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บทท่ี 23 - การส้ินพระชนม การถูกฝงไวและ 

การเปนข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสต 

 

 ในบรรดาเหตุการณทั้งหลายในประวัติศาสตร 

เหตุการณที่เรากําลังจะศึกษากันในเวลาน้ีเปนเหตุการณที่

สําคัญที่สุด  ไมมีเหตุการณอ่ืนใดเคยมีผลกระทบหรือที่จะมี

ผลกระทบตอชีวิตของชายและหญิงเหมือนอยางเหตุการณ

เพียงเหตุการณเดียวน้ีเลย  เราจะมาศึกษากันถึงสิ่งที่พระเยซูได

ทรงกระทําสําหรับเราทั้งหลายเพื่อเราจะไดรับการยอมรับจาก

พระเจาอยางเต็มที่และไมตองเขาสูการลงโทษนิรันดร 

 

มาระโก 15:22-25  เขาพา

พระองค์มาถงึสถานที่แห่ง

หน่ึงช่ือกลโกธา แปลว่า 

สถานทีก่ะโหลกศีรษะ แล้วเขา

เอาน้ําองุ่นระคนกบัมดยอบให้
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พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่รับ คร้ันเขาตรึงพระองค์ที่

กางเขนแล้ว เขากเ็อาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกันเพื่อจะ

รู้ว่าใครจะได้อะไร เมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้น้ันเป็นเวลาเช้าสาม

โมง 

 ภูเขากลโกธาน้ันอยูนอกกําแพงกรุงเยรูซาเล็มพอดี  

นํ้าด่ืมดังกลาวถูกเตรียมขึ้นโดยพวกผูหญิงในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่ง

เปนการกระทําที่แสดงถึงความเมตตากรุณาที่จะชวยใหคนที่

กําลังถูกตรึงกางเขนน้ันรูสึกชาจากอาการเจ็บปวดเหลาน้ัน  

ตะปูไดถูกตอกเขาไปที่มือและเทาของพระเยซูและตอกทะลุ

เขาไปในกางเขนไม แลวกางเขนก็ถูกยกต้ังขึ้น  พระเยซูเคย

ตรัสบอกแกนิโคเดมัสวาโมเสสไดยกงูซึ่งอยูบนเสาขึ้นฉันใด

พระองคผูทรงเปนพระผูชวย

ใหรอดก็จะถูกยกขึ้นฉันน้ัน 

เพื่อวาบรรดาคนบาปทั้งปวง

จะสามารถรอดพนจากการ

ลงโทษได 
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 เกือบ 1000 ปกอนหนาน้ีพระเจาไดทรงชี้นําให

กษัตริยดาวิดบันทึกไววามือและเทาของพระผูชวยใหรอดจะ

ถูกตอกทะลุ  นอกจากน้ีกษัตริยดาวิดยังกลาวอีกวาฉลอง

พระองคของพระผูชวยใหรอดจะเปนรางวัลสําหรับการเลน

พนันกันดวย 

 

 ตามปกติแลวจะมีการนําปายขึ้นไปติดไวเหนือ

นักโทษประหารเพื่อระบุวาไดพบความผิดอะไรที่คนๆ น้ันได

กระทําลงไป แตพระเยซูไมไดกระทําความผิดประการใด  ป

ลาตไมสามารถจะพบอะไรที่จะเปนความผิดสําหรับต้ังขอหา

ตอพระองคได ดังน้ันพวกเขาจึงทําปายชื่อที่เขียนวา พระเยซู

ทรงเปนกษัตริยของพวกยิว ไปติดไว  พระเยซูกําลังจะ

สิ้นพระชนมเพื่อความบาปของฉัน ความบาปของคุณและ

ความบาปทั้งหลายของคนทั้งโลกดวย  คุณและฉันสมควรที่จะ

อยูบนกางเขนน้ัน พระองคทรงยอมแบกรับโทษทัณฑของเรา  

พระองคทรงชดใชราคาอยางเต็มขนาดเพื่อเราทั้งหลายแลว 
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 น่ีเปนสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําเพื่อเราทั้งหลายจะ

สามารถไดรับการชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาป

และความตายไดตลอดไป   ประการแรก ความบาปจะตอง

ไดรับการชดใช  พระเจาไมสามารถจะอภัยโทษใหแกเรา

สําหรับความบาปของเราและยอมรับเราไดเวนเสียแตวาโทษ

ทัณฑสําหรับความบาปของเราจะไดรับการชดใชทั้งสิ้น  การ

ลงโทษสําหรับความบาปคืออะไรละ?  “ความตาย”  น่ีไมได

หมายถึงความตายฝายรางกายเพียงอยางเดียว แตเปนการถูก

แยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยในนรกน่ันเอง ดังน้ันหนทาง

เดียวที่พระเยซูจะสามารถชวยเราใหรอดพนไดก็โดยการที่

พระองคจะตองมาแทนที่เราตอเบื้องพระพักตรพระเจาและถูก

ลงโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเรา 

 

 ประการที่สอง พระเยซูทรงปราศจากบาป พระเยซูไม

มีบาปใดๆ เลย พระเยซูทรงสมบูรณพรอมทุกประการ   

พระเยซูสามารถจะถวายพระองคเองเปนเคร่ืองบูชาตอพระเจา



5 

 

สําหรับความบาปทั้งหลายของเราเพราะพระองคทรงปราศจาก

บาปน่ีเอง  ต้ังแตเวลาที่มนุษยไดกระทําความผิดบาปพระเจาก็

ตรัสวาเมื่อใดก็ตามที่ผูหน่ึงผูใดถวายลูกแกะหรือสัตวอ่ืนๆ แก

พระเจาสัตวตัวน้ันจะตองปราศจากตําหนิ  มันจะตองไมปวย

หรือไดรับบาดเจ็บ  คุณคงจะจํา

ไดถึงตอนที่อิสอัคถูกมัดไวกับ

แทนบูชาขณะที่อับราฮัมกําลัง

จะสังหารบุตรชายของตนเอง

น้ัน  ทันใดน้ันเองพระเจาไดทรงหามอับราฮัมและทรงใหมี

แกะตัวผูตัวหน่ึงติดอยูในพุมไมโดยที่เขาของมันเกี่ยวอยูกับพุม

ไมซึ่งอยูขางหลังฮับราฮัม  พระเจาทรงใหแกะตัวผูอยูที่น่ันเพื่อ

วามันจะตายแทนอิสอัคน่ันเอง  ถาแกะตัวผูน้ันบาดเจ็บพระเจา

ก็คงยอมรับมันเปนเคร่ืองบูชาไมได น่ันเปนเหตุที่แกะผูตัวน้ัน

ติดอยูโดยที่เขาของมันเกี่ยวไวกับพุมไม  แกะผูตัวน้ันตายแทน

อิสอัคฉันใด พระเยซูก็เสด็จเขามาในโลกเพื่อตายแทนเรา

ทั้งหลายฉันน้ัน 
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 ประการที่สาม พระเยซูทรงถูกแยกจากพระเจาสําหรับ

ความบาปทั้งหลายของเรา  ในระหวางเวลากลางวันพระเจาได

ทรงบันดาลใหแสงอาทิตยถูกบดบังและไดเกิดความมืดมิดเปน

เวลา 3  ชั่วโมง  พระเจาทรงหันหลังใหกับพระเยซู  พระเจา

ทรงหันเสียจากพระเยซูและทิ้งใหพระบุตรที่รักของพระองค

ไวตามลําพังอยางสิ้นเชิง  ในชวงเวลาน้ีพระเยซูซึ่งอยูบนไม

กางเขนไดถูกแยกจากพระเจาเพื่อเปนการลงโทษสําหรับความ

บาปของเราทั้งหลาย  พระเยซูทรงทนทุกขทรมานกับการ

ลงโทษทั้งปวงสําหรับความบาปของเราเพื่อวาพระเจาจะ

สามารถอภัยโทษและยอมรับทุกคนที่เห็นดวยกับพระเจาและ

ไววางใจในพระเยซูแตเพียงผูเดียวไดอยางเต็มที่ 

 

มาระโก 15:37   ฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดัง แล้วทรงปล่อย

พระวิญญาณจิตออกไป 
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 ประการที่สี่ พระเยซูไดทรงกระทําทุกสิ่งที่จําเปน

สําหรับการชวยนําพาเราใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและ

ความตาย  พระองคทรงกระทํางานของพระองคจนสําเร็จโดย

การถูกแยกจากพระเจาและการสละพระโลหิตและชีวิตของ

พระองคเพื่อเปนคาชดใชสําหรับความบาปทั้งหลายของเรา

อยางเต็มขนาด  พระเยซูทรงชดใชทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับความ

