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พระคริสตทรงฟนจากความตายจริงหรือ? 
นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เราคงเคยจะไดยินเร่ืองเกีย่วกับการท่ีคนเสียชีวิตไปแลวกลับฟน

ข้ึนมาไดอีกแตเราก็จะเห็นวา คนเหลานั้นท่ีฟนจากตายก็ไมสามารถท่ีจะมีชีวิตอยูไดตลอดไป เพราะใน
ท่ีสุดพวกเขาเหลานั้นก็ตองพบกับความตายอีกคร้ังหนึ่ง และไมมีทางท่ีจะฟนข้ึนมาอีกไดเลย แตทาน
ทราบไหมวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั้น มีชายคนหนึ่งท่ีถูกตรึงตายบนไมกางเขน แตในวนัท่ี 3 
เขาก็ไดฟนข้ึนมาจากความตาย และมีชีวิตอยูตลอดไป ชายผูนั้นก็คือ พระเยซูคริสต หลายทานอาจสงสัย
วาพระเยซูสามารถฟนจากตายและมีชีวิตคงอยูตลอดไปไดอยางไร? คําตอบก็คือ เพราะพระองคไมใช
บุคคลธรรมดาแตพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาท่ีมารับสภาพเปนมนุษยเพื่อชวยไถความผิด
บาปใหแกมนษุยเรา ซ่ึงการฟนจากความตายของพระเยซูคริสต นับวาเปนรากฐานความเช่ือท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของคริสเตียน ซ่ึงถาเร่ืองนี้ไมจริง ศาสนาคริสเตียนก็เปนศาสนาท่ีโกหกหลอกลวงท่ีสุดในโลก 
และถาใครคนหน่ึงสามารถท่ีจะหาหลักฐานเพียงอยางเดยีวมายืนยันไดวา เร่ืองการเปนข้ึนจากตายของ
พระเยซูนัน้เปนเร่ืองโกหก เขาก็สามารถท่ีจะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจากโลกนี้ไดเลย และ
นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีคนมากมายพยายามที่จะหาขอมูลหรือหลักฐานเพื่อจะมาลบลางหลักขอ
เช่ือในเร่ืองนี ้ แตขอมูลหลักฐานท่ีเขาคนพบน้ัน มันกลับยิ่งสนับสนุนใหเห็นชัดเจนมากย่ิงข้ึนวา พระ
เยซูทรงฟนข้ึนมาจากความตายแลวจริง ๆ 

ทานเคยสังเกตไหมวา ไมมีใครในโลกท่ีจดัฉลองวันเกดิใหกับผูท่ีตายไปแลว แตเราจะเห็นวา 
เม่ือถึงวันคริสตมาสก็จะมีผูคนท่ัวโลกรวมเฉลิมฉลองเพ่ือเปนการระลึกถึงวันท่ีพระเยซูมาบังเกิดใน
โลกน้ีเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ดังนั้นการฉลองวันเกิดใหกบัพระเยซูคริสตจึงเปนการยนืยันวา 
พระองคยังทรงพระชนมอยูและถาพระเยซูเปนข้ึนจากความตายเปนเร่ืองไมจริง ความเชื่อในเร่ืองนี้จะ
อยูไดถึง 2,000 ปหรือ?.. สมมุติวาผมกับประธานาธิบดสีหรัฐอเมริกาเปนเพื่อนรักกนั ซ่ึงใคร ๆ ก็รู... 
และถาวันหนึง่ทานประธานาธิบดีเสียชีวิตไป ผมก็เอาศพของทานไปฝงใตดิน ซ่ึงมีผมรูคนเดียว ตอมามี
นักขาวมาถามผมวา “ทานประธานาธิบดีไปไหน?” ผมบอกวา “ทานไปตางประเทศ อีก 2-3 วันถึงจะ
กลับ” นักขาวจะเช่ือผมไหมครับ?... อาจจะเช่ือ!..แตเช่ือเกิน 10 ปไหม?..ไมมีทาง!..ซ่ึงตัวอยางนีก้าํลัง
บอกเราวา เร่ืองไมจริงนั้นอยูไดไมนาน… ดังนั้นการท่ีเวลาผานไปกวา 2,000 ปแลวแตก็ยังมีคนเช่ือใน
พระองคและยิง่เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ นั่นยิ่งทําใหเราเห็นชัดวา การท่ีพระเยซูคริสตทรงฟนจากความตาย
นั้นเปนเร่ืองจริงอยางแนนอน 
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ศพของพระเยซูคริสตหายไปไหน? 

เราจะเห็นวาศพของศาสดาของศาสนาตาง ๆ ในโลกน้ันยังอยู แตศพของพระเยซูคริสตหายไป
จากอุโมงคฝงศพ ซ่ึงถาหากใครไมเช่ือเร่ืองการฟนจากความตายของพระเยซู เขากต็องอธิบายใหไดวา 
ศพของพระองคหายไปไหน? 

