พระเยซูทรงเป็ นขึน้ แล้ ว
ยอห์ น. ๒๐.๑-๑๘
คำนำ
คริ สเตียนมีเทศกาลใหญ่ ๆ อยูส่ องเทศกาลคือ เทศกาลคริ สตมาส และเทศกาลอีสเตอร์ แต่
คนส่ วนมากจะรู ้จกั เทศกาลคริ สตมาส เพราะมีการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานตื่นเต้น ส่ วนเทศกาล
อีสเตอร์ พวกเขาบอกว่า เป็ นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้ามากไป
โดยปกติคนจะฉลองวันเกิด ไม่ฉลองวันตาย แต่สาหรับเทศกาลอีสเตอร์ น้ นั เป็ นการฉลองที่
พระเยซูเสด็จออกมาจากหลุมฝังศพ เป็ นการฟื้ นคืนพระชนม์ซ่ ึ งแสดงชัยชนะต่อความตายและผีมาร
ซาตาน และประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง อีสเตอร์ (Easter, Easter Day, Easter
Sunday) ซึ่ งมักจะตรงกันวันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปี
เทศกำลฟื้ นคืนพระชนม์
ยอห์น ๑๙.๓๘-๔๒ เป็ นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่โทษ
บาปของมวลมนุษย์ พระศพถูกนาเอาไปฝังไว้ในอุโมงค์ต้ งั แต่เย็นวันศุกร์ จนกระทัง่ ถึงเช้าวัน
อาทิตย์ แล้วพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมา
ยอห์น ๒๐.๙ พวกสาวกของพระเยซูไม่เข้าใจคาที่เขียนไว้วา่ “ข้อพระธรรมที่เขียนไว้วา่
พระองค์ตอ้ งฟื้ นขึ้นจากความตาย” มารี ยค์ ิดว่าพระเยซูตายแล้วตายลับ (ข้อ ๑๑-๑๒) เหมือน
ความคิดของคนไทยที่บอกถึงการตายว่า “ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้ นไม่มี หนีไม่พน้ ”
ประกำรแรก มารี ยค์ ิดว่าพระเยซูตายและไม่ฟ้ื น เพราะเธอได้ร้องไห้อย่างมากมาย ประกำร
ทีส่ อง เธอก้มมองลงไปที่อุโมงค์ฝังพระศพด้วยความหมดหวัง และประกำรสุ ดท้ ำย เธอมีสายตาฝ้ า
ฟางและมองเห็นไปว่า พระเยซูทรงเป็ นเพียงคนทาสวน
บทเรียน :
๑. พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ มิใช่เป็ นพระเจ้าที่ตายแล้ว
๒. ในโลกนี้มีศาสนาและศาสดามากมาย มีคาสอนดี ๆ ล้วนน่ายกย่องและปฏิบตั ิ แต่ศาสดา
เหล่านั้นได้ตายไปหมดแล้ว เหลือไว้แต่คาสอนที่ขาดฤทธิ์ อานาจ ซึ่ งมนุษย์ไม่สามารถประพฤติและ
ปฏิบตั ิตามได้
๓. พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ดังนั้น คนเป็ นเท่านั้นที่สามารถช่วยคน
เป็ นได้ คนตายไปแล้วจะช่วยเหลือใครไม่ได้เลย (แม้แต่ตวั เอง)
เทศกำลแห่ งควำมยินดี
ยอห์น ๒๐.๒๐ “เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ก็มีความยินดี”
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โดยปกติสิ่งที่เรามีอยูไ่ ม่ค่อยมองเห็นคุณค่า
จนกว่าจะสู ญเสี ยมันไป
พวกสาวกก็
เช่นเดียวกัน พวกเขาเพิ่งจะเห็นคุณค่าของการสู ญเสี ย เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์ จะเห็นว่า
พวกเขาร้องไห้ โศกเศร้า หวาดกลัวและหมดหวัง
แต่เมื่อพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว ท่าทีของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิง
เสี ยงร้องไห้กลับกลายเป็ นเสี ยงหัวเราะ ความโศกเศร้ากลายเป็ นเรื่ องของความชื่นชมยินดี ความมืด
มิดฝ่ ายวิญญาณกลายเป็ นความสว่างไสว และความสิ้ นหวังก็กลับมาเป็ นความหวัง
“ความชื่นชมยินดี” ในภาษากรี กคือ chairo ในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแปลคานี้วา่
overjoyed ซึ่ งไม่ใช่ความยินดีแบบธรรมดา ๆ แต่เป็ นความรู ้สึกที่ออกมาจากส่ วนลึกของจิตใจ
ปลาบปลื้มอย่างเหลือพรรณนาได้
ข้ อคิด : ประกำรแรก ผูเ้ ชื่ อควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อเทศกาลอีสเตอร์ ประกำรทีส่ อง ถ้าพระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายจริ ง ๆ แล้ว จงสังเกตดูที่ใบหน้าของพวกคริ สเตียน
ท่ำทีต่ออีสเตอร์
๑) กำรเสำะแสวงหำ “นางก็วงิ่ ไป” (ยอห์น. ๒๐.๒) “เขาทั้งสองก็วงิ่ ไป...แต่คนนั้นวิง่ ไว
กว่า” (ยอห์น. ๒๐.๔)
คาถามก็คือพวกเขาวิง่ ไปไหนกัน? พระคัมภีร์บอกว่าพวกสาวกพากันวิง่ ไปที่อุโมงค์ฝังศพ
เพื่อจะนมัสการพระเยซูผทู ้ รงเป็ นขึ้นมาจากความตาย ในทานองเดียวกัน อีสเตอร์ น้ ีขอพระเจ้าทรง
ช่วยพวกเราคริ สเตียนทั้งหลายให้มีความกระตือรื อร้นที่จะเสาะแสวงหาพระเยซู
และนมัสการ
พระองค์
อาจารย์เปาโลบอกว่า ข้าพเจ้าโน้มตัวออกไปข้างหน้า เพื่อจะได้พระเยซู (ฟี ลิปปี . ๓.๑๓) ผู้
เขียนฮีบรู กล่าวว่า
ให้เราวิง่ แข่งด้วยความเพียรพยายามหมายเอาพระเยซูเป็ นผูบ้ ุกเบิกความเชื่อ
(ฮีบรู . ๑๒.๑-๒)
๒) บอกข่ ำวดี “มารี ยก์ ็วงิ่ ออกไปบอกข่าวการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์แก่คนอื่น
ๆ” (ยอห์น. ๒๐.๑๘) และเธอได้ยนื ยันว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว” เธอได้เล่า
เหตุการณ์ที่ตื่นเต้นให้แก่คนอื่น ๆ ฟัง
บทเรียน :
- เทศกาลอีสเตอร์ เป็ นช่วงเวลาที่เราคริ สเตียนจะประกาศข่าวดีให้แก่คนอื่น ๆ ได้ทราบ
- ขอให้ตระหนักว่า พระเจ้าทรงใช้พระเยซูมาฉันใด พระเยซูก็จะทรงใช้เราไปฉันนั้น
(ยอห์น. ๒๐.๒๑)
สรุ ป
1. อีสเตอร์ เป็ นเทศกาลฉลองการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
2. เป็ นเทศกาลแห่งความชื่ นชมยินดี
3. เป็ นเทศกาลแห่งการเสาะแสวงหาและนมัสการพระเจ้า
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4. อีสเตอร์ เป็ นเทศกาลแห่งการประกาศข่าวประเสริ ฐ.
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