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บทที่  8 
การฟนจากความตาย 

ตอนที่ 1 
 
วัตถุประสงค 
 เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
 -  ใหนิยามของคําวา “การฟนจากความตาย” 
 -  เห็นขอแตกตางระหวางการฟนจากความตายในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 
 -  อธิบายการฟนจากความตายฝายวิญญาณในปจจุบันของผูเชื่อในพระเยซูคริสต 
 -  อธิบายการฟนคืนพระชนมในอดีตของพระเยซู 
 
ขอพระคัมภีรสําคัญ 
 “พระเยซูตรัสกับเธอวา “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชขีวิต  ผูที่วางใจใน 
เรานั้น  ถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก  และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไมตาย 
เลย  เจาเชื่ออยางนี้ไหม”       (ยอหน 11:25-26) 
 มีหลักขอเชื่อพื้นฐานอีก 2 ประการแหงความเชื่อของคริสเตียน  คือ  การฟนจาก 
ความตายและการพิพากษานิรันดร 
 ในการศึกษาหลักขอเชื่อ 2 ประการที่เหลืออยูนี้  พระคัมภีรทรงเปดเผยแกเราถึง เร่ือง
ที่เลยจากปจจุบันไปยังอนาคตแหงนิรันดรกาล 
 โดยการทรงสราง  พระเจาทรงนําโลกปจจุบันเขาสูระบบของกาลเวลาคือ  มีอดีต  
ปจจุบัน  และอนาคต (ปฐมกาล 1)  ในวันหนึ่งพระเจาจะทรงนําโลกปจจุบันไปสูจุดจบ และ 
จะไมมีเร่ืองของเวลาอีกตอไป 
 พระคัมภีรเปดเผยวา  โลกทั้งหมดนี้  จุดจบของเวลาจะมาถึงในชวงเวลาพิเศษที่ พระ
เจาทรงตั้งไว  มีเหตุการณหลายประการที่จะเกิดขึ้นในโลกในเวลาสุดทายนี้  มีแตพระเจา 
เทานั้นที่รูเวลาที่แนนอนของเหตุการณเหลานั้น 
 อยางไรก็ตามสําหรับเราแตละคน  มีเวลาหนึ่งที่รอเราแตละคนอยูเมื่อ “เวลาก็ไมมี 
อีกตอไป” 
 นี่คือเวลาที่เรามาถึงจุดจบของชีวิตในโลกนี้และกาวเขาไปสุนิรันดรกาล  สําหรับแต 
ละบุคคลจุดจบของชีวิตฝายกายก็คือจุดจบของเวลา 
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 มีความลึกลับบางประการที่เกี่ยวกับจุดจบของเวลาและนิรันดรกาล  ซึ่งพระคัมภีร 
ไมไดอธิบายไว  แตหลักขอเชื่อของ “การฟนจากความตาย”  ไดใหความรูบางประการถึง จุด
จบของชีวิตและนิรันดรกาลที่จะตามมา 
 บทนี้จะแนะนําหลักขอเชื่อของการฟนจากความตาย มีคํานิยามของอดีต  ปจจุบัน 
และอนาคตของการฟนจากความตาย  ซึ่งกลาวไวในพันธสัญญาใหม  และอธิบายอดีตและ 
ปจจุบันของการฟนจากความตายการฟนจากความตายในอนาคตจะถูกกลาวถึงในบทตอไป 
 
คํานิยาม 
 ความหมายของคําวา “การฟนจากความตาย” คือการยกขึ้นหรือยืนขึ้น  หมายถึง วา
การทําใหลุกขึ้นหรือยกขึ้นจากความตาย 
 
การฟนจากความตาย  3  ประการ 
 มีการฟนจากความตาย  3  ประการที่กลาวไวในพันธสัญญาใหม 
 อดีต  : การฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต 
 ปจจุบัน : การฟนจากความตายฝายวิญญาณของผูเชื่อในพระเยซูคริสต 
 อนาคต : การฟนจากความตายในอนาคตของทุกคนที่อยูในหลุมฝงศพ 
 
