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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
พระเยซูฟ้ืนจากความตาย 
วนัทีเ่ทศนา : 1 เมษายน 2018 

 

ข้อพระคมัภร์ี  
“เรียนท่านเธโอฟีลัส ในหนังสือเล่มก่อนข้าพเจ้าได้เขยีนถึงส่ิงท้ังปวงซ่ึงพระเยซูได้ทรงเร่ิม
กระท าและส่ังสอน จนถึงวันท่ีทรงถกูรับขึน้สู่สวรรค์หลังจากตรัสส่ังโดยทางพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิแก่เหล่าอัครทูตท่ีได้ทรงเลือกสรร ภายหลังท่ีพระองค์ได้ทรงทนทุกข์ กไ็ด้ทรงส าแดง
พระองค์แก่คนเหล่าน้ันและให้ข้อพิสูจน์หลายประการท่ียืนยนัว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 

พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกเขาในช่วงส่ีสิบวันและตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า”  
(กิจการ 1: 1 – 3) 

 “In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until 
the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the 

apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many 
proofs, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God.”  

(Acts 1: 1 – 3) 
 
 พระธรรมกิจการเขียนโดยนายแพทยลู์กา ผูร่้วมเดินทางท าพนัธกิจกบัอคัรทูตเปาโลอยา่ง
ใกลชิ้ด เขาเขียนพระธรรมอีกเล่มหน่ึงช่ือพระธรรมลูกา พระธรรมทั้งสองเล่มเขียนถึงเพื่อน
สนิทของท่านช่ือ เธโอฟิลสั 
 พระธรรมเล่มแรกท่านเรียบเรียงคือพระธรรมลูกา เรียบเรียงเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ์
“ส่ิงทั้งปวงท่ีพระเยซูไดท้รงเร่ิมกระท าและสั่งสอนจนถึงวนัท่ีถูกรับข้ึนไปสวรรค”์ ... พระธรรม
เล่มท่ีสอง คือพระธรรมกิจการ “ภายหลงัท่ีพระองค์ทรงทนทุกข์ ไดส้ าแดงพระองค์เองแก่คน
เหล่านั้นและให้ขอ้พิสูจน์หลายประการท่ีจะยืนยนัว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรง
ปรากฏแก่พวกเขาในช่วงส่ีสิบวนั” ... นายแพทยลู์กาก าลงับอกกบัเพื่อนของเขาว่าพระเยซูคริสต์
ไม่ไดก้ลบัสู่สวรรคแ์ละไม่ท าอะไรอีก พระธรรมกิจการบนัทึกถึงกิจการต่างๆ พิสูจน์ว่าพระเยซู
ยงัทรงพระชนม์อยู่ ทรงกระท าการท่ีพิสูจน์ไดว้่าพระองค์เป็นอยู่อย่างเดียวกนั เม่ือวานน้ี วนัน้ี
และสืบๆ ไปเป็นนิตย ์
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 สาระส าคญัในพระกิตติคุณในยุคแรก เป็นส่ิงทา้ทายผูฟั้งอย่างมาก คือเร่ืองการฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซู อคัรทูตเปโตรท่ีเคยขลาดกลวัจนไม่กลา้รับว่าตนเป็นสาวก แต่หลงัจากเขา
ไดพ้บกบัพระเยซูผูฟ้ื้นจากความตาย เขามีความกลา้หาญประกาศแก่คนทั้งปวงว่า “ท่านประหาร
องค์ผู้ลิขิตชีวิต แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึน้จากตาย เราเป็นพยานเร่ืองนี”้ (กิจการ 3: 15) 
 

I. หลกัฐานยืนยนัว่าพระเยซูฟ้ืนจากความตาย 
 ในพระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกหลกัฐานจากเหตุการณ์จริง สถานท่ีจริง บุคคลจริงไว้
มากมาย อย่างนอ้ยไดมี้การบนัทึกไวถึ้ง 17 เหตุการณ์ดว้ยกนัเพื่อยนืยนัการฟ้ืนคืนพระชนม์ใน
ยคุนั้น แต่ตลอดพระธรรมกิจการมีเหตุการณ์มากมายไม่อาจบนัทึกไดห้มด ไม่มีท่ีพอจะบนัทึก
ทั้งหมดไวไ้ด ้
 

