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10. การฝังและเป็นขึน้จากความตายของพระคริสต ์
                                                                   ยอหน์ 19:31-20:9 
                                                         พระกิตติคณุตามท่ียอหน์เขียน 

 

เกิดอะไรขึน้เมื่อพระเยซตูาย? 
 

เราก าลงัศึกษาเร่ืองการทนทกุขแ์ละการตายของพระคริสตต่์อจากครัง้ท่ีแลว้ว่า มนัเกิดอะไรขึน้ท่ีไมก้างเขนนัน้  
ความมืดปกคลมุลงมาทั่วแผ่นดินในเวลาเท่ียงวัน (มธ. 27:45)  
ความมืดนีไ้ม่ใช่มืดสนิทแบบท่ีเคยเกิดกบัอียิปตช์่วงก่อนท่ีพระเจา้จะน าชาวอิสราเอลออกมา (อพย. 10:21)  
คนเหล่านัน้ซึ่งอยู่ท่ีนั่นยงัคงมองเห็นเหตกุารณอ์นัน่าท่ึงขณะท่ีมนัปรากฏขึน้ได ้ 
บรรพบุรุษคริสตจกัรยคุแรกบางคนบนัทึกถึงเร่ืองความมืดนีไ้วว้่า 
มนัไม่เพียงปกคลมุทั่วแผ่นดินอิสราเอลเท่านัน้ แต่ยงัปกคลมุไปทั่วทัง้โลก  เทอทลูเลียน 
ผูเ้ป็นทัง้บิดาและนกัเขียนแห่งคริสตจกัรยคุแรกพดูถึงเหตกุารณนี์ไ้วใ้นหนงัสือของเขาเร่ือง Apologeticum 

(การปกป้องความเชื่อ)  งานเขียนของคริสเตียนเพื่อแกต่้างกบัคนที่ไม่เชื่อพระเจา้ในยคุจกัรวรรดิโรมสมยันัน้ว่า 
“ในเสีย้วนาทีที่พระคริสตต์าย แสงสว่างแยกออกจากดวงอาทิตย ์และแผ่นดินก็มืดมิดไปในเวลาเที่ยงวัน  
เป็นความมหศัจรรยซ์ึ่งเกี่ยวขอ้งกบับนัทึกประวติัศาสตรข์องเรา 

และยงัคงเก็บรกัษาไวใ้นจดหมายเหตขุองเรามาจนทกุวนันี”้ 1 

ผมมั่นใจว่า บางคนเฝา้มองการตรงึกางเขนดว้ยใจที่หวงัว่า ความตายนัน้จะไม่เกิดขึน้  พวกเขาคิดว่า 
เอลียาหจ์ะมาปรากฏ (มธ. 27:46) และพระเยซจูะลงมาจากไมก้างเขนไดอ้ย่างอศัจรรยด์ว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง 
และสยบพวกปากหอยปากปแูละศตัรูของพระองคใ์หอ้ึง้ไป  แต่ในเสีย้วนาทีนัน้ พวกเขาไม่เขา้ใจว่า 
การตายของพระองคน์ัน้จ าเป็นตอ้งเกิดขึน้  
คนของพระเจา้จะไดร้บัชีวิตใหม่ไดก้็ต่อเมื่อพระเยซูตายแทนพวกเขาแลว้เท่านัน้  
ความรกัและความยติุธรรมของพระเจา้เรียกรอ้งใหม้ีการชดใชบ้าป  ดงันัน้ 
พระเยซูจึงตอ้งตายในฐานะผูแ้บกบาปแทนเรา 

31วนันัน้เป็นวนัเตรียม พวกยิวจึงขอปีลาตใหท้บุขาของคนท่ีถกูตรงึใหห้กัและยกศพออกไป 
เพื่อไม่ใหศ้พคา้งอยู่ท่ีกางเขนในวนัสะบาโต (เพราะวนัสะบาโตนัน้เป็นวนัใหญ่) 32ดงันัน้ 
พวกทหารจึงมาทบุขาของคนแรกและขาของอีกคนท่ีถกูตรงึอยู่กบัพระองค ์33แต่เมือ่มาถึงพระเยซูและเ
ห็นว่า พระองค ์ สิน้พระชนมแ์ลว้ 
พวกเขาจึงไม่ไดท้บุขาของพระองค ์34แต่ทหารคนหน่ึงเอาทวนแทงท่ีสีขา้งของพระองค ์
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และโลหิตกบัน า้ก็ไหลออกมาทนัที 35คนนัน้ท่ีเห็นก็เป็นพยาน และค าพยานของเขาก็เป็นความจริง 
และเขาก็รูว้่าเขาพดูความจริงเพื่อพวกท่านจะไดเ้ชื่อ 36เพราะส่ิงเหล่านีเ้กิดขึน้เพื่อใหเ้ป็นจริง 