ผูที่ทําใหฟนจากความตาย 
 พระเยซูคริสตถูกทําใหฟนคืนพระชนม      โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจาโดยฤทธิ์
อํานาจ 
ของพระเจา 
 “และก็จะปรากฎวา  เราอางพยานเท็จในเรื่องพระเจาเพราะเราอางพยานวาพระองค 
ไดทรงชุบพระคริสตใหเปนขึ้นมา  แตถาคนตายไมถูกทรงชุบใหเปนขึ้นมาแลว  พระองคก็ 
ไมไดทรงชุบพระคริสตใหเปนขึ้นมา”     (1 โครินธ 15:15) 
 
 โดยทางพระเยซูคริสตผูเชื่อมีประสบการณ   ของการฟนจากความตายฝายวิญญาณ 
ในปจจุบัน 
 โดยทางพระองค  ในอนาคตคนตายจะฟนขึ้นจากหลุมศพ 
 พระคัมภีรยืนยันวาพระเยซูเปน “ผูที่ทําใหฟนจากความตาย” คือผูที่จะทําใหคนตาย 
ฟนขึ้นมา 
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 “พระเยซูตรัสกับเธอวา “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต  ผูที่วางใจในเรา 
นั้น  แมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก”     (ยอหน 11:25) 
 
 “มีเขียนไวในพระคัมภีรวา  มนุษยคนเดิมคืออาดัม  จึงเปนผูที่มีชีวิตอยู  แตอาดัม ผู
ซึ่งมาภายหลังนั้นเปนวิญญาณผูประสาทชีวิต”    (1 โครินธ 15:45) 
 
 “และบัดนี้ไดทรงสําแดงใหประจักษโดยการที่พระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา 
เสด็จมา  ผูไดทรงกําจัดความตายใหสูญสิ้น  และไดทรงกระทําใหชีวิตและสภาพอมตะ 
กระจางแจงโดยขาวประเสริฐ”       (2 ทิโมธี 1:10) 
 

อดีต : พระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนม 
 
คําพยากรณในพันธสัญญาเดิม 
 พันธสัญญาเดิมไดพยากรณถึงกําเนิดของพระเยซูคริสต       การสิ้นพระชนมเพื่อ
บาป 
ของมนุษยชาติและการฟนคืนพระชนม 
 กษัตริยดาวิดกลาวถึงการฟนคืนพระชนมของพระเยซู 
 “ทานเปนผูเผยพระวจนะและทราบวาพระเจาตรัสสัญญาไวแกทานดวยพระปฎิญาณ
วา พระองคทรงประทานผูหนึ่งในวงศตระกูลของทานใหประทับบนพระที่นั่งของทาน  กษัตริย 
ดาวิดกทรงลวงรูเหตุการณนี้กอน  จึงทรงกลาวถึงการคืนพระชนมของพระคริสตวา  พระเจา 
มิไดทรงละพระองคไวในแดนคนตาย  ทั้งพระมังสะของพระองคก็ไมเปอยเนาไป” 

 (กิจการ 2:30-31) 
 

 ขอพระคัมภีรหลายขอในพระคัมภีรยืนยันการฟนคืนพระชนมของพระเยซูในวันที่สาม
ภายหลังการฝงพระศพ 
 “แตความจริงพระคริสตทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตายแลว  และทรงเปนผล 
แรกในพวกคนทั้งหลายที่ไดลวงหลับไปแลวนั้น”    (1โครินธ 15:20) 
 
 “ภายหลังวันสะบาโต  เวลาใกลรุงเชาวันตนสัปดาห  มารียชาวมักดาลากับมารียอีก 
คนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค  ทูตสวรรคนั้นจึงกลาวแกหญิงนั้นวา  “อยากลัวเลย  เรารูแลววา พวก
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เจาทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไวที่กางเขน  พระองคหาไดประทับอยูที่นี่ไมทรง เปนขึ้น
มาแลว  ตามซึ่งพระองคไดตรัสไวนั้น  มาดูที่ซึ่งพระองคไดบรรทมอยูนั้น  แลวจงรีบ ไปบอก
พวกสาวกของพระองคเถิดวา  พระองคทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลว  และ พระองคเสด็จ
ไปยังแควนกาลิลีกอนเจาทั้งหลาย  เจาทั้งหลายจะเห็นพระองคที่นั่น  นี่แหละ เราก็บอกเจา
แลว”        (มัทธิว 28:1,5-7) 
 ตอนที่วาดวย “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป” ทายบทนี้ใหขอพระคัมภีรอางอิงหลายขอ 
ที่ยืนยันการฟนคืนพระชนมของพระเยซู 
 