บาปของเราใหแกพระเจาแลว เพราะฉะน้ันมนุษยทุกคนที่เห็น

ดวยกับพระเจาและไววางใจในพระเยซูก็ไดรับการอภัยโทษ

จากพระเจาสําหรับความบาปทุกอยางของเขาแลว  พระเจาทรง

ประทานของขวัญ คือชีวิตนิรันดรแกเขาทั้งหลาย  พระเยซูได

ทรงกระทําสิ่งที่เราทั้งหลายไมสามารถจะทําไดเพื่อเรา ซึ่งเปน

หนทางที่เราจะไดรับการยอมรับจากพระเจาได  ภารกิจที่ 

พระเยซูไดทรงกระทําเพื่อเราทั้งหลายน้ันเปนภารกิจเดียวที่

พระเจาทรงยอมรับเพื่อเปนคาชดใชสําหรับความบาปของเรา

ทั้งหลาย 
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 รางของพระเยซูไดถูกนําลงมาจากกางเขนและถูกฝง

ไวในอุโมงคฝงศพของเศรษฐีคนหน่ึง ซึ่งมีชื่อวา โยเซฟแหง

อาริมาเธีย  พวกทหารโรมันไดกลิ้งหินกอนใหญมาปดปาก

ทางเขาอุโมงคฝงศพแหงน้ัน พระศพของพระเยซูอยูในอุโมงค

ฝงศพเปนเวลา 3  วัน 3  คืน  เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว

ในตอนเชาวันแรกของสัปดาห (คือวันอาทิตย) มีผูหญิงบางคน

ที่เชื่อในพระเยซูไดกลับไปยงัถ้ําที่ใชสําหรับฝงศพน้ันอีก ตาม

ธรรมเนียมของชาวยิวจะมีการใสเคร่ืองหอมบนศพของคนตาย

กอนจะนําไปฝง  ผูหญิงเหลาน้ีไดเดินทางมาในวันอาทิตยตอน

เชาเพื่อจะชะโลมพระศพพระเยซู  พวกผูหญิงคาดหวังวาจะ

ยังคงพบพระศพของพระองคในอุโมงคฝงศพน้ัน แตพวกเขาก็

ตองตกใจอยางยิ่ง 

 

ลูกา 24:2,3  เขาเหล่าน้ันเห็นก้อนหินกลิ้งออกพ้นจากปาก

อุโมงค์แล้ว และเมื่อเข้าไปมิได้เห็นพระศพของพระเยซูเจ้า 
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พวกผูหญิงไมทราบวาพระเจาไดใชใหทูตสวรรคของ

พระองคไปกลิ้งหินอันหนักอ้ึงออกจากทางเขาอุโมงคซึ่ง 

พระศพของพระองคไดถูกวางไว  พระศพของพระเยซูไมได

อยูในอุโมงคฝงศพแลว และพวกผูหญิงก็ตกใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อ

มีทูตสวรรค 2 องคมาทักทายพวกเขา 

 

ลูกา 24:4-7   ต่อมาเมื่อเขากาํลังคิดฉงนด้วยเหตุการณ์น้ัน ดู

เถดิ มีชายสองคนยนือยู่ใกล้เขา เคร่ืองนุ่งห่มแพรวพราว  ฝ่าย

ผู้หญิงเหล่าน้ันกลัวและซบหน้าลงถงึดิน ชายสองคนน้ันจึง

พูดกบัเขาว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทาํไม

เล่า พระองค์ไม่อยู่ที่น่ี แต่ทรงเป็นข้ึนมาแล้ว จงระลึกถึงคําที่

พระองค์ได้ตรัสกบัท่านทัง้หลายเมื่อพระองค์ยงัอยู่ในแคว้นกา

ลิลีว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนบาป และต้อง

ถูกตรึงทีก่างเขน และวันทีส่ามจะเป็นข้ึนมาใหม่’” 
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 พระเยซูทรงเปนขึ้นมาจากความตายเหมือนที่พระองค

