อีสเตอร์ ส่ งิ ที่ตายแล้ วได้ เป็ นขึน้ มาใหม่
 ในช่วงที่พระเยซูได้ อยู่ในโลก สาวกได้ เห็นกับตาว่าพระเยซูได้ เรียก 3 คนที่ตายแล้ วให้ เป็ นขึ ้นจากตาย
1. ครั ง้ แรกที่เมืองนาอิน พระเยซูได้ เรียกศพชายหนุ่มคนหนึ่งขึ ้นจากตาย (ลูกา7:11-17)
2. ครั ง้ ที่สองที่เมืองคาเปอร์ นาอุม ลูกสาวของนายธรรมศาลาได้ ฟืน้ จากตาย (ลูกา8:49-56)
3. ครั่ ง้ ที่สามที่หมู่บ้านเบธานี พระเยซูเรี ยกลาซารัสที่ตายมาแล้ ว 4วันออกจากอุโมงค์ฝังศพ(ยอห์น 11)
 พระคัมภีร์ได้ กล่าวถึงเรื่องของความตายว่าเป็ นเหมือนการนอนหลับ และพระเยซูมีฤทธิ์อานาจปลุกให้
เป็ นขึ ้นมาได้ (ยอห์น5:25-29) วันนี ้เราต้ องรู้จกั เจ้ าของสวรรค์และนรกอย่างแท้ จริง
เทศกาลอีสเตอร์ เป็ นวันที่เราระลึกถึงพระเยซูได้ ทรงสิน้ พระชนม์ และฟื ้ นขึน้ มาเพื่อเรา
 พระเยซูได้ เกิดเพื่อตายเพื่อช่วยคนเป็ นอันมาก และถ้ อยคาของพระเยซูก่อนที่จะสิ ้นพระชนม์ยงั คงก้ อง
อยู่ในความทรงจาของเหล่าสาวกตลอดเวลาว่า“หลังจากสามวันเราจะเป็ นขึน้ มาใหม่ ”
ลูกา 18:33 เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย แล้ วในวันที่สามท่านจะเป็ นขึ ้นมาใหม่”
 พระเยซูได้ตายแล้วจริ งๆ เพราะว่าในวันทีพ่ ระเยซูได้ถูกตรึ งทีไ่ ม้กางเขนนัน้ ทหารได้แทงสีขา้ งของ
พระองค์เพือ่ ให้แน่ใจว่าพระองค์ตายแล้วจริ ง และในวันทีส่ ามพระองค์ได้เป็ นขึ้นมาใหม่
มัทธิว28:6-10 6 พระองค์หาได้ ประทับอยู่ที่นี่ไม่ ทรงเป็ นขึ ้นมาแล้ วตามซึง่ พระองค์ได้ ตรัสไว้ นั ้น มาดูที่ซงึ่
พระองค์ได้ บรรทมอยู่นั ้น 7 แล้ วจงรี บไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็ นขึ ้นมาจาก
ความตายแล้ ว และพระองค์เสด็จไปยังแคว้ นกาลิลกี ่อนเจ้ าทั ้งหลาย เจ้ าทั ้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นนั่ นี่
แหละเราก็บอกเจ้ าแล้ ว" 8 หญิงเหล่านั ้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทั ้งกลัวทั ้งยินดีเป็ นอันมากวิ่งไปบอกพวก
สาวกของพระองค์ 9 ดูเถิด พระเยซูได้ เสด็จพบเขาและตรัสว่า "จงจาเริญเถิด" หญิงเหล่านั ้นก็มากอดพระ
บาทนมัสการพระองค์ 10 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ ไปยังกาลิ
ลี จะได้ พบเราที่นนั่ "
ความสาคัญของการเป็ นขึน้ มาจากความตายของพระเยซู
1. เป็ นรากฐานความเชื่อที่สาคัญมากของคริสเตียน
1โครินธ์ 15:14,17-18 ถ้ าพระคริสต์มไิ ด้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมา การเทศนาของเรานั ้นก็ไม่มีหลัก ทั ้งความ
เชื่อของท่านทั ้งหลายก็ไม่มีหลักด้ วย 17และถ้ าพระคริสต์ไม่ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมา ความเชื่อของท่านก็
ไร้ ประโยชน์ ท่านก็ยงั ตกอยู่ในบาปของตน 18และคนทั ้งหลายที่ลว่ งหลับในพระคริสต์ก็พนิ าศไปด้ วย
 การเป็ นขึ ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ทาให้ เรากลายเป็ นผู้ที่มีชีวิต เป็ นชีวิตที่ได้ รับการอภัย
โทษจากพระเจ้ า เป็ นชีวิตใหม่ เป็ นชีวติ นิรันดร์ และเป็ นชีวติ ที่ครบบริบรู ณ์
 เราเห็นได้ชดั จากคาพยานชีวิตของคนทีเ่ ชือ่ ในพระเจ้าว่าพวกเขาเปลีย่ น

 อาวุธที่ร้ายแรงของมารคือความตาย แต่ พระเยซูคริสต์ ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย และช่ วย
ให้ เรามีชัยชนะเหนือความตายด้ วย ดังนัน้ คนมากมายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ จึงได้ รับ
การอวยพระพรจากพระเจ้ า และมีคาพยานในทุกๆ วัน เพราะพระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่
2. ชีวติ ของสาวกเปลี่ยนแปลงใหม่ จากหน้ ามือเป็ นหลังมือ