การปรากฎ 
 มีหลายคนเห็นพระเยซูหลังจากที่ทรงฟนคืนพระชนม 
 “คร้ันพระองคทรงทนทุกขทรมานแลว  ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวกนั้น ดวย 
หลักฐานหลายอยางพิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยู  และไดทรงปรากฎแกเขาทั้งหลาย 
ระหวางสี่สิบวัน และไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผนดินของพระเจา” (กิจการ 13) 
 
 เคฟาสไดเห็นพระองคและตอมาสาวก 12 คนไดเห็นพระองค 
 “พระองคทรงปรากฎแกเคฟาส  แลวแกอัครทูตสิบสองคน  ภายหลังพระองคทรง 
ปรากฎแกพวกพี่นองกวาหารอยคนในคราวเดียว  ซึ่งสวนมากยังอยูจนถึงทุกวันนี้  แตบางคน 
ก็ลวงหลับไปแลว  ภายหลังพระองคทรงปรากฎแกยากอบ  แลวแกอัครทูตทั้งหมด  คร้ังหลัง 
ที่สุดพระองคทรงปรากฎแกขาพเจา   ผูเปนเสมือนเด็กที่คลอดกอนกําหนด” 

(1 โครินธ 15:5-8) 
 
รางกายที่ฟนขึ้นมาของพระองค 
 ภายหลังจากทรงฟนคืนพระชนม  พระเยซูทรงละเอียดถี่ถวนที่จะใหหลักฐานวา  
พระองคทรงมีรางกายจริง ๆ และทรงเปนบุคคลเดียวกันกับที่ไดถูกตรึงบนกางเขน 
 หลักฐานเหลานี้คือ พระหัตถพระบาทและสีขางของพระองคซึ่งยังมีรอยของตาปู และ
หอก 
อีกนัยหนึ่ง  รางกายของพระองคไดประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ  ไมอยูใต ขอ
กําจัดของรางกายที่ตองตายพระองคสามารถปรากฎหรือหายตัวตามพระประสงค  พระองค
สามารถเดินเขาสูหองที่ปดประตูไว  และสามารถที่จะเสด็จไปมาระหวางโลกและสวรรค  

(ยอหน 20:19) 
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 กอนหนาที่พระองคจะสิ้นพระชนมและทรงฟนขึ้นมาระหวางการสนทนากับผูนําทาง
ศาสนาของอิสราเอล... 
 “พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายวา “ถาทําลายวิหารนี้เสีย  เราจะยกขึ้นในสามวัน”  
พวกยิวจึงทูลวา  “พระวิหารนี้เขาสรางถึงสี่สวิบหกปจึงสําเร็จ  และทานจะยกขึ้นใหมในสาม 
วันหรือ”  แตพระวิหารที่พระองคตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค” (ยอหน 2:19-21) 
 
 พระเยซูไมไดพูดถึงพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม  พระองคทรงอางถึงรางกายของ
พระองคเองวาเปนพระวิหาร 
 “ภายหลังจากการสิ้นพระชนม         และการฝงพระศพพระเยซูเมื่อพวกผูหญิงเขา
ไปใน 
อุโมงคเพื่อเจิมพระกายของพระองค  เขามิไดเห็นพระศพของพระเยซูเจา” 
         (ลูกา 23:55-24:3) 
 