 
___________________________ 
1 As quoted by John MacArthur, The Murder of Jesus. Nelson Publishers, p. 228. 

 ตามขอ้พระคมัภีรท่ี์ว่า “พระอฐัิของพระองคจ์ะไม่หกัสกัชิน้เดียว” 37และมีขอ้พระคมัภีรอ์ีกขอ้หน่ึง   
 ว่า “พวกเขาจะมองดพูระองคผ์ูท่ี้เขาแทง” (ยน. 19:31-37) 

 

หลงัจากพระคริสตต์ายไปในเวลาบ่ายสามโมง วนัสะบาโตพิเศษช่วงเทศกาลปัสกาก็ใกลเ้ขา้มา 
(วนัใหม่เร่ิมขึน้เมื่อตะวนัตกดิน)  ดงันัน้ 
พวกทหารโรมนัจึงใชไ้มต้ะลมุพกุหนกัๆหกัขาของโจรสองคนท่ีถกูตรงึกางเขน  การหกัขาจะท าใหต้ายเร็วขึน้ 
เพราะโจรทัง้สองจะยนัแผ่นไมใ้ตเ้ทา้ขึน้มาหายใจไม่ไดอ้ีกต่อไป  ความตายก็จะมาเยอืนในไม่ชา้ 
เพราะขาดอากาศหายใจ  แต่เมื่อพวกทหารมาถงึพระเยซู พระองคต์ายไปแลว้  
พวกเขาจึงไมจ่  าเป็นตอ้งหกัขาพระองค ์ 
หลายรอ้ยปีก่อนหนา้มีผูพ้ยากรณไ์ดพ้ดูถึงเหตกุารณเ์หล่านีไ้วล่้วงหนา้ว่า “คนชอบ- 
ธรรมนัน้ถกูข่มใจหลายอย่าง แต่พระเจา้ทรงช่วยกูเ้ขาออกมาใหพ้น้หมด 
พระองคท์รงรกัษากระดกูเขาไวท้ัง้หมด ไม่หกัสกัซี่เดียว” (สดด. 34:19-20)  พระคมัภีรย์งัสั่งไวว้่า 
ขณะท่ีชาวยิวรบัประทานลกูแกะปัสกานัน้ไม่ใหห้กักระดกู “หา้มหกักระดกูของมนั” (อพย. 12:46)  
ตลอดหลายรอ้ยปีท่ีคนยิวรบัประทานลกูแกะในคืนวนัปัสกา โดยไม่เคยคิดเลยว่า 
มนัเล็งถึงลกูแกะท่ีเป็นสญัลกัษณนี์ ้พระองคผ์ูม้าท าใหค้ าพยากรณท่ี์เขียนไวส้ าเร็จเป็นจริงทกุตัวอกัษร  
จ านวนประชากรในกรุงเยรูซาเล็มช่วงเทศกาลปัสกาจะเพิ่มขึน้ถึงอย่างนอ้ยสองลา้นคน 
อย่างนอ้ยท่ีสดุจะมีบา้นละสิบคนท่ีตอ้งรบัประทานปัสกา  พระเจา้สั่งว่า ใหร้บัประทานลกูแกะใหห้มด (อพย. 
12:10) “แต่ทกุคนท่ียอมรบัพระองค ์คือ คนท่ีเชื่อในพระนามของพระองคน์ัน้ 
พระองคก์็จะประทานสิทธิใหเ้ป็นลกูของพระเจา้” (ยน. 1:12) 
 

ดว้ยความท่ีสามารถรูเ้หตกุารณล่์วงหนา้ได ้พระเจา้จึงรูว้่าบางคนจะพดูว่า พระเยซูไมไ่ดต้ายจริงๆ 
แค่เป็นลมไปบนไมก้างเขนเท่านัน้  เพื่อพิสจูนใ์หเ้ห็นว่า พวกช่างสงสยัเหล่านัน้คิดผิด 
พระบิดาจึงอนญุาตใหท้หารโรมนัเอาหอกแทงสีขา้งของพระเยซู  ยอหน์เป็นพยานยืนยนัว่า 
มีเลือดและน า้ไหลออกจากสีขา้งของพระองคจ์รงิ (ยน. 19:34) 
น่ีถือเป็นหลกัฐานทางการแพทยท่ี์พิสจูนก์ันในศาลไดว้่า พระเยซูตายจริง  
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มีสาเหตหุลกัๆสองประการท่ีท าใหเ้สียชีวิตจากการตรงึกางเขนได ้คือ 
ภาวะช็อกจากการสญูเสียเลือดหรือสารน า้ในรา่งกาย และหมดแรงจากภาวะขาดอากาศหายใจ 