กิจการ 5:27-32 29ฝ่ ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่า “ข้ าพเจ้ าจาต้ องเชื่อฟั งพระเจ้ ายิ่งกว่าเชื่อฟั งมนุษย์
30พระเยซูซงึ่ ท่านทั ้งหลายได้ ฆา่ เสียโดยแขวนไว้ ที่ต้นไม้ นั ้น พระเจ้ าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ ทรงบันดาล
ให้ เป็ นขึ ้นมาใหม่ 31พระเจ้ าได้ ทรงตั ้งพระองค์ไว้ ที่พระหัตถ์เบื ้องขวาของพระองค์ ให้ เป็ นองค์พระผู้นาและ
องค์พระผู้ช่วยให้ รอด เพื่อจะให้ ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้ วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขา 32 เรา
ทั ้งหลายจึงเป็ นพยานถึงเรื่ องเหล่านี ้ และพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงประทานให้ ทกุ คนที่เชื่อฟั ง
พระองค์นั ้น ก็เป็ นพยานด้ วย”
 หลังจากพระเยซูเป็ นขึ ้นจากตาย เหล่าสาวกของพระองค์กลับเป็ นคนกล้ าหาญไม่กลัวตายที่จะประกาศ
เรื่ องของพระเยซูที่ได้ ทรงสิ ้นพระชนม์และเป็ นขึ ้นจากตาย ชีวิตเขาเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก
 ถ้ าเราดาเนินชีวติ เหมือนกับว่ าพระเยซูคริสต์ ได้ ตายไปแล้ วชีวิตเราจะสิน้ หวัง แต่ ถ้าเราดาเนิน
ชีวติ โดยรู้ ว่าพระองค์ ทรงเป็ นขึน้ จากความตาย เราจะเต็มไปด้ วยความหวังและชีวติ
 ดังนั ้นไม่ว่าเรากาลังทาอะไร ให้ ร้ ูว่าพระเยซูคริสต์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราโดย
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ อย่าให้ ปัญหาหรือความสงสัยมาทาให้ เรารู้สกึ ห่างจากพระเจ้ า อย่าถูกหลอก แต่
จงมัน่ ใจว่าพระองค์ทรงช่วยเราได้ ทกุ เรื่อง เพราะพระองค์ทรงเป็ นขึ ้นจากความตาย
 คำถำม ชีวติ เรำมีอะไรที่ตำยไปแล้ ว และเรำต้ องกำรจะให้ กลับเป็ นขึน้ มำใหม่ ?
 เมื่อเราได้ พบกับพระเยซูเราจะพบว่า “ยังมีความหวังหลังความตาย” และยังมีความหวังว่าสิง่ ที่ตายแล้ ว
จะเป็ นขึ ้นมาใหม่อีก สิง่ นี ้เราจะได้ รับเมื่อเราเชื่อ
ยอห์ น 20:24-29 27 แล้ วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า "จงยื่นนิ ้วมาที่นี่และดูมือของเรา จงยื่นมือออกคลาที่
สีข้างของเรา อย่าขาดความเชื่อเลย จงเชื่อเถิด" 28 โธมัสทูลพระองค์ว่า "องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์
และพระเจ้ าของข้ าพระองค์" 29พระเยซูตรั สกับเขาว่ า "เพราะท่ านได้ เห็นเราท่ านจึงเชื่อหรื อผู้ท่ ไี ม่
เห็นเราแต่ เชื่อก็เป็ นสุข"
 ความเชื่อคือการทิง้ ทุกเงื่อนไข คริสเตียนก็บางคนก็เหมือนโธมัส “ถ้ าๆๆ…. แล้ วฉันจึงจะเชื่อ”
 พระเยซูตรัสกับเขาว่า… “จงยืน่ นิ้วมาทีน่ ีแ่ ละดูมือของเรา จงยืน่ มือออกคลาทีส่ ีขา้ งของเรา อย่าขาด
ความเชือ่ เลย จงเชือ่ เถิ ด” สุดท้ ายเราได้ ทราบว่าโธมัสไม่ได้ เอานิ ้วมาแยงที่มือและสีข้าง หลังจากนั ้นเขา
ทิ ้งทุกเงื่อนไขทันที

 ถ้ าอยากจะมีประสบการณ์ ส่ งิ ที่ตายแล้ วกลับเป็ นขึน้ มาใหม่ อย่ าสร้ างเงื่อนไขกับพระเจ้ าอีก
ยอห์ น 20:29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เพราะท่านได้ เห็นเราท่านจึงเชื่อหรื อผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็ นสุข"
 วันนี ้จงเข้ าไปหาพระองค์ มองดูที่แผลเป็ นของพระองค์และทิ ้งทุกเงื่อนไขของคุณเสียและพูดกับพระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเชือ่ ในพระองค์ พระองค์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย และสิ่ งทีต่ ายแล้ว
ในชีวิตของลูกจะเป็ นขึ้นมาใหม่กบั พระองค์”
 คำถำม เรำจะเชื่อหรือไม่ เชื่อ ? อย่ารอช้าเหมือนฟาโรห์ ทีต่ อ้ งเจอภัยพิบตั ิ เพราะเขาไม่เชือ่ ถ้า
เราเชือ่ เร็ วเราก็ได้รบั พระพรเร็ ว แต่ถา้ เราเชือ่ ช้าก็รบั พระสัญญาช้า