 เมื่อพระเยซูทรงปรากฎแกสาวกพระองค         ทรงอนุญาตใหเขาแตะตองรอยตะปู
และ 
แผลเปนจากหอกที่แทงพระองคเพื่อพิสูจนวาเปนพระองค 
 “เมื่อเขาทั้งสองกําลังเลาเหตุการณเหลานั้น  พระองคเองทรงยืนอยูที่ทามกลาฝาย 
เขาทั้งหลายสะดุงตกใจกลัวคิดวาเห็นผี พระองคจึงตรัสแกเขาวา  "ทานทั้งหลายวุนวายใจ 
ทําไม  เหตุไฉนความคิดสนเทหจึงบังเกิดขึ้นในใจของทานทั้งหลายเลา จงดูมือของเราและ 
เทาของเราวาเปนเราเอง  จงคลําตัวเราดู  เพราะวาผีไมมีเนื้อและกระดูกเหมือนทานเห็น เรา
มีอยูนั้น  เมื่อตรัสอยางนั้นแลว พระองคทรงสําแดงพระหัตถและพระบาทใหเขาเห็น  แลว 
พระองคตรัสกับโธมัสวา “จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเรา  จงยื่นมือออกคลําที่สีขางของเรา  
อยาขาดความเชื่อเลยจงเชื่อเถิด”  โธมัสทูลพระองควา   “องคพระผูเปนเจาของขาพระองค 
และพระเจาของขาพระองค”       (ยอหน 20:27-28) 
 
ความสําคัญของการทรงฟนจากความตาย 
 เหตุใดหลักขอเชื่อของการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตจึงสําคัญมากตอความ
เชื่อของคริสเตียน ? 
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 “ถาการฟนขึ้นมาจากตายไมมี   พระคริสตก็หาไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาไม  ถาพระ 
คริสตมิไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมา  การเทศนาของเรานั้นก็ไมมีหลัก  ทั้งความเชื่อของทาน 
ทั้งหลายก็ไมมีหลักดวย”        (1 โครินธ 15:13-14) 
 
 การเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนม       นั้นเปนสิ่งจําเปนตอการเปนผูเชื่อที่
แท 
จริง 
 “คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา  พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา  และ 
เชื่อในจิตใจวา  พระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย  ทานจะรอด”   

(โรม 10:9)   
 

 เปาโลเสนอการฟนคืนพระชนมของพระเยซูวาเปนสวนหนึ่งของขาวประเสริฐ 
 “ดูกอนพี่นองทั้งหลายขาพเจาขอใหทานคํานึงถึงขาวประเสริฐที่ขาพเจาเคยประกาศ
แกทานทั้งหลายซึ่งทานไดยอมรับไว  อันเปนรากฐานซึ่งทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู  และซึ่งจะทํา 
ใหทานรอด  ถาทานยังยึดตามหวักคําสอนที่ขาพเจาไดประกาศนั้น  เวนเสียแตทานไดเชื่อ 
เฉย ๆ เร่ืองซึ่งขาพเจารับไวนั้น  ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย  ตามที่เขียนไวใน พระ
คัมภีร  และทรงถูกฝงไว  แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหม  ตามที่เขียน ไว
ในพระคัมภีรนั้น”        (1 โครินธ  15:1-4) 
 
 การฟนคืนพระชนมยืนยันวา  พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา 
 “แตฝายพระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์นั้นบงไวดวยฤทธานุภาพ  คือ โดยการเปน
ข้ึน มาจากความตายและใหสถิตยเบื้องขวาพระหัตถของพระองคในสวรรคสถาน  สูงยิ่งเหนือ 
บรรดาเทพผูครองเหนือศักดิเทพ  เหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอยขึ้น  มิใช 
ในยุคนี้เทานั้น  แตในยุคที่จะมาถึงดวย  พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของ 
พระคริสต  และไดทรงตั้งพระองคไวเปนประมุขเหนือส่ิงสารพัดแหงคริสตจักร  ซึ่งเปน พระ
กายของพระองค  คือซึ่งเต็มบริบูรณดวยพระองค  ผูทรงอยูเต็มทุกอยางทุกแหงหน”  

(เอเฟซัส 1:20-23) 
 

