเยซู
องค์ นี้ ซึ่งทรงรับไปจากท่ านขึน้ ไปยังสวรรค์ น้ัน จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้ง หลายได้ เห็น
พระองค์ เสด็จไปยังสวรรค์ น้ ัน” (กิจกำร.1:11)
...อ.เปำโล จึงยืนยันผ่ำนกำรเปิ ดเผยของพระเจ้ำว่ำ พระเยซู คริสต์ จะเสด็จกลับมำจำกสวรรค์
และรับทั้งคนที่ตำยไปแล้วและคนที่ยงั เป็ นอยูใ่ ห้พบกับพระองค์ในฟ้ ำอำกำศ!
อ.เปโตร ก็ได้กำชับไว้ในเรื่ องนี้เช่นกันว่ำ ....
“เหตุฉะนั้นพวกที่รัก เมื่อท่ านทั้งหลายยังคอยสิ่ งเหล่ านีอ้ ยู่ ท่ านก็จงอุตส่ าห์ ให้ พระองค์ ทรงพบ
ท่านทั้งหลายมีใจสงบ ปราศจากมลทินและข้ อตาหนิ ” (2 เปโตร.3:14)

สรุป
เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ำ “พระคริสต์ ” และทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทำล้วนมีผลกระทบอย่ำง
ใหญ่หลวงต่ออนำคตนิรันดร์ ของมนุษย์อย่ำงเรำ และหำกพระองค์ไม่ได้พิสูจน์ควำมเป็ นพระเจ้ำของ
พระองค์ดว้ ยกำรเป็ นขึ้นจำกควำมตำย พระองค์ก็จะเป็ นเพียงแค่ “ศาสดา” หรื อ “คนดี” คนหนึ่งที่ตำย
ไปแล้ว และซำกศพของพระองค์ยงั คงอยูใ่ ต้พ้นื ดินหรื อกลำยเป็ นผงคลีดินไปแล้ว เหมือน “คนดี” หลำย
คนที่ดบั สู ญเพรำะภัย “สึ นามิ”!
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ซึ่งหำกเป็ นเช่นนั้นจริ งคริ สตศำสนำก็คงจะเป็ นเพียงศำสนำที่มีแค่ “คาสอนของพระคริสต์ ” แต่
ไม่มี “องค์ พระคริสต์ ” เป็ นศูนย์รวมพลังอยูใ่ นชีวิตประจำวันหรื อพูดแบบชำวบ้ำน ๆ ได้วำ่ “คริส
เตียน” ก็คือพวก “คริสต์ – เตียน” นัน่ คือองค์พระคริ สต์ได้ เตียนหายไปจำกชีวติ ของผูเ้ ชื่ อไปแล้ว!
แต่ความจริงแห่งวันอีสเตอร์ มิได้เป็ นเช่นนั้นเพรำะหลักฐานปรำกฏชัดเจนแล้วว่ำ พระคริสต์
ทรงตายและเป็ นขึน้ มาแล้ว!
และในวันนี้ พระองค์ยงั ทรงสำแดงพระองค์อย่ำงเต็มเปี่ ยมอยูใ่ นความเชื่อและชีวติ ของเหล่ำผู ้
เชื่อทุกคน ดังเรื่ องที่เล่ำกันว่ำ ....
ครั้งหนึ่ง มำร์ ติน ลูเธอร์ เปิ ดประตูบำ้ น เมื่อได้ยนิ เสี ยงเคำะ
“ดร.มาร์ ติน ลูเธอร์ อาศัยอยู่ทนี่ ี่ใช่ ไหมครับ?” ชำยที่เคำะประตูถำมขึ้น
“เปล่าครับ” มำร์ ติน ลูเธอร์ ตอบ และกล่ำวเสริ มว่ำ “เขาตายไปแล้ ว...เวลานีม้ ีแต่ พระเยซู คริสต์
อยู่ทนี่ ี่แทน!”
ดังนั้น ขอให้วนั อีสเตอร์ ในปี นี้ เตือนสติให้เรำเห็นควำมสำคัญของกำรเสี ยสละของพระคริ สต์
และให้เรำมัน่ ใจ ในควำมจริ งและความสาคัญของการเป็ นขึน้ จากความตายของพระองค์!
ขอให้เรำ...ปลุกเร้ำซึ่ งกันและกันให้ประกำศข่ำวดีแห่งควำมรอดที่พระคริ สต์ทรงนำมำมอบ
ให้แก่มวลมนุษย์ดว้ ยควำมรัก! และให้เรำรอคอยต้อนรับพระคริ สต์ผกู ้ ำลังเสด็จกลับมำด้วยควำมหวัง
และชื่นชมยินดี เพรำะหำกว่ำเรำกระทำเช่นนี้ อย่ำงจริ งใจและจริ งจัง
อีสเตอร์ นี้ อำจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบำงคนได้!
ไม่เชื่อก็ลองกระทำดูสิครับ!
ข้ อคิดปิ ดท้าย
“การเป็ นขึน้ จากตายของพระเยซู คริสต์ คือ “อาเมน” ของพระเจ้ าทีม่ ีต่อพระดารัสของพระ
เยซู คริสต์ ทวี่ ่ า.... “สาเร็จแล้ว!”
-เอส เลวิส จอห์นสัน“The Resurrection is God`s “Amen!” to Christ statement, “It is finished!”
-S Levis Johnson-

ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 303 มีนำคม – เมษำยน
2005, หน้ำ 35-38.
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