การฟื้ นคืนพระชนม์
มัทธิว ๒๘.๑-๑๐
คานา
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์ที่วา่ ง
เปล่าเป็ นการประกาศถึงชัยชนะ คือ
- พระเยซูทรงมีชยั ชนะต่อความตาย (มนุษย์ทุกคนพ่ายแพ้ต่อความตายอย่างสิ้ นเชิง)
- พระเยซูประกาศว่า พระองค์มีชยั ชนะเหนืออานาจของมารซาตาน
- สาแดงถึงความเป็ นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียว (ศาสดาของศาสนาต่าง ๆ ในโลกนี้
ล้วนตายไปหมดสิ้ นแล้ว)
นี่เป็ นเหตุผลที่คริ สเตียนนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ (ภายหลังวันสะบาโต – วันเสาร์)
เรี ยกว่า “วันแห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ผูท้ รงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย

ผู้หญิงสองคน (ข้อ ๑)
“เธอทั้งสองรี บไปที่อุโมงค์ฝังศพแต่เช้า” พระธรรมมาระโกบันทึกว่า “เธอเอาเครื่ องหอม
ไปด้วย” และยังถามกันและกันว่า “ใครจะกลิ้งก้อนหิ นออก” (มาระโก. ๑๖.๑)
บทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ : ประการแรก ผูห้ ญิงทั้งสองคนนี้แสวงหาพระเยซูคริ สต์
ก่อนสิ่ งอื่นใด
ประการทีส่ อง เธอมีความกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่ออานาจของบ้านเมืองและทหารยามที่เฝ้ า
อุโมงค์ฝังพระศพอยู่
ประการสุ ดท้ าย เธอมีความเชื่ ออย่างแรงกล้าว่าจะได้พบกับองค์พระเยซูคริ สตเจ้า

ท่ าทีของยามเฝ้ าอุโมงค์
ยามเฝ้ าอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซู เป็ นทหารโรมัน ๔ คน ถ้าพวกเขาจะคิดสักนิดว่า ผูท้ ี่
อยูใ่ นอุโมงค์น้ นั เป็ นใคร เขาคงจะยาเกรง ภาคภูมิและปลาบปลื้มใจอย่างมากทีเดียว แต่น่าเสี ยใจที่
ต้องมาอยูใ่ นสภาพ “ใกล้เกลือกินด่าง” เหมือนกับหลายคนที่อยูใ่ กล้โบสถ์ อยูใ่ กล้คริ สเตียน ไม่มี
โอกาสขึ้นสวรรค์ แต่ตอ้ งพินาศในบึงไฟนรก!
เมื่อยามได้พบกับสง่าราศีของพระเจ้า
- เกิดอาการหวาดกลัวจนตัวสั่น
- มีลกั ษณะอาการเหมือนกับคนตาย คือ ตัวแข็งทื่อ หรื ออาจจะล้มพับลงไปกองกับพื้น
มาระโกบอกว่า “ตกตะลึง” (มาระโก. ๑๖.๕) ส่ วนลูกาบอกว่า “กลัวและซบหน้าลงถึง
ดิน” (ลูกา. ๒๔.๕)
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บทเรียน : นี่เป็ นสภาพของคนที่ไม่เตรี ยมพร้อมที่จะพบกับพระเยซู แม้วา่ ยามพวกนี้ จะอยู่
กับพระองค์มาตลอดคืน (ซึ่ งมีแผ่นหิ นขวางกั้นเท่านั้น) แต่พวกก็อยูใ่ กล้พระเยซูดว้ ยหน้าที่การงาน
เพราะถูกจ้างมาหรื อรับเงินเดือน มิได้อยูก่ บั พระเยซูดว้ ยใจ
คาถาม : คุณอยูใ่ กล้พระเยซูเพราะอะไร? หรื อคุณเป็ นคริ สเตียนและรับใช้พระเจ้าเพราะ
อะไร? เป็ นไปได้ที่บางคนอยูใ่ กล้พระเยซู โดยคิดว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงเป็ นแค่
ศพที่ไม่มีฤทธิ์ อานาจอะไร?

