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หากไม่มีวนัอสีเตอร์…โลกนีค้งมีแต่ศาสนา 
“คริสต์” – เตียน! 
อ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

ท ำไมถึงพดูเช่นนั้นนะหรือครับ? 
ก็เพรำะวำ่ ...ศำสนำคริสตมี์ศูนยก์ลำงอยูท่ี่ “พระคริสต”์ หรือ ย  ้ำอีกคร้ังก็ไดว้ำ่... คริสตศำสนำมี

ศูนยร์วมอยูท่ี่ “พระเยซูคริสต”์! 
องค ์ “พระเยซูคริสต”์ ท่ีเหล่ำคริสตชนยกยอ่งนมสักำรนั้นเป็นพระคริสต ์ ท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่ง

ยิง่ยวด! 
เรำพอจะแยกแยะสถำนภำพและบทบำทส ำคญัของพระองคเ์ป็น 4 ประกำรดงัน้ี 

1. พระคริสต์ก่อนเสด็จลงมาประสูติเป็นมนุษย์ : พระองค์ทรงอยู่ในฐานะของพระเจ้าแห่ง
ฟ้าสวรรค์ 

พระคริสตท์รงสภำพของ “พระเจ้า” และทรงเป็นพระผูท้รงสร้ำง ผูส้ถิตอยูใ่นฟ้ำสวรรค ์ ทรง
บริบูรณ์ดว้ยพระสิริ 

ดงัท่ีท่ำนอำจำรยย์อห์น (หรืออ่ำนออกเสียงแบบสมยัใหม่ก็คือ “จอห์น”) ไดพ้รรณนำไวว้ำ่... 
“พระคริสต์ทรงด ารงอยู่ตั้งแต่ในปฐมกาลแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่กบัพระเจ้า และพระองค์

ทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1-2) 
อำจำรย ์ ยอห์น ยงัยนืยนัอีกวำ่ ...พระคริสตผ์ูท้รงมีพระฉำยำนำมวำ่ “พระวาทะ” น้ี ทรงเป็น

แหล่งชีวติของสรรพส่ิงทั้งปวงดว้ย และพระเจำ้ไดท้รงสร้ำงส่ิงทั้งปวงข้ึนมำโดยพระคริสต!์ (ยอห์น 
1:3-4; โคโลสี 1:6) 

อ.เปำโล ก็ยนืยนัเช่นกนัวำ่ “พระคริสตท์รงด ำรงอยูก่่อนสรรพส่ิงทั้งปวง และสรรพส่ิงทั้งปวง
เป็นระเบียบอยูโ่ดยพระองค”์ (โคโลสี 1:17) 
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2. พระคริสต์เมือ่ทรงเสดจ็มารับสภาพเป็นมนุษย์ : พระองค์ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้าแท้และ
มนุษย์แท้ 

พระคริสตท่ี์คริสตชนเช่ือศรัทธำ คือ พระเจำ้ผูสู้งสุด ผูท้รงเสด็จลงมำบงัเกิดเป็นทำรกนอ้ย
ผูช่้วยตวัเองไม่ได ้ ในวนัคริสตมำส ดว้ยควำมถ่อมพระทยัในสภำพมนุษยผ์ูย้ำกจนอยูท่่ำมกลำงเรำ และ
ทรงบริบูรณ์ดว้ยพระคุณและควำมจริง (ยอห์น 1:14) อ.เปำโลกล่ำวดว้ยควำมช่ืนชมในองคพ์ระคริสตว์ำ่
... “แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์กย็ังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพือ่ท่าน
ทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เน่ืองจากความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9) 

ก็จะไม่ใหช่ื้นชมในพระองคไ์ดอ้ยำ่งไร ในเม่ือพระองคท์รงยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลือมนุษย์
อยำ่งพวกเรำมำกมำยปำนนั้น! 

ช่ำงน่ำยกยอ่งเทิดทูนยิง่นกัเม่ือพระคริสตผ์ูท้รงสภำพของพระเจำ้ แต่พระองคก์ลบัไม่ไดท้รงถือ
วำ่กำรเท่ำเทียมกบัพระเจำ้นั้นเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งยดึถือ แต่พระองคก์ลบัทรงสละสถำนภำพนั้นรับสภำพ
มนุษย ์และยอมถ่อมพระองครั์บสภำพดุจทำส 

ยิง่กวำ่นั้น...พระคริสตย์งัทรงยอมเช่ือฟังพระบิดำทุกอยำ่ง แต่แมก้ระทัง่ยอมสละชนมชี์พของ
พระองค ์บนกำงเขนเพื่อไถ่บำปช่วยเรำตำมพระประสงคข์องพระบิดำ! 