แฟรงค มอริสัน ทนายความชาวอังกฤษ ซ่ึงเขาไมเช่ือเร่ืองการฟนข้ึนมาจากความตายของพระ
เยซูคริสต เขาจึงไดศึกษาขอมูลและสมมุติฐานตาง ๆ นานา เพื่อจะมายนืยันวา “ศพของพระเยซูหายไป
ไหน?”…สุดทายเขากย็อมจํานนดวยหลักฐานและขอมูลที่เขาคนพบในท่ีสุดเขาก็ตัดสินใจเช่ือในพระ
เยซูคริสต เพราะเขาม่ันใจแลววา พระองคทรงฟนข้ึนจากความตายแลวจริง ๆ 

ตอไปนี้เปนสมมุติฐานในการอธิบายวา “ศพของพระเยซูคริสตหายไปไหน?”... 

1. ศพของพระเยซูหายไป เพราะถูกศัตรู (พวกคนท่ีตรึงพระเยซูคริสต) ขโมยไป 

ตอบ : นี่เปนส่ิงท่ีเปนไปไมไดเลยเพราะวาหลังจากท่ีพวกสาวกของพระเยซูรูวาศพของ
พระองคไมอยูในอุโมงค พวกเขาก็ไดประกาศวาพระเยซูคริสตทรงฟนข้ึนมาจากความตายแลว ดงันั้น
ถาศพของพระเยซูถูกพวกศัตรูขโมยไป พวกเขาก็สามารถเอาศพของพระองคมาคัดคานคําประกาศของ
พวกสาวกของพระเยซูได 

2. ศพพระเยซูหายไปเพราะพวกทหารท่ีเฝาอุโมงคเปนผูเอาไป 

ตอบ : ดเูหมือนวาอาจเปนไปไดเพราะวาท่ีอุโมงคฝงศพของพระเยซูจะมีพวกทหารเฝาอยู 
เนื่องจากพระเยซูคริสตไดเคยตรัสไวกอนท่ีพระองคจะถูกตรึงบนไมกางเขนวา หลังจากท่ีพระองค
ส้ินพระชนมแลว ก็จะฟนมาจากความตายในวันท่ี 3 ซ่ึงพวกศัตรูก็รูดใีนเร่ืองนี้แตพวกเขาไมเช่ือวาพระ
เยซูจะฟนจริง ๆ จึงไดใหทหารหลายคนมาเฝาท่ีอุโมงค เพราะกลัววาสาวกจะมาลักเอาศพไป แลวอางวา
พระเยซูไดฟนจากความตาย ดังนัน้จึงอาจเปนไดท่ีศพของพระเยซูหายไปจากอุโมงคก็เพราะพวกทหาร
แอบเอาศพไป แตคําถามท่ีตามมาก็คือ “พวกเขาทําเชนนัน้ทําไม?..ไดประโยชนอะไร?..และจะเส่ียงตอ
การคอขาดทําไม?..” เพราะกฎหมายเวลานั้นจะเอาโทษอยางหนกัสําหรับทหารของโรมันท่ีทําความผิด 
ดังนั้นสมมุติฐานน้ีจึงเปนไปไมไดเลย 

3. ศพของพระเยซูหายไป เพราะพวกสาวกของพระเยซูเอาไปเอง 

ตอบ : ก็อาจจะเปนไปได แตพวกสาวกตองตอสูกับเหลาทหารท่ีเฝาอุโมงคอยู และถาพวก
สาวกเปนคนเอาศพไปจริง ๆ พวกเขาก็ตองรูดีวาส่ิงท่ีเขาประกาศวาพระเยซูทรงฟนจากตายน้ันเปนเร่ือง
โกหกถาเปนเชนนั้น ใครจะยอมตายเพราะเร่ืองไมจริงและโกหกเพื่อเสียประโยชน เพราะต้ังแตพระเยซู
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เปนข้ึนมาจากความตายจนถึงปจจุบันนี ้ มีคนท่ียอมตายเพื่อยืนหยัดในความเช่ือในพระเยซูคริสตกวา 40 
ลานคนท่ัวโลก เพราะฉะน้ันจึงเปนไปไมไดเลยท่ีพวกสาวกจะเปนผูเอาศพไป 

4. ศพพระเยซูหายไปเพราะคนอ่ืนขโมยไป 

ตอบ : สมมุติฐานนี้เปนไปไมไดเลย เพราะไมมีแรงจูงใจอะไรเลยท่ีจะทําใหคนท่ีไมเกี่ยวของ
จะขโมยศพไป ท้ังยังตองเส่ียงชีวิตในการตอสูกับพวกทหารท่ีเฝาอุโมงคฝงศพอีกดวย 