ทูตสวรรค์ (ข้อ ๓-๔)
พระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่า ทูตสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ได้มาเพื่อเป็ นพยานถึงการ
ฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์
๑) สั นฐานของทูต เหมือนฟ้ าแลบ แสดงถึงพระรัศมีภาพของพระเจ้า (ฟ้ าแลบมีความเร็ วสู ง
ถึง ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที มีความยาว ๕-๖ กิโลเมตร และให้กาลังไฟฟ้ าถึง ๑๐๐ โวลด์ และมี
ความร้อน ๓๐,๐๐๐ องศาเซลเซียส ฟ้ าแลบเพียงแวบเดียวจะจุดหลอดไฟขนาด ๑๐๐ วัตต์ให้สว่าง
ได้นาน ๓ เดือน)
๒) เสื้อขาวเหมือนหิมะ ในพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์ได้สวมเสื้ อสี ขาว โดยเปรี ยบเทียบ
กับสี ของหิ มะ ครั้งแรกผมไม่เข้าใจว่าทาไมพระวจนะของพระเจ้าต้องบอกว่าว่าเสื้ อของทูตสวรรค์
เหมือนหิ มะ จนกระทัง่ เมื่อต้นปี ๒๐๐๖ ได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่สหรัฐอเมริ กา ญาติสนิทได้พาขึ้น
ไปที่ยอดเขาซีดาห์เบรค ในแคลิฟฟอเนียร์ มีความสุ ข ๙๐๐๐ ฟุตและที่นนั่ หิ มะตกปกคลุมทัว่ ทั้ง
ภูเขา ขาวโพลนไปหมดและมีแสงสะท้อนแวววับสะท้อนเข้าตาต้องหาแว่นสี ดามาสวม
สี ขาวแสดงถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
บทเรียน : เมื่อเราอยูใ่ กล้ใครก็ยอ่ มจะเป็ นเหมือนคนนั้น ทูตสวรรค์อยูใ่ กล้พระเจ้าจึงมีรัศมี
ของพระองค์ หากคริ สเตียนอยูใ่ กล้พระเยซู เขาก็ยอ่ มจะเป็ นเหมือนพระองค์เช่นกัน นัน่ คือมีชีวิตที่
บริ สุทธิ์ และมีฤทธิ์อานาจ

พระเยซูคริสต์ (ข้อ ๙-๑๐)
ลูกาได้บนั ทึกเหตุการณ์ดงั นี้ “ทูตสวรรค์กล่าวว่า พวกท่านแสวงหาคนเป็ นในหมูค่ นตาย
ทาไมเล่า” (ลูกา. ๒๔.๕) ซึ่ งข้อความนี้มีความหมายว่า พระเยซูคริ สต์ไม่ได้นอนตายอยูใ่ นอุโมงค์ฝัง
ศพ แต่พระองค์ทรงฟื้ นมาแล้ว”
ขอให้สังเกตท่าทีของที่รู้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระธรรมมัทธิว
บันทึกไว้อย่างน่าตื่นเต้น (มัทธิ ว. ๒๘.๗)
- พวกเขาก็ออกจากอุโมงค์ไปโดยเร็ ว” (เพราะอยูท่ ี่นนั่ ก็มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มี
ประโยชน์และความหมายใด ๆ)
- มีความยินดีเป็ นอันมาก
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- รี บไปบอกแก่สาวกคนอื่น ๆ ให้ทราบ
ส่ วนพระธรรมมาระโก (มาระโก. ๑๖.๘) ได้บนั ทึกไว้วา่
- พวกเขาก็รีบวิง่ หนีไป
- พิศวงตกใจจนตัวสัน่
- ไม่ยอมพูดกับใครเพราะกลัว
และพระธรรมยอห์น ก็ได้บอกถึงลักษณะท่าทีของบรรดาสาวก
- พวกเขาได้เห็นอุโมงค์ที่วา่ งเปล่า
- เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว
สรุ ป
จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ ท่านก็รู้แล้วว่า ในวันฟื้ นคืนพระชนม์ (อีสเตอร์) คริ ส
เตียนควรจะดาเนินชีวิตอย่างไร
ขอพระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้มีความชื่นชมยินดี ที่พระผูช้ ่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์อยู่
และสามารถช่วยเราได้
ขอให้เราดาเนินชีวิตที่บริ สุทธิ์ และบอกข่าวดีแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ต่อ ๆ ไป.
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