ไดตรัสวาพระองคจะเปนขึ้นมาอีก  พระเยซูทรงเปนพระเจา 

พระองคเสด็จลงมายังแผนดินโลกและทรงรับสภาพของมนุษย

เพื่อชวยนําพาเราใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความ

ตาย  พระเยซูไดทราบกอนที่พระองคจะละจากสวรรคแลววา

พระองคจะตองสละชีวิตของพระองคและจะทรงเปนขึ้นมาอีก  

สาวกของพระองคทุกคนนาจะเฝารอคอยพระองคและ

คาดหวังวาพระองคจะทรงเปนขึ้นมาจากความตายเพราะ

พระองคไดตรัสบอกแกพวกเขาหลายคร้ังกอนแลววาพระองค

จะทรงเปนขึ้นมาอีกในวันที่สาม  พวกสาวกอาจจะไมเขาใจ

หรือไมก็อาจจะจําสิ่งที่พระองคตรัสไมได หรือพวกเขาอาจจะ

ไมเชื่อวาการที่พระองคจะเสด็จออกมาจากอุโมงคฝงศพอยางมี

ชีวิตน้ันเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นได 
 

 เราแนใจไดวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา

และพระผูชวยใหรอดที่ทรงสัญญาไวเพราะพระเจาไดทรง

โปรดใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย  บรรดาผูนําของ



11 

 

พวกยิวไดตรึงพระเยซูที่กางเขนเพราะพระองคไดตรัสยืนยัน

วาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาและพระผูชวยใหรอด 

แตพระเจาทรงโปรดใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตายเพื่อทุก

คนจะทราบวาพระเยซูทรงเปนผูที่พระองคกลาวอางไวอยาง

แทจริง  เรายังแนใจอีกวาพระเจาทรงพอพระทัยอยางเต็มที่กับ

คาชดใชสําหรับความบาปทั้งหลายของเรา ซึ่งพระเยซูไดชดใช

ดวยพระโลหิตของพระองคเองเพราะพระเจาไดทรงโปรดให

พระองคเปนขึ้นมาจากความตายแลว  พระเยซูไมมีบาปใดๆ 

ของพระองคเลย แตพระองคทรงยอมรับความรับผิดชอบที่จะ

ชดใชราคาทั้งหมดสําหรับความบาปทั้งหลายของเรา  เรา

ทั้งหลายจะเปนที่ยอมรับของพระเจาไดน้ันราคาทั้งหมด

สําหรับความบาปของเราจะตองไดรับการชดใชเสียกอน ดวย

เหตุน้ีพระเยซูจึงไดเสด็จมาแทนที่เราทั้งหลายตอเบื้อง 

พระพักตรพระเจาซึ่งทรงเปนผูพิพากษา แลว   พระเจาก็ทรง

ลงโทษพระเยซูแทนเราทั้งหลายน่ันเอง 
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 ถาเปนเชนน้ันคุณจะสามารถไดรับการชวยเหลือให

รอดพนจากซาตาน ความบาปและการถูกแยกจากพระเจา

ตลอดไปเปนนิตยไดอยางไร?  คุณจะตองกลับใจเสียใหมและ

เห็นดวยกับพระเจาวาคุณเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมได

และไมสามารถจะชวยตนเองใหรอดได แลวก็ใหคุณมอบ

ความไววางใจใน   พระเยซูเจาอยางเต็มที่โดยเชื่อวาพระองค

ไดสละพระโลหิตของพระองคเปนคาชดใชอยางเต็มขนาด

สําหรับความบาปทั้งหลายของคุณและไดทรงคืนพระชนม

ขึ้นมาจากความตายเพื่อจะประทานชีวิตนิรันดรแกคุณ   

พระเยซูไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อคนทั้งปวงและพระเจาทรง

ปรารถนาที่จะใหมนุษยทุกคนรูวาพวกเขาสามารถจะรับการ

ชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและความตายได  

พระเจาไมปรารถนาใหผูหน่ึงผูใดตองทนทุกขทรมานกับการ

ลงโทษ    นิรันดร น่ีคือเปาหมายของการศึกษาพระคัมภีรใน

คร้ังน้ีเพื่อวาคุณจะสามารถไดยิน เขาใจและเชื่อในขาว



13 

 

ประเสริฐที่ดีเลิศและสามารถจะแบงปนขาวประเสริฐดังกลาว

แกคนอ่ืน ๆ ไดดวย 
 

 ขาพเจาไมไดเห็นพระเยซูดวยตาของขาพเจา แต

ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูไดเสด็จเขามาในโลกและเชื่อวาพระองค