 

ภาวะช็อกจากการสญูเสียเลือดหรือสารน า้ในรา่งกาย 
เป็นศพัทท์างการแพทยท่ี์หมายถึงปริมาณเลือดในรา่งกายต ่า  
การเฆี่ยนและโบยตีพระเยซูอย่างโหดรา้ยทารุณเป็นเหตใุหพ้ระองคเ์สียเลือดมาก จนไม่มีแรงแบกกางเขนได ้ 
ดว้ยภาวะช็อกจากการสญูเสียเลือดหรือสารน า้ในรา่งกาย นกัโทษจึงหมดสติไดเ้น่ืองจากความดนัโลหิตต ่า  
ไตวาย และเพื่อรกัษาของเหลวในรา่งกายไวจ้ึงท าใหก้ระหายน า้มาก  
น า้จะเร่ิมคั่งบริเวณรอบๆเยื่อหุม้หวัใจและถงุรอบหวัใจ  กอ่นตาย หวัใจจะเตน้เร็วเพราะเลือดนอ้ย 
เป็นเหตใุหเ้กิดภาวะน า้ท่วมปอดและช่องเยื่อหุม้หวัใจ  
ค าพยานของยอหน์ท่ีบอกมีน า้และเลือดออกมาจากบาดแผลท่ีถกูหอกแทงตรงสีขา้งของพระ-
คริสตน์ัน้บ่งบอกว่า ตายแลว้จริง เพราะมีการแยกตวัของเลือดและน า้  
พระเจา้ไดส้รา้งภรรยามาจากสีขา้งของอาดมัคนแรกฉันใด (ปฐก. 2:22) 
เจา้สาวของพระคริสตก์็มาจากสีขา้งของพระเยซู อาดมัคนสดุทา้ยฉันนั้น 
 

เหตุการณเ์หนือธรรมชาติในการตายของพระเยซู 
 

      50และพระเยซูทรงรอ้งเสียงดงัอีกครัง้หน่ึง แลว้สิน้พระชนม ์51และน่ีแน่ะ ม่านในพระวิหารก็ฉีก   
      ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดลา่ง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกนั 52อโุมงคฝั์งศพ  
       ต่างๆ ก็เปิดออก ศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลบัไปแล้วก็เป็นขึน้มา 53และเมือ่พระเยซูทรง 
       เป็นขึน้มาแลว้ พวกเขากอ็อกจากอโุมงค ์พากนัเขา้ไปในนครบริสทุธิ์ปรากฏกบัคนจ านวนมาก 54แต่ 
       นายร้อย และพวกทหารท่ีเฝา้พระเยซูอยูด่ว้ยกนั เมื่อเห็นแผ่นดินไหวและส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้ ก็ 
       กลัวอย่างย่ิง จึงพดูกนัว่า “ท่านผูนี้เ้ป็นพระบุตรของพระเจา้จริงๆ” (มธ. 27:50-54) 
 

อะไรท าใหก้ารตรงึกางเขนครัง้นีแ้ตกต่างจากครัง้อื่นๆส าหรบัพวกทหารจนถึงขนาดท่ี “พวกเขาหวาดกลวั?” 
(มธ. 27:54) ลองมาอภิปรายกนัถึงส่ิงท่ีพวกเขาเห็นและประสบขณะเฝา้มองเหตกุารณน์ัน้ 

ความมืดมิดช่วงเท่ียงวนันัน้กินเวลานานสามชั่วโมงเป็นลางสงัหรณว์่า 
จะมีบางส่ิงเลวรา้ยเกิดขึน้หรือก าลงัจะเกิดขึน้  เราทกุคนเขา้ใจดีว่า แผ่นดินไหวคืออะไร 
แต่มทัธิวกล่าวชดัเจนมากว่า ศิลาแยกออกจากกนั (ขอ้ 51) 
เร่ืองนีค้งตอ้งท าใหบ้รรดาผูท่ี้เห็นเหตกุารณก์ารตายของพระเยซูอกสั่นขวญัแขวนเป็นแน่  คณุคิดว่า ท าไม   
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มทัธิวจึงพดูเร่ืองศิลาแยกนีข้ึน้มา? 