นอกจำกน้ี...ในขณะท่ีอยูใ่นโลกน้ี พระคริสตย์งัทรงเทศนำ สั่งสอน รักษำคนป่วยไข ้ ทั้งขบัผ ี
และกระท ำดีนำนำประกำร โดยไม่ติดยดึกบัส่ิงใด เพื่อท ำใหค้นมำกหลำยไดรู้้จกักบัพระบิดำเจำ้ผำ่น
ทำงควำมรักเมตตำของพระองค!์ (ฟิลิปปี 2:6-9) 

ดูเหมือนว่า พระคริสต์ในสภาพของมนุษย์จะส าแดงพระองค์ออกมาเป็นระยะๆ 
1) ระยะแรกท่ีพระองคดู์เหมือนจะธรรมดำ ๆ ไม่มีฤทธ์ิเดช (ตั้งแต่แรกคลอด จนมีพระชนมำยุ

ได ้30 ปี) 
2) ระยะท่ีทรงเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชอ ำนำจทั้งในกำรสั่งสอนและในกำรรักษำคนป่วย รวมทั้งขบัผ ี

(ตั้งแต่อำย ุ30-33 ปี) 
3) ระยะท่ีพระคริสตย์อมจ ำนนต่อพระประสงคข์องพระบิดำในกำรยอมสละพระชนมเ์พื่อไถ่

บำปมนุษยบ์นไมก้ำงเขน (ตั้งแต่ยอมถูกจบัตรึงบนไมก้ำงเขน – จนส้ินพระชนม)์ โดยไม่ยอมใชฤ้ทธ์ิ
เดชเพื่อปกป้องพระองคเ์อง 

4) ระยะท่ีพระคริสตท์รงน่ิงสงบอยูใ่นอุโมคฝั์งศพเป็นระยะเวลำ 3 วนั (ตั้งแต่เยน็วนัศุกร์จน
เชำ้ตรู่วนัอำทิตย)์ 
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3.พระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย : พระองค์ทรงอยู่ในฐานะของพระเจ้าผู้พชิิต
ความตาย 

จะสังเกตไดว้ำ่ คริสตชนเรำตั้งใจท่ีหลีกเล่ียงค ำวำ่ “ฟ้ืนคืนพระชนม์” เพรำะมีควำมคิดเห็นพอ้ง
กนัวำ่ หำกใชค้  ำวำ่ “ฟ้ืน” จะท ำใหดู้เหมือนวำ่ พระคริสตย์งัไม่ไดต้ำยจริง ๆ ! 

เพรำะ ค ำวำ่ “ฟ้ืน” นั้น ควำมหมำยวำ่ “ตื่นจากสลบ” (พจนำนุกรมไทย, ดร.วทิย ์ เท่ียงบูรณ
ธรรม) และหำกพระเยซูคริสตเ์พียงแต่สลบไปและฟ้ืนข้ึนมำใหม่ กำรตำยไถ่บำปหรือกำรช ำระหน้ีบำป
ก็จะยงัคงไม่เคยเกิดข้ึนเลย! 

เพรำะค่ำจำ้งหรือค่ำไถ่ของควำมบำปหรือโทษของบำปคือ “ความตาย” ! 
พระเยซูคริสตต์อ้งตำยจริง ๆ จึงจะไถ่บำปไดจ้ะแค่เกือบตำยหรือสลบไปแค่นั้นไม่ได!้ ดว้ยเหตุ

น้ีเอง ในหลกัควำมเช่ือของคริสเตียนจึงตอ้งยนืยนัวำ่ พระคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นกำงเขนแลว้จริง ๆ 
ไม่ใช่แต่สลบไปแลว้ฟ้ืนข้ึนหนีไปอยูต่่ำงประเทศ แต่งงำนออกลูกออกหลำนเหมือนนิยำย (อนัไร้สำระ
ท่ีออกมำมอมเมำเป็นระยะไม่ขำดสำย) เพรำะมีขอ้พิสูขน์มำกมำย หนำเป็นเล่ม ๆ วำ่พระคริสตต์ำยแลว้
จริง ๆ และมีกำรเอำพระศพของพระองคไ์ปฝัง 

จนกระทัง่ ในเชำ้วนัท่ี 3 ซ่ึงเป็นวนัอำทิตยพ์ระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นขึน้มาจากความตายจริง ๆ 
ตามค าท านายทีบ่อกไว้ล่วงหน้า ! 