 การทรงฟนคืนพระชนมยืนยันวา  ผูเชื่อถูกทําใหชอบธรรมแลว 
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 “คือพระเยซูผูทรงถูกอายัดไวใหถึงสิ้นพระชนมแลว   เพราะการลวงละเมิดของเรา
และ 
ไดทรงฟนจากความตาย  เพื่อใหเราเปนคนชอบธรรม”   (โรม 4:25) 
 การทรงฟนคืนพระชนมหมายความวา  ความตายก็พายแพไป 
 “บุตรทั้งหลายรวมสายโลหิตกันฉันใด  พระองคก็ทรงเปนเชนนั้นดวย  เพื่อโดยทาง 
ความตายนั้นเอง  พระองคจะไดทรงทําลายูที่มีอํานาจแหงความตายคือมารเสียได” 

 (ฮีบรู 2:14) 
 โดยการทื่พระเยซูทรงฟนคืนพระชนม  ผูเชื่อจะถูกทําใหฟนจากความตายดวยและจะ
มีกายใหม 
 “ดูกอนทานทั้งหลาย  ขาพเจามีความล้ําลึกที่จะบอกแกทาน  คือ วาเราจะไมลวง 
หลับหมดทุกคน  แตเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหมหมดในชั่วขณะเดียวในพริบเดียว  เมื่อเปา 
แตรครั้งสุดทาย  เพราะวาจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแลวจะเปนขึ้นมาปราศจากเนาเปอย  
แลวเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม”      (1โครินธ 15:51-52) 
 
 “พระองคจะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ําตอยของเราใหเหมือนพระกายอันทรงพระสิริ
ของพระองค  ดวยฤทธานุภาพซึ่งทําใหพระองคปราบสิ่งสารพัดลงใตอํานาจของพระองค  

(ฟลิปป 3:21) 
 

 เราจะศึกษาตอไปถึงเรื่องการฟนจากความตายในบทตอไป  โดยการทรงฟนคืน พระ
ชนม  ผูเชื่อทุกคนก็มีแหลงของชีวิตใหม 
 “สาธุการแดพระเจาพระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา  ผูไดทรงพระมหากรุณา 
แกเรา  ทรงโปรดใหเราบังเกิดใหมเขาสูความหวังใจอันมีชีวิตอยู    โดยการคืนพระชนมของ 
พระเยซูคริสต”        (1 เปโตร 1:3) 
 
ปจจุบัน :  การที่ผูเชื่อฟนจากความตาย 
 พระคัมภีรกลาวถึง     การฟนจากความตายของผูเชื่อในปจจุบันหมายความวาผูที่
คร้ัง 
หนึ่งเคยตายฝายวิญญาณในบาปไดถูกทําใหมีชีวิตขึ้นทางฝายวิญญาณในปจจุบันโดยทาง 
พระเยซูคริสต 
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 “และทานซึ่ง(ทรงทําใหมีชีวิต)  เมื่อทานตายในการละเมิดและการบาปของทาน  
แมวาเราไดตายแลวโดยการบาปและละเมิดพระองคไดทําใหเรามีชีวิตในความสัมพันธและมี
สามัคคีธรรมกับพระคริสต  พระองคประทานชีวิตของพระคริสตนั้นแกเรา คือ  ชีวิตใหม 
เดียวกันนี้  ซึ่งทรงทําใหพระเยซูฟนขึ้นมีชีวิต” (แปลจาก Amplified  Bible)  (เอเฟซัส 1:1,5) 
 
 เหตุฉะนั้นผูใดอยูใน (ผนึกเขาใน) พระคริสต  พระมาซีฮาห  ผูนั้นก็ถูกสรางใหม (เปน
ส่ิงที่ทรงสรางขึ้นใหมทั้งหมด) ส่ิงเกา ๆ (สภาวะฝายวิญญาณและฝายจริยธรรมเดิม) นั้นก็
ลวงไป  นี่แนะสิ่งใหมและสดก็มาถึงเขา (2 โครินธ5:17)  แปลจากAmplified  Bible  
 