กรุงเยรูซาเล็มสรา้งขึน้บนภมูิประเทศท่ีเป็นหินและมีดินฝังศพนอ้ยมาก  
อโุมงคฝั์งศพส่วนใหญ่จึงสกดัมาจากหนา้หินรอบๆ หรือสรา้งขึน้จากพืน้ดิน และปิดหนา้ดว้ยแผ่นหิน 
หรือหินกอ้นใหญ่ๆ  เป็นไปไดไ้หมว่า หินเหล่านีคื้อ หินซึ่งแยกออกจากกนัตามท่ียอหน์พดูถึง 
ผูค้นท่ีอยู่ในบริเวณนัน้ต่างก็เห็นว่า อโุมงคฝั์งศพท่ีถกูเคยปิดตายไดแ้ตกออก 
และคนของพระเจา้ทัง้ชายและหญิงพากนัฟ้ืนขึน้มาเดินทั่วบริเวณนัน้! เราไม่รูว้่า คนเหล่านีเ้ป็นใครกนับา้ง  
รูเ้พียงว่า พวกเขาเป็นชายหญิงผูบ้ริสทุธิ์ท่ีตายและถกูฝังไปแลว้  
ผมคงตอ้งรอไปถามค าถามทัง้หมดท่ีผมสงสยัเกี่ยวกบัเหตกุารณนี์เ้มื่อไปถึงสวรรค!์ 
 

ท าไมพวกเขาจึงตอ้งรอจนพระเยซูฟ้ืนขึน้จากความตายก่อนจึงจะเดินผ่านประตเูมืองเยรูซาเล็มเขา้ไป?  
การปรากฏตวัของพวกเขาส าคญัต่อผูค้นมากมายอย่างไร? 

 

อคัรทตูเปาโลเขียนไวว้่า “แต่บดันี ้พระคริสตท์รงถกูท าใหเ้ป็นขึน้มาจากความตายแลว้ 
และทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลบัไป” (1 คร. 15:20)  พระเยซูเป็นผลแรกท่ามกลางบรรดาผูท่ี้ 
“ล่วงหลบัไป” แลว้ 

 

เกิดอะไรขึน้ในพระวิหารตอนพระคริสตต์าย? 
 

มทัธิว เขียนไวว้่า เมือ่พระเยซูมอบจิตวิญญาณของพระองคใ์หพ้ระเจา้แลว้ กม็ีเหตกุารณห์น่ึงเกิดขึน้ในพระวิหาร  
ก่อนอื่นเราลองมาดภูาพในพระวิหารกนัก่อน แลว้จงึค่อยมาดคูวามส าคญัของส่ิงที่เกิดขึน้กับผา้ม่าน 

 

อาคารพระวิหารประกอบไปดว้ยหอ้งสองหอ้งท่ีแยกออกจากกนัโดยมีผา้ม่านขนาดใหญ่คั่นกลาง  
หอ้งแรกเรียกว่า สทุธิสถาน  ส่วนหอ้งชัน้ในอีกหอ้งท่ีอยู่หลงัม่านเรียกว่า อภิสทุธิสถาน  ในหอ้งแรก 
(สทุธิสถาน) นี ้จะอนญุาตใหเ้หล่าปโุรหิตเขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีเติมขนมปังบนโต๊ะขนมปังหนา้พระพกัตร ์
วางเครื่องหอมบูชาบนโต๊ะเครื่องบูชา และเติมน า้มนัมะกอกในคนัประทีปเจ็ดกิ่ง  
ส่ิงท่ีแยกเหล่าปโุรหิตออกจากท่ีประทบัของพระเจา้นัน้ คือ มา่นขนาดยกัษ์ กวา้งสามสิบฟุต 
(ประมาณเกา้เมตร) หนาเท่าฝ่ามือผูช้าย  หลงัม่านนัน้เป็นอภิสทุธิสถาน ท่ีท่ีพระเจา้สถิตอยู่ในกอ้นเมฆ  ณ 
หอ้งชัน้ในอภิสทุธิสถานในพระวิหารของกษัตริยซ์าโลมอนจะมีหีบหน่ึงท่ีเรียกว่า หีบพนัธสญัญา 
ซึ่งท าดว้ยไมก้ระถินเทศ หุม้ทองค าบริสทุธิ์ทัง้ดา้นในและดา้นนอกตัง้อยู่  หีบพนัธ-
สญัญานีใ้ส่แผ่นศิลาจารกึบญัญัติสิบประประการไว ้และมีฝาหีบทองค า เรียกว่า พระท่ีนั่งกรุณาปิดอยู่  
แต่ละดา้นของหีบนีม้ีเครูบ (ทูตสวรรค)์ ทองค าสองรูปกางปีกมองลงมายงัพระที่นั่งเมตตา 
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โดยปีกของเครูบทัง้สองจะจรดกบัผนงัแต่ละดา้น (1 พกษ. 6:23-28) 
 