อ.เปำโลเองก็ย  ้ำแลว้ย  ้ำอีกวำ่ เร่ืองน้ีน่ีเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนต่อหนำ้พยำนมำกมำย อยำ่งเช่น 
ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 15 เองก็เอ่ยนำมของผูท่ี้เห็นเหตุกำรณ์และเห็นพระคริสตผ์ูท้รง

เป็นข้ึนจำกตำยดว้ยตำของตวัเองหลำยคน อำทิเช่น 
- เคฟำส 
- อคัรทูต 12 คน 
- พี่นอ้งกวำ่ 500 คนในครำวเดียว 
- ยำกอบ 
และต่อตวัของ อ.เปำโลเอง ! 
อ.เปำโลจึงย  ้ำแลว้ย  ้ำอีกวำ่ หำกพระคริสตไ์ม่ไดท้รงส้ินพระชนมจ์ริง ๆ หรือหำกวำ่พระองค์

ไม่ไดท้รงเป็นข้ึนจำกควำมตำยจริง ๆ แลว้ล่ะก็ ควำมเช่ือศรัทธำของเหล่ำพวกคริสเตียนก็ไร้ประโยชน์
ไปในทนัที ...เพรำะ... 

1.พวกท่ีเช่ือในพระคริสตท์ั้งหลำยต่ำงก็ยงัตกอยูใ่นบำปของตน และยงัถูกครอบง ำโดยอ ำนำจ
ของบำปต่อไป อีกทั้งยงัตอ้งรับโทษจำกบำปท่ีตนไดท้  ำมำทั้งในชีวติน้ีและในชีวิตหลงัจำกท่ีตำยจำก
โลกน้ีไปแลว้ จึงกล่ำวไดว้ำ่ คริสเตียนจะเป็นพวกท่ีมีแต่ควำมหวงัท่ีน่ำสังเวชท่ีสุดในบรรดำคนทั้งปวง! 
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2. พวกชำวโลกทั้งหลำยก็จะไม่มีหนทำงไดรั้บควำมรอดจำกหน้ีบำปของพวกเขำเลย ผลก็คือ 
พวกเขำตอ้งพบบั้นปลำยท่ีน่ำอนำถนกั คือ ทนทุกขท์รมำนในบึงไฟนรกอยำ่งไร้ทำงรอด! 

ดงันั้น จึงกล่ำวไดก้ล่ำววำ่ หำกพระคริสต์ไม่ไดต้ำยและไม่ไดเ้ป็นข้ึนมำจำกควำมตำย ทั้งคริส
เตียนและคนท่ีไมไ่ดเ้ป็นคริสเตียนต่ำงก็จะน่ำสังเวช และน่ำอนำถดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่ำย 

แต่ อ.เปำโลกล่ำวดว้ยควำมยนิดีและเช่ือมัน่วำ่พระคริสตท์รงส้ินพระชนม ์ และทรงเป็นข้ึนมำ
จำกควำมตำยแลว้จริง ๆ! 

“แต่ความจริง พระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึน้มาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวก
คนทั้งหลายทีไ่ด้ล่วงหลบัไปแล้วน้ัน” (1โครินธ์.15:20) 

ท่ำนมทัธิว มำระโก ก็ยืนยนัถึงควำมจริงดงักล่ำวผำ่นถอ้ยค ำของทูตสวรรคท่ี์กล่ำวกบัพวก
ผูห้ญิงท่ีไปถึงอุโมคฝั์งศพในเชำ้ตรู่วนัอำทิตยน์ั้นวำ่ ... “อย่ากลวัเลยเรารู้แล้วว่า พวกเจ้าทั้งหลายมาหา
พระเยซูซ่ึงถูกตรึงไว้ทีก่างเขน พระองค์หาได้ประทบัอยู่ทีน่ี่ไม่ ทรงเป็นขึน้มาแล้วตามซ่ึงพระองค์ได้
ตรัสไว้น้ัน มาดูทีซ่ึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่น้ัน แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์
ทรงเป็นขึน้มาจากความตายแล้ว และพระองค์เสด็จไปยงัแคว้นกาลลิก่ีอนเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจะ
เห็นพระองค์ทีน่ั่น น่ีแหละเรากบ็อกเจ้าแล้ว” (มทัธิว.28:5-7) 

“ฝ่ายคนหนุ่มน้ันบอกเขาว่า “อย่าตกตะลงึเลยพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซ่ึง
ต้องตรึงไว้ทีก่างเขน พระองค์ทรงเป็นขึน้มาแล้วหาได้ประทบัทีน่ี่ไม่ จงดูที่ทีเ่ขาได้วางพระศพของ
พระองค์เถิด แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยงัแคว้นกาลลิก่ีอน
เจ้าทั้งหลาย และเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ทีน่ั่น เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้ว” (มำระโก.
16:6-7) 