หมายสําคัญภายนอกของการฟนจากความตายนี้ 
 การบัพติศมาในน้ําเปนหมายสําคัญภายนอกของการตายตอชีวิตเกาแหงบาป  และ 
การฟนจากความตายฝายวิญญาณของผูที่เชื่อในพระเยซูคริสต 
 ไมใชเพียงแตการบัพติศมาในน้ําเทานั้นที่ยืนยันการฟนจากความตายของผูเชื่อ  แต 
ชีวิตใหมซึ่งผูเชื่อดําเนินอยูจะเปนเครื่องยืนยันถึงการฟนจากความตายของเขา 
 “เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝงไวกับพระองคแลว โดยการรับบัพติศมาเขาสวนในการตายนั้น  
เพื่อวาเมื่อพระคริสตไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตาย  โดยเดชพระสิริของพระบิดา 
แลว  เราก็จะไดดําเนินตามชีวิตใหมดวยเหมือนกัน  เพราะวาถาเราเขาสนิทกับพระองคแลว  
ในการตายอยางพระองค       เราก็จะเขาสนิทกับพระองคในการเปนขึ้นมาอยางพระองคได
ทรง 
เปนขึ้นมาจากความตายแลว”      (โรม 6:4-5) 
 
หลักฐานของการฟนจากความตายนี้ 
 พระเยซูทรงใหหลักฐานหลายประการถึงการฟนคืนพระชนม  เชน  อุโมงควางเปลา  
ขอความของทูตสวรรคและการปรากฎที่เห็นไดของพระองคภายหลังการฟนคืนพระชนม 
 มีหลักฐานยืนยันการฟนจากความตายฝายวิญญาณของผูเชื่อดวย  ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
 
การตายตอบาปซ่ึงเกิดผลในชีวิตใหม 
 การฟนจากความตายฝายวิญญาณ   ทําใหเกิดการตายตอบาปผูเชื่อไมดําเนินอยาง
ที่ 
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เคยมา  เขาตายตอความชั่วรายของโลก  และดําเนินอยางที่เคยมา  เขาตายตอความชั่วราย 
ของโลก  และดําเนินชีวิตในพระเยซุ 
 “เหมือนกันเชนนั้นแหละ  ทานทั้งหลายจงถือวาทานไดตายตอบาป  และมีชีวิตสนิท 
กับพระเจาในพระเยซูคริสต”       (โรม 6:11) 
 
นายคนใหม 
 การฟนจากความตายของผูเชื่อทําใหพระเยซูทรงเปนเจานายของชีวิตคุณแทนที่จะมี
ชีวิตอยูเพื่อตนเอง  คุณกลับมีชีวิตอยูเพื่อพระองค 
 “และพระองคไดทรงวายพระชนมเพื่อคนทั้งปวง  เพื่อคนเหลานั้นที่มีชีวิตอยูจะมิได
อยู 
เพื่อประโยชนแกตัวเองอีกตอไป  แตจะอยูเพื่อพระองคผูทรงสิ้นพระชนม  และทรงเปนขึ้นม า 
เพราะเห็นแกเขาทั้งหลาย”      (2 โครินธ 5:15) 
 
มีจุดประสงคของชีวิตใหม 
 จุดประสงคของชีวิตใหมเกิดจากการฟนจากความตายฝายวิญญาณ  แทนที่จะ
หวงใย 
เร่ืองสิ่งของอนิจจังของโลก  เชน  การไดวัตถุส่ิงของความทะเยอทะยานและอื่น ๆ ความ ต้ังใจ
ของผูเชื่อจะมุงไปสูส่ิงที่เปนนิรันดร 
 ถาทานไดถูกยกขึ้นกับพระคริสตแลว        (ข้ึนสูชีวิตใหมและรวมในการฟนคืนพระ
ชนม 
ของพระองค) จงมุงไปและแสวงหา (สมบัติที่รุงเรืองเปนนิรนดร) ส่ิงที่อยูเบื้องบน ซึ่งพระ 
คริสตประทับอยูและทรงนั่งเบื้องขวาของพระเจา 
 และตั้งความคิดจิตใจของทาน  และรักษามันไวกับส่ิงที่อยูเบื้องบน  ส่ิงที่สูงกวาไมใช 
ส่ิงที่อยูบนโลกนี้ (โคโลสี 3:1-2) แปลจาก Amplified  Bible 

 
บทสรุป 

 การฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตในอดีตและการฟนจากความตายฝายวิญญาณ 
ในปจจุบันของผูเชื่อเปนสองในสามประการของการฟนจากความตายที่กลาวไวในพันธสัญญา 
ใหมประการที่สาม คือการฟนจากความตายในอนาคตของทุกคนที่ตายจะลุกขึ้นจากอุโมงค  
ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป 
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ชื่อ ............................................................. 

