การฟื้ นคืนพระชนม์
๑ โครินธ์ . ๑๕.๕๑-๕๗
คานา
การฟื้ นขึ้นมาจากความตายเป็ นความหวังอันยิง่ ใหญ่ของมนุษยชาติต้ งั สมัยโบราณ ชาว
อียปิ ต์เมื่อห้าพันปี ก่อนได้เก็บศพอาบน้ ายา (ทามัมมี่) ไว้อย่างดี ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่ งศพนั้นจะฟื้ น
ขึ้นมาจากความตาย ปั จจุบนั มีเศรษฐีชาวอเมริ กนั บางคนได้สั่งไว้ก่อนตายให้แช่ศพของตนเองไว้ใน
ห้องเย็น เพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีการคิดค้นยาพิเศษบางชนิดที่จะฉี ดปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาได้
คายืนยัน
แต่พวกเราคริ สเตียนล่ะ? มีความหวังในการเป็ นขึ้นมาจากความตายมากน้อยเพียงไร?
เมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงผูเ้ ชื่อในคริ สตจักรเธสะโลนิกา ท่านได้หนุ นใจพวก
เขาให้มีความหวังในการเป็ นขึ้นมาจากความตาย เมื่อวันที่พระเยซูคริ สต์เสด็จมาครั้งที่สอง
ใน ๑ โคริ นธ์. บทที่ ๑๕ ขอให้สังเกตคาที่อาจารย์เปาโลใช้ “เป็ นขึ้นมา” “ถูกชุบให้เป็ น
ขึ้นมา” “เป็ นขึ้นมาจากความตาย” ในจานวน ๕๘ ข้อแต่ท่านกล่าวถึงเรื่ องการเป็ นขึ้นมาจากความ
ตายถึง ๒๒ ครั้ง เพื่อยืนยันความจริ งและหนุ นจิตชูใจให้ความหวังแก่ผเู ้ ชื่ อทุกคน
ความเชื่อในเรื่องฟื้ นขึน้ จากความตาย
ปั จจุบนั มีความเชื่อในเรื่ องนี้ อยู่ ๒ แบบ คือ
๑) ตายแล้วตายลับ คนพวกนี้ถือว่ามนุษย์เป็ นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่ง เมื่อสิ้ นลมหายใจก็ไม่มี
อะไรเหลืออยู่ นอกจากสังขารที่จะต้องเน่าเปื่ อยผุพงั ไป ไม่วา่ จะเป็ นศาสนาพุทธ ศาสนาผี คนที่ไม่
เชื่อพระเจ้า ลัทธิ วตั ถุนิยมหรื อพวกคอมมิวนิสต์ต่างก็มีความเชื่อในแนวนี้ท้ งั สิ้ น
๒) ตายแล้วมีโอกาสฟื้ น คนกลุ่มนี้ถือว่า การตายเป็ นเพียงการหยุดหายใจ และยุติบทบาท
ของตนเองในโลกนี้เท่านั้น สักวันหนึ่งข้างหน้าจะมีโอกาสฟื้ นขึ้นมาจากความตายอีก เปลี่ยนแปลง
จากสภาพเน่าเปื่ อยเข้าสู่ สภาพนิรันดร์ ดังนั้น เขาจึงใช้คาว่า “ล่วงหลับ” (มิใช่ล่วงลับ) คนกลุ่มดัง
กล่าวคือพวกคริ สเตียน
๓) สาเหตุของความตาย พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ตายเพราะบาป (๑ โคริ นธ์. ๑๕.๒๑)
ความตายได้อุบตั ิข้ ึนเพราะคน ๆ หนึ่งคืออาดัม และพิษเหล็กไนของความบาปคือตาย (โรม. ๖.๒๓)
ดังนั้น ถ้ามนุษย์คู่แรกในสวนเอเดนไม่ได้ตกลงในการล่อลวงของมารซาตาน มนุษย์ก็คงไม่ตอ้ งพบ
กับความตาย
“บาปเป็ นนายที่ซื่อสัตย์มาก มันจะจ่ายค่าจ้างตรงตามเวลาเสมอ” มีเรื่ องเล่าว่า ชายคนหนึ่ง
ได้ทาข้อตกลงไว้กบั ความตายว่า ก่อนที่จะมาเอาชีวิตขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลายปี ผ่านไป
ความตายได้ปรากฏขึ้นที่ประตูบา้ น ชายคนนี้ได้ทกั ท้วงว่า ทาไมไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