ท่ำนลูกำก็บนัทึกไวใ้นท ำนองเดียวกนัวำ่ “ฝ่ายผู้หญงิเหล่าน้ันกลวัและซบหน้าลงถึงดิน ชาย
สองคนน้ันจึงพูดกบัเขาว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายท าไมเล่า [พระองค์ไม่อยู่ทีน่ี่ แต่
ทรงเป็นขึน้มาแล้ว] จงระลกึถึงค าทีพ่ระองค์ได้ตรัสกบัท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังอยู่ ในแคล้นกาลลิี
ว่า “บุตรมนุษย์จะต้องถูกอายดัไว้ในมือของคนบาปและต้องถูกตรึงทีก่างเขนและวนัที่สามจะเป็นขึน้มา
ใหม่” (ลูกำ.24:5-7) 

ส่วนท่ำนยอห์น นั้น บอกเลยวำ่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยและตรัสกบัมำรีย์
โดยตรง และทรงไปปรำกฏพระองคเ์องต่อพวกสำวกของพระองคอี์กหลำยคร้ัง รวมทั้งต่อโธมสัสำวกข้ี
สงสัยดว้ย! 

นอกจำกน้ีพระคริสตผ์ูท้รงเป็นข้ึนจำกควำมตำยยงัทรงใชเ้วลำอยูก่บัสำวกของพระองค ์ สั่ง
สอนพวกเขำอีก 40 วนั ก่อนท่ีจะเสด็จกลบัสู่สวรรค!์ 
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ดว้ยเหตุน้ีคริสเตียนจึงเช่ือมัน่ในเร่ือง “การเป็นขึน้มาจากตาย” ของพระเยซูคริสต ์ดงัท่ี จอห์น
ไอร์วงิ กล่ำววำ่ “.....อสีเตอร์เป็นเหตุการณ์ส าคัญหลกั หากคุณไม่เช่ือในเร่ืองการเป็นขึน้จากตาย (ของ
พระคริสต์) คุณกไ็ม่ใช่ผู้เช่ือ!” 

4. พระคริสต์ผู้ทรงเสด็จสู่สวรรค์ และจะเสด็จกลบัมาอกีในอนาคต : พระองค์ทรงอยู่ใน
ฐานะของพระเจ้าผู้ทรงไถ่และผู้ทรงพพิากษา 

วนัท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นข้ึนมำจำกตำย เรำเรียกวำ่ “วนัอสีเตอร์” และอสีเตอร์น้ีเป็นจุด
เปล่ียนท่ีส ำคญัยิง่ของมวลมนุษยชำติ เพรำะอสีเตอร์ไดเ้ปล่ียนมนุษยช์ำติจำกสภำพท่ีส้ินหวงัใหมี้
ความหวงั จำกสภำพท่ีหวาดกลวัใหก้ลบักล้าหาญ เปล่ียนจำกสภำพที่่ต้องตายในความบาปและในบึง
ไฟนรกใหก้ลบัเป็นได้รับความรอดและได้ไปสวรรค์! ก่อนท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคพ์ระองคก์็
ทรงเตือนให้เรำทั้งหลำยพร้อมอยูเ่สมอในยำมท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมำ! 

และ...ในวนัท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคพ์ระองคท์รงก ำชบัสำวกของพระองคใ์หเ้ป็น
พยำนฝ่ำยพระองค ์ ตั้งแต่ในจุดท่ีพวกเขำอยูไ่ปจนถึงสุดปลำยแผน่ดินโลก! จำกนั้นพระเจำ้ก็ทรงรับ
พระองคข้ึ์นไปสู่สวรรคต่์อหนำ้ต่อตำสำวกทั้งหลำย โดยมีทูตสวรรคม์ำเปิดเผยใหท้รำบวำ่ “..พระเยซู
องค์นี ้ ซ่ึงทรงรับไปจากท่านขึน้ไปยงัสวรรค์น้ัน จะเสด็จมาอกีเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็น
พระองค์เสด็จไปยงัสวรรค์น้ัน” (กิจกำร.1:11) 

...อ.เปำโล จึงยนืยนัผำ่นกำรเปิดเผยของพระเจำ้วำ่ พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลบัมำจำกสวรรค ์
และรับทั้งคนท่ีตำยไปแลว้และคนท่ียงัเป็นอยูใ่หพ้บกบัพระองคใ์นฟ้ำอำกำศ! 