 
บททดสอบตนเอง  บทที่ 8 

1.  จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
2. ใหคํานิยามของคําวา  “การฟนจากความตาย” 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
3. การฟนจากความตาย  3  ประการที่บันทึกไวในพันธสัญญาใหมคืออะไร ? 
 อดีต  :  _______________________________________________________ 
 ปจจุบัน :  _______________________________________________________
  

อนาคต  :  _______________________________________________________ 
4. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงเพื่อยืนยันขอความตอไปนี้ 
 พันธสัญญาเดิมไดทํานายถึงการฟนคืนพระชนมของพระเยซู 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 วาพระเยซูทรงฟนคืนพระชนม  _________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 วาพระเยซูทรงปรากฎแกประชาชนภายหลังการคืนพระชนมของพระองค 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 วาพระองคมีรางกายเหมือนเดิมแตวาไมถูกจํากัดเหมือนครั้งที่เปนมนุษย 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
5. เหตุใดความเชื่อในการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตจึงเปนสิ่งสําคัญ 
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 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
6. การฟนจากความตายฝายวิญญาณในปจจุบันของผูเชื่อหมายถึงอะไร ? 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
7. อะไรคือหลักฐาน  3  ประการของการฟนจากความตายฝายวิญญาณของผูเชื่อ
 ที่กลาวไวในบทนี้   
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
8. กริยาภายนอกซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงถึงการฟนจากความตายฝายวิญญาณของผู
 เชื่อคืออะไร ? 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



วิชา รากฐานของความเชื่อ                                                                                                         หนา 119

คําตอบบททดสอบ  บทที่ 8 
1. “พระเยซูตรัสกับเธอวา “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต ผูที่วางใจในเรา 
นั้นถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก  และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไมตายเลย  
เจาเชื่ออยางนี้ไหม” (ยอหน 11:25-26) 
2. การฟนจากความตายคือการยกขึ้นหรือลุกขึ้น  หมายถึงการทําใหลุกขึ้นหรือยกขึ้น 
จากความตาย  หนา  109 
3. หนา  109 
 อดีต  :  การฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต 
 ปจจุบัน  : การฟนจากความตายฝายวิญญาณของผูเชื่อในพระเยซูคริสต 
 อนาคต   : การฟนจากความตายในอนาคตของทุกนที่ถูกฝงในอุโมงค 
4. “ทานเปนผูเผยพระวจนะ          และทราบวาพระเจาตรัสสัญญาไวแกทานดวย
  พระ 
ปฎิญาณวาพระองคจะทรงประทานผูหนึ่งในวงคตระกูลของทาน   ใหประทับบนพระที่นั่งของ 
ทานกษัตริยดาวิดก็ทรงลวงรูเหตุการณนี่กอน  จึงทรงกลาวถึงการคืนพระชนมของ พระคริสต 
วา  พระเจามิไดทรงละพระองคไวในแดนคนตาย  ทั้งพระมังสะของพระองค ก็ไมเปอยเนา
ไป”   

(กิจการ 2:30-31) 
 

 - “ภายหลังวันสะบาโต  เวลาใกลรุงเชาวันตนสัปดาห  มารียชาวมักดาลากับมารีย 
อีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค   ทูตสวรรคนั้นจึงกลาวแกหญิงนั้นวา  “อยากลัวเลย เรารูแลววา 
พวกเจาทั้งหลายมาหาพระเยซู      ซึ่งถูกตรึงไวที่กางเขนพระองคหาไดประทับอยูที่นี่ไมทรง
เปน 
ข้ึนมาแลวตามซึ่งพระองคไดตรัสไวนั้น  มาดูที่ซึ่งพระองคไดบรรทมอยูนั้นแลวจงรับไปบอก 
พวกสาวกของพระองคเถิดวา  พระองคทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลว  และพระองคเสด็จ 
ไปยังแควนกาลิลีกอนเจาทั้งหลาย  เจาทั้งหลายจะเห็นพระองคที่นั่นนี่แหละเราก็บอกเจา 
แลว”          (มัทธิว 28:1,5-7) 
 