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ความตายตอบว่า ได้มีคาเตือนมาล่วงหน้าแล้วหลายอย่าง พร้อมกับชี้ให้เขาดูสายตาที่ฝ้า
ฟาง (ต้องใส่ แว่นตาสองเลนซ์) ให้ดูที่ฟันซึ่ งโยกคลอนและหักหลุด ชี้ให้ดูที่ผวิ หนังซึ่ งเหี่ ยวย่นและ
ตกกระ และชี้ให้ดูผมที่หงอกขาวโพลนเต็มหัว และชี้ให้ดูสังขารที่ร่วงโรยและเจ็บป่ วยตลอดเวลา
แล้วชายคนนี้ก็ไม่มีขอ้ ปฏิเสธจึงเดินตามความตายไปแต่โดยดี
ความหวังของคริสเตียน
พระคัมภีร์ได้ยนื ยันความจริ งอย่างชัดเจนว่า คริ สเตียนทุกคนจะต้องเป็ นขึ้นมาจากความ
ตาย (๑ โคริ นธ์. ๑๕.๕๑-๕๒) “เมื่อเสี ยงแตรครั้งสุ ดท้ายดังขึ้น ในพริ บตาเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่
ทั้งหมด” พระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่า ทั้งคนที่ยงั มีชีวติ อยู่ และคนที่ตายไปแล้ว “เราจะไม่ล่วง
หลับไปหมดทุกคน” (มัทธิว. ๒๔.๔๐)
อาจารย์เปาโลบอกว่า พระเยซูทรงถูกฝังไว้และทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม (๑
โคริ นธ์. ๑๕.๔)
ด้วยเหตุน้ ีเราจึงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ ยมที่จะได้เป็ นขึ้นมากับพระองค์ดว้ ย ในพระคัมภีร์
ใหม่ได้อา้ งถึงการฟื้ นคืนพระชนม์มากกว่า ๑๑ ตอน มีท้ งั หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ และ
กฎหมายด้วย ดังนั้น ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็ นขึ้นมาจากความตายก็หมายความว่า
๑) พระเยซูทรงเป็ นนักโกหกระดับโลก ที่ทาให้คนจานวนสองพันล้านคนพากันหลงใหล
เชื่อถือในพระองค์
๒) ความเชื่อของพวกคริ สเตียนก็ไม่มีหลัก (๑ โคริ นธ์. ๑๕.๑๔)
๓) แสดงว่าพระเจ้าของคริ สเตียนตายแล้ว
๔) คนที่ยอมทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อพระเยซู ก็กลายเป็ นคนโง่และน่าสมเพชมากที่สุด
พระคัมภีร์ยนื ยันว่า “ความตายถูกกลืนถึงความปราชัยแล้ว” (๑ โคริ นธ์. ๑๕.๕๔) และพระ
เจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พวกเราคริ สเตียนทางองค์พระเยซูคริ สต์ (ข้อ ๕๗)
สรุ ป
แม้วา่ จะมีการต่อต้านและกล่าวหานานาประการจากพวกที่ไม่เชื่อถือในพระองค์ เช่น พระ
เยซูเพียงแค่สลบไป หรื อพระศพของพระองค์ถูกขโมยไป หรื อพวกสาวกเห็นภาพหลอน หรื อไปยัง
อุโมงค์ฝังศพผิด แต่ในที่สุดความจริ งก็ยอ่ มเป็ นความจริ งวันยังค่า
เวลาผ่านไปสองพันกว่าปี แล้ว ความเชื่อในเรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู และการ
เป็ นขึ้นมาจากความตายของคริ สเตียนยังไม่มีใครสามารถลบล้างได้
คริ สเตียนไปแล้วยังมีวนั กลับ หลับแล้วก็ยงั มีวนั ตื่น เราเชื่อในเรื่ องการฟื้ นขึ้นมา และ
สามารถจะหนีรอดพ้นจากบึงไฟนรกได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์.
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