อ.เปโตร ก็ไดก้  ำชบัไวใ้นเร่ืองน้ีเช่นกนัวำ่ .... 
“เหตุฉะน้ันพวกที่รัก เมื่อท่านทั้งหลายยังคอยส่ิงเหล่านีอ้ยู่ ท่านกจ็งอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบ

ท่านทั้งหลายมีใจสงบ ปราศจากมลทนิและข้อต าหนิ” (2 เปโตร.3:14) 

สรุป 

เห็นแลว้ใช่ไหมครับวำ่ “พระคริสต์” และทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท ำลว้นมีผลกระทบอยำ่ง
ใหญ่หลวงต่ออนำคตนิรันดร์ของมนุษยอ์ยำ่งเรำ และหำกพระองคไ์ม่ไดพ้ิสูจน์ควำมเป็นพระเจำ้ของ
พระองคด์ว้ยกำรเป็นข้ึนจำกควำมตำย พระองคก์็จะเป็นเพียงแค่ “ศาสดา” หรือ “คนดี” คนหน่ึงท่ีตำย
ไปแลว้ และซำกศพของพระองคย์งัคงอยูใ่ตพ้ื้นดินหรือกลำยเป็นผงคลีดินไปแลว้ เหมือน “คนดี” หลำย
คนท่ีดบัสูญเพรำะภยั “สึนามิ”! 
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ซ่ึงหำกเป็นเช่นนั้นจริงคริสตศำสนำก็คงจะเป็นเพียงศำสนำท่ีมีแค่ “ค าสอนของพระคริสต์” แต่
ไม่มี “องค์พระคริสต์” เป็นศูนยร์วมพลงัอยูใ่นชีวิตประจ ำวนัหรือพดูแบบชำวบำ้น ๆ ไดว้ำ่ “คริส
เตียน” ก็คือพวก “คริสต์ – เตียน” นัน่คือองคพ์ระคริสตไ์ด ้เตียนหายไปจำกชีวติของผูเ้ช่ือไปแลว้! 

แต่ความจริงแห่งวันอสีเตอร์มิไดเ้ป็นเช่นนั้นเพรำะหลกัฐานปรำกฏชดัเจนแลว้วำ่ พระคริสต์
ทรงตายและเป็นขึน้มาแล้ว! 

และในวนันี ้ พระองคย์งัทรงส ำแดงพระองคอ์ยำ่งเตม็เป่ียมอยูใ่นความเช่ือและชีวติของเหล่ำผู ้
เช่ือทุกคน ดงัเร่ืองท่ีเล่ำกนัวำ่ .... 

คร้ังหน่ึง มำร์ติน ลูเธอร์ เปิดประตูบำ้น เม่ือไดย้นิเสียงเคำะ 
“ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ อาศัยอยู่ทีน่ี่ใช่ไหมครับ?” ชำยท่ีเคำะประตูถำมข้ึน 
“เปล่าครับ” มำร์ติน ลูเธอร์ตอบ และกล่ำวเสริมวำ่ “เขาตายไปแล้ว...เวลานีม้ีแต่พระเยซูคริสต์

อยู่ทีน่ี่แทน!” 
ดงันั้น ขอให้วนัอสีเตอร์ในปีน้ี เตือนสติใหเ้รำเห็นควำมส ำคญัของกำรเสียสละของพระคริสต ์

และใหเ้รำมัน่ใจ ในควำมจริงและความส าคัญของการเป็นขึน้จากความตายของพระองค!์ 
ขอใหเ้รำ...ปลุกเร้ำซ่ึงกนัและกนัใหป้ระกำศข่ำวดีแห่งควำมรอดท่ีพระคริสตท์รงน ำมำมอบ

ใหแ้ก่มวลมนุษยด์ว้ยควำมรัก! และใหเ้รำรอคอยตอ้นรับพระคริสตผ์ูก้  ำลงัเสด็จกลบัมำดว้ยควำมหวงั
และช่ืนชมยนิดี เพรำะหำกวำ่เรำกระท ำเช่นน้ีอยำ่งจริงใจและจริงจงั 

อสีเตอร์ น้ีอำจจะเปล่ียนชีวิตของใครบำงคนได!้ 
ไม่เช่ือก็ลองกระท ำดูสิครับ! 
ข้อคิดปิดท้าย 
“การเป็นขึน้จากตายของพระเยซูคริสต์ คือ “อาเมน” ของพระเจ้าทีม่ีต่อพระด ารัสของพระ

เยซูคริสต์ทีว่่า.... “ส าเร็จแล้ว!” 
-เอส เลวสิ จอห์นสัน- 
“The Resurrection is God`s “Amen!” to Christ statement, “It is finished!” 
-S Levis Johnson- 
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2005, หนำ้ 35-38. 