 -   “พระองคทรงปรากฎแกเคฟาส        และแกอัครทูตสิบสองคนภายหลังพระองค
ทรง 
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ปรากฎแกพวกพี่นองกวาหารอยคนในคราวเดียว  ซึ่งสวนมากยังอยูจนถึงทุกวันนี้  แตบางคน 
ก็ลวงหลับไปแลว  ภายหลังพระองคทรงปรากฎแกยากอบ  แลวแกอัครทูตทั้งหมดครั้งหลัง 
ที่สุดพระองคทรงปรากฎแกขาพเจาผูเปนเสมือนเด็กที่คลอดกอนกําหนด” (1 โครินธ 15:5-8) 
 - “คํ่าวันนั้นซึ่งเปนวันอาทิตย  เมื่อสาวกปดประตูหองที่พวกเขาอยูแลว  เพราะกลัว 
พวกยิว  พระเยซูไดเสด็จเขามาประทับยืนอยูทามกลางเขาตรัสวา “สันติสุขจงดํารงอยูกับ 
ทานทั้งหลายเถิด”       (ยอหน 20:19) 
 
5. หนา  112 
 เพราะวา      ถาพระเยซูคริสตไมไดฟนคืนพระชนมการเทศนาและความเชื่อของเรา
ก็ไร 
ประโยชน        (1 โครินธ 15:13-14) 
 
 ความเชื่อในการฟนจากความตายเปนสิ่งจําเปนตอการเปนผูเชื่อที่แทจริง (โรม 10:9, 
1 โครินธ 15:1-4) 
 การฟนคืนพระชนมยืนยันวา  พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา (โรม 1:4)  และ 
ทรงอํานาจสูงสุดเหนือส่ิงที่ทรงสรางทั้งหมด (เอเฟซัส 1:20-23) 
 เปนการยืนยันวาผูเชื่อถูกทําใหชอบธรรม (โรม 4:25) และความตายพายแพไป (ฮีบรู 
2:14)  เพราะวาการฟนคืนพระชนมของพระองค เราจึงจะไดฟนจากความตายและจะไดมี 
รางกายใหมดวย (1 โครินธ 15:51-52; ฟลิปป 3:21) 
6.  หมายความวาผูที่คร้ังหนึ่งเคยตายฝายวิญญาณในบาปไดถูกทําใหมีชีวิตฝายวิญญาณ 
โดยทางพระเยซูคริสต  เอเฟซัส 2:1,5  หนา   113 
 7. หนา  114 
 - การตายตอบาปมีผลใหมีชีวิตใหมในพระคริสต 
 - มีนายคนใหม 
 - มีจุดประสงคของชีวิตใหม 
8. การบัพติสมาในน้ําของคริสเตียนและชีวิตใหมของผูเชื่อ  หนา  114 
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป 
 จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้        เพื่อเพิ่มพูนความรูของทานเกี่ยวกับการฟนคืนพระ
ชนม 
ของพระเยซู  คํากลาวอางอิงที่สําคัญ  4  ประการเรื่องการฟนคืนพระชนมไดใหไวใน : 
 มัทธิว  28 
 มาระโก  16 
 ลูกา  24 
 ยอหน 20 
 
 ขอพระคัมภีรตอไปนี้ใหขอมูลเพิ่มเติมเกียวกับการฟนคืนพระชนมของพระเยซู 
 กิจการ 1:22, 2:24, 32,  3:15,26, 4:10, 33, 10:40,41, 13:30-33,  34,37, 
17:18,32 
 โรม 1:4, 4:24, 6:5, 8:11,34 
 1 โครินธ 4:14 
 กาลาเทีย 1:1 
 ฟลิปป 3:10 
 เอเฟซัส 1:20 
 เธสะโลนิกา 1:10 
 2 ทิโมธี 2:8 
 1 เปโตร 1:3 
 

 
 
 