5. ศพพระเยซูหายไป เพราะพระเยซูไมไดตายจริง แคแกลงตายเทาน้ัน หลงัจากน้ันจึงหนี
ไป 

ตอบ : ขออางนี้ยิ่งเปนไปไมไดเลย เพราะวากอนท่ีพระองคถูกตรึงบนไมกางเขนนัน้ พระองค
ถูกทรมานและโดนเฆ่ียนตีอยางหนกั หลังจากนั้นยังถูกตะปูตอกติดบนไมกางเขนนานถึง 6 ช่ัวโมง และ
เม่ือส้ินใจก็ถูกแทงดวยหอกที่สีขาง จากนัน้บนรางของพระองคก็ไดใสเคร่ืองหอมหนัก 30 กวากิโลกรัม 
แลวถูกหอดวยผาปานหนักราว 45 กิโลกรัม สุดทายก็ถูกนําไปไวในอุโมงค ซ่ึงมีทหารเฝาอยาง
หนาแนน ดังนั้นถาพระเยซูไมไดตายจริงก็ตองแกลงตาย และเม่ือทุกคนออกไปจากอุโมงคแลวพระองค
จะตองแกมัดผาท่ีหอตัวอยู และตองกล้ิงหนิใหญท่ีปดอุโมงค หลังจากนั้นก็ตองสูกับพวกทหารจนชนะ
พวกเขา แลวก็หลบหนไีป คุณลองคิดดซิูวามันจะเปนไปไดไหม? ดังนั้นเราจึงเหน็วาขอสมมุตฐิานนี้
เปนไปไมไดเลย 

จากสมมุติฐานขางตนเหลานี้ทําใหเราเหน็วา ไมมีเหตุผลอ่ืนใดอีกท่ีจะสามารถมาอธิบายไดวา 
ศพของพระเยซูหายไปไหน นั่นกเ็พราะวาพระองคไดฟนข้ึนมาจากความตายแลวจริง ๆ ซ่ึงในพระ
คริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึวา หลังจากพระเยซูเปนข้ึนมาจากความตายแลว มีคนมากมายไดเห็น
พระองค และกอนท่ีพระองคจะเสด็จข้ึนสูสวรรค พระองคก็ไดทรงปรากฏกายแกผูท่ีเชื่อในพระองค
กวา 500 คนในคราวเดียวกนั 

พระคริสตผูพิชิตความตาย 

ผูอานที่รัก... การท่ีพระเยซูคริสตทรงสามารถพิชิตความตายไดนั้น เปนการพิสูจนใหเหน็วา 
พระองคทรงมีชัยชนะตออํานาจแหงความบาปและความตายซ่ึงเราจะเห็นวา มนษุยทุกคนในโลกนี้ลวน
แตตกอยูภายใตอํานาจแหงความบาบท้ังส้ิน ซ่ึงความบาปน่ีแหละเปนตัวการท่ีทําใหมนษุยเราตองพบ
กับความตาย แตท่ีสําคัญก็คือ หลังจากนั้นจิตวิญญาณของมนุษยเรายังตองรับการพิพากษาโทษบาปจาก
พระเจาตามกระทําของแตละคนอีกดวย และในที่สุดกต็องรับความทุกขทรมานในนรกเปนนติย แต
เพราะพระเจาทรงรักมนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมา พระองคไมอยากใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย พระองค
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ทรงทราบวาไมมีมนุษยคนใดที่จะสามารถชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย ดังนั้นพระองคจึงไดสงพระ
เยซูคริสตเขามาในโลก เพื่อมาเปนผูรับโทษบาปแทนมนษุยบนไมกางเขน ซ่ึงในขณะท่ีพระเยซูคริสต
อยูในโลกนี ้ พระองคไดตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ผูท่ีวางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร” 
(ยอหน 6:47) ดังนั้นหากผูใดท่ีไดสารภาพความผิดบาปและทูลขอความชวยเหลือจากพระองค เขาก็จะ
รอดพนจากการพิพากษาจากพระเจา และไมตองรับโทษในนรกอีกตอไป เพราะพระเยซูคริสตไดทรง
รับโทษแทนเขาแลว เม่ือเปนเชนนัน้ ถึงแมวาตอไปเขาจะตองตาย แตวนัหนึ่งเขาก็จะกลับมีชีวติข้ึนมา
ใหมเหมือนกบัพระองค และจะไดอยูในสวรรคสถานกับพระองคเปนนิจนิรันดร” 

ผูอานที่รัก ทานเปนคนหนึ่งท่ีมีความผิดบาปมากมายในชีวิตใชหรือไม?...และทานตองการที่จะ
หลุดพนจากความผิดบาปเหลานั้นใชไหม?...อยากใหทานทราบวา พระเยซูคริสตทรงพระชนมอยู 
พระองคทรงรักทาน และพระองคทรงเปนผูเดียวเทานั้นท่ีสามารถชวยทานใหพนจากการพิพากษาได 
บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดจากบาปแลว รีบทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด... ถาทาน
ปรารถนาท่ีจะไดรับการอภยัโทษบาปจากพระเจา ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี 

“ขาแตพระเจา ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาปและสมควรแกการถูกลงโทษ 
แตขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปท้ังส้ินใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคท่ี
ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเช่ือพึง่ในพระองค
ตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา ความบาปของ
ทานไดรับการอภัยแลว และพระเจาจะทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกทานอยางแนนอน ทานสามารถท่ี
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ... 
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สนใจติดตอซ้ือใบปลิว 
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