ไดสิ้นพระชนมสําหรับความบาปของเราทั้งหลายและไดทรง

คืนพระชนมขึ้นมาอีกในวันที่สาม ขาพเจาทราบและเชื่อ

เหตุการณน้ีเพราะพระเจาไดทรงบันทึกเร่ืองราวเหลาน้ีไวใน

พระคัมภีร  ขาพเจาเห็นดวยกับพระเจาวาขาพเจาเปนคนบาปที่

ชวยเหลือตัวเองไมไดและขาพเจาไดไววางใจในพระเยซู  การ

ชดใชของพระองคสําหรับขาพเจาโดยการสิ้นพระชนมของ

พระองคเปนสิ่งเดียวเทาน้ันที่ขาพเจาไววางใจเพื่อขาพเจาจะ

ไดรับการยอมรับตอเบื้องพระพักตรพระเจาได  เร่ืองสําคัญก็

คือคุณจะตองเชื่อขอความน้ีซึ่งพระเจาไดทรงบันทึกไวใน 

พระวจนะของพระองค  พระเจาตรัสวาเราจะตองเชื่อขาว

ประเสริฐน้ีวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่ทรง

สิ้นพระชนมเพื่อเรา ทรงถูกฝงไวและทรงเปนขึ้นมาจากความ
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ตายอีก  โดยความเชื่อเราเองก็สามารถจะทราบดวยวาความ

บาปทั้งหลายของเราไดรับการอภัยโทษจากพระเจาแลวและ

พระองคจะทรงยอมรับเราอยางแนนอน 

 หลังจากที่พระเยซูได

ทรงสั่งใหสาวกทั้งหลายของ

พระองคนําขาวประเสริฐน้ีไป

ถึงมนุษยทุกคนแลวพระองค

ก็ทรงจากพวกเขาและกลับไป

หาพระเจาพระบิดาในสวรรค  พระเยซูกําลังจะเสด็จกลับมายัง

แผนดินโลกอีกคร้ัง แตคราวน้ีไมไดมาเพื่อชวยนําพาคนบาป

ใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความตาย เพราะ

พระองคไดทรงกระทํางานน้ีสําเร็จแลว  บัดน้ีพระเจาทรง

บัญชาใหมนุษยทุกคนกลับใจเสียใหม น่ันคือการยอมเห็นดวย

กับพระเจาวาเขาทั้งหลายเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมได 

ซึ่งสมควรจะไดรับโทษทัณฑของเขาและไววางใจในคาชดใช

ที่พระเยซูไดทรงชดใชเพื่อพวกเขาแลว  ในคร้ังหนาพระเยซู
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จะเสด็จมาอยางผูพิพากษาแผนดินโลกทั้งสิ้น  คนเหลาน้ันทุก

คนที่ไมไดกลับใจเสียใหมและไววางใจในพระเยซูและคา

ชดใชของพระองคสําหรับเขาทั้งหลายก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟ

พรอมกับซาตานและพวกทูตสวรรคของมันน่ันเอง 

 

คําถามบทที่ 23 

 

 

 

1. พระเยซูทรงพลีพระชนมเพื่อบาปของเราใชหรือไม

 ก) ใช  ข) ไมใช 

 

2. พวกผูหญิงเจอศพของพระเยซูหรือไม   

 ก) เจอ  ข) ไมเจอ 
 

3. พระเยซูทรงฟนขึ้นมาจากความตายใชหรือไม 

 ก) ใช  ข) ไมใช 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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4. พระเจาทรงพอพระทัยกับการเสียสละของพระเยซูคริสตที่ 

    ทรงชดใชความบาปเพื่อเราทั้งหลายหรือไม  

 ก) ทรงพอพระทัย ข) ไมทรงพอพระทัย 

 

5. หากเรารูวาเราเปนคนบาป และสํานึกในความผิดบาปน้ัน 

    โดยหันมาเชื่อในพระเยซูคริสตแลว  พระเจาจะทรงยอมรับ 

     เราและมอบชีวิตนิรันดรใหกับเราหรือไม   

 ก) ทรงยอมรับ  ข) ไมทรงยอมรับ 

 

6. พระเยซูจะเสด็จกลับมาในโลกน้ีอีกหรือไม  

 ก) จะเสด็จมาอีก   ข) ไมเสด็จมาอีก 

 

7. เมื่อพระองคเสด็จกลับมา พระองคจะทรงทําอะไร 

 ก) จะทรงพิพากษาโลก  

 ข) จะพลีพระชนมเพื่อบาปของเราอีกคร้ัง  

 ค) จะทรงสอนคนใหเปนคนดี 