II. การฟ้ืนคืนพระชนม์มีความส าคญัเกีย่วกบัพระเยซูเอง 
 ถา้พระเยซูคริสตผ์ูน้ี้ท่ีเราเช่ือไม่ฟ้ืนข้ึนจากความตาย การอา้งของพระองว์่าเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดท่ีพระบิดาประทานแก่โลกนั้นก็จะเป็นเร่ืองเทจ็ พระเยซูตรัสเก่ียวกบัการตายและการฟ้ืน
จากตายขณะมีชีวิตอยูห่ลายตอนท่ีแมส้าวกก็ไม่เขา้ใจ 

“นับตั้งแต่น้ันมาพระเยซูเร่ิมแจ้งแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะต้องไปยังเยรูซาเลม็ 
ต้องทนทุกข์หลายประการด้วยน า้มือของบรรดาผู้อาวุโสและพวกหัวหน้าปุโรหิคกับเหล่าธรรม
จารย์ พระองค์จะต้องถกูประหารและในวันท่ีสามจะทรงมีชีวิตเป็นขึน้มาใหม่” (มทัธิว 16: 21) 

“From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer 
many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day 

be raised.” (Matthew 16: 21) 
 

“เหตุท่ีพระบิดาของเราทรงรักเรากเ็พราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพ่ือจะรับชีวิตน้ันคืนมาอีก ไม่มี
ใครชิงชีวิตไปจากเรา แต่เราพลีชีวิตโดยสมคัรใจ เรามีสิทธ์ิท่ีจะสละชีวิตและมีสิทธ์ิท่ีจะรับชีวิต

คืนมาอีก เราได้รับค าบัญชานีจ้ากพระบิดาของเรา” (ยอห์น 10: 17, 18) 
“For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. 

No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, 
and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father.”  

(John 10: 17, 18) 



3 

 

III. การฟ้ืนคืนพระชนม์ยืนยนัคริสเตียนจะฟ้ืนคืนชีพ 
“ถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงเป็นขึน้จากตาย เหตุใดพวกท่านยงักล่าวว่าไม่มกีารเป็นขึน้จาก
ตาย ถ้าไม่มีการเป็นขึน้จากตายแล้วพระคริสต์เองกไ็ม่ได้เป็นขึน้จากตายด้วย และถ้าพระคริสต์
ไม่ได้เป็นขึน้จากตายค าเทศนาของเรากไ็ร้ค่าความเช่ือของเรากไ็ร้ค่า” (1 โครินธ์ 15: 12 – 14) 

“Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no 
resurrection of the dead?  But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has 
been raised.  And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is 

in vain.” (1 Corinthian 15: 12 – 14) 
 

“เราเช่ือว่าพระเยซูส้ินพระชนม์และทรงเป็นขึน้อีก เราจึงเช่ือว่าพระเจ้าทรงให้ผู้ท่ีล่วงหลับไปใน
พระเยซูมากับพระเยซูอีก ... เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสดจ็ลงมาจากสวรรค์ด้วยพระบัญชา

กึกก้องด้วยเสียงแห่งเทพบดี และเสียงแตรของพระเจ้า ผู้ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึน้มา
ก่อน” (1 เธสะโลนิกา 4: 14, 16) 

“For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring 
with him those who have fallen asleep. ... For the Lord himself will descend from heaven with 

a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. 
And the dead in Christ will rise first.” (1 Thessalonians 4: 14, 16) 

 
 ดงันั้นการเป็นข้ึนจากความตายของพระเยซูคริสต์จึงเป็นหลักประกันความรอดอนั
สมบูรณ์ของผูท่ี้เช่ือในพระองค ์
 

สรุป 
 ขอให้เรามัน่คงในความเช่ือว่าพระเยซูทรงฟ้ืนจากความตาย และมัน่ใจว่าเราจะฟ้ืนคืน
ชีพอีกในวนัท่ีพระเยซูเสดจ็มา 
 
 