บนพระท่ีนั่งกรุณาน่ีเองท่ีพระเจา้ไดส้ าแดงการสถิตอยู่ดว้ย (พระสิริแห่งการอยู่ดว้ยของพระเจา้) 
ใหเ้ห็นเป็นกอ้นเมฆ “เราจะพบกบัเจา้ ณ ท่ีนัน้ คือ ท่ีเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบ 
ซึ่งอยู่บนหีบแห่งสกัขีพยาน” (อพย. 25:22)  ในวนัลบมลทินทกุปีๆละวนั 
ปโุรหิตหลวงจะถอดเสือ้คลมุชดุพิธีอนัวิจิตรตระการตาออก แลว้สวมชดุผา้ลินินสีขาวเรียบๆแทน  
โดยมีเชือกผกูขอ้เทา้ซา้ยไว ้พรอ้มกระดิ่งเล็กๆท่ีชายเสือ้คลมุ  
เขาจะเขา้ไปในหอ้งอภิสทุธิสถานพรอ้มกระทะถา่นติดไฟลกุโชนจากแท่นเครื่องเผาบูชา 
ท าใหบ้รรยากาศอบอวลดว้ยเมฆควนัและกล่ินเครื่องหอม  เขาจะใชนิ้ว้ประพรมเลือดววับนพระท่ีนั่งกรุณา 
และบนพืน้หนา้หีบพนัธสญัญา กระดิ่งจะท าใหบ้รรดาปโุรหิตรูว้่า มหาปโุรหิตยงัมีชีวิตอยู่  
ส่วนเชือกก็มีไวใ้หค้นอื่นดึงเขาออกมาไดห้ากเขาเสียชีวิตลงและพระเจา้ไม่ยอมรบัเลือดท่ีถวายเป็นเครื่องบูชานั้
น 

 

ถา้ปโุรหิตหลวงออกมาได ้ก็แปลว่าเลือดท่ีถวายเป็นเครื่องบูชาลบบาปไดร้บัการยอมรบั  
พระเจา้ตรสัว่าพระองคจ์ะมาพบกบัมนุษยท่ี์นั่น  เป็นการยอมรบัเลือดท่ีประพรมลงบนพระท่ีนั่งกรุณา 
ท่ีซึ่งพระเจา้ประทานความเมตตาให ้ ประชากรของพระเจา้จะรออยู่ท่ีลานชัน้นอกพระวิหาร 
เพื่อใหป้โุรหิตหลวงออกมาและประกาศค าเดียวว่า “ยกโทษใหแ้ลว้”  เมื่อประชาชนไดย้ินค านี ้
ก็จะพากนัโล่งอกโล่งใจและชื่นชมยินดี และบาปของพวกเขาก็ไดร้บัการอภยัโทษอีกปีหน่ึง 

 

การหลั่งโลหิตเพื่อขอยกโทษบาปทกุๆปีซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจนีเ้ป็นส่วนส าคญัยิ่งในการนมสัการของชนชาติอิสร
าเอล  พระเจา้ก าลงัพยายามสอนและส าแดงอะไรแก่พวกเขาผ่านพิธีกรรมนี?้ 

 

มทัธิวบนัทึกไวว้่า ความตายของพระคริสตท์ าใหเ้กิดบางอย่างท่ีน่าตกใจมากขึน้ในพระวิหาร  
ม่านในพระวิหารขาดตัง้แต่บนสดุจรดล่างสดุซึ่งบ่งบอกว่า พระเจา้เป็นผูฉี้กม่านนัน้เอง ไม่ใชม่นษุย ์ 
พระบิดาก าลงัส าแดงใหเ้ห็นว่านบัตัง้แต่ทีพ่ระคริสตถ์วายพระองคเ์องเป็นเครื่องบูชานัน้ ก็ไดเ้กิดการสถาปนา 
(การแนะน าอย่างเป็นทางการ) วิธีเขา้หาพระเจา้แบบใหม่ขึน้แลว้  ผูท้ี่จะเขา้มาอยู่ต่อหนา้พระเจา้ได ้
มิใช่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกต่อไป  แต่ทกุๆคน 
ทัง้ชายและหญิงต่างก็เขา้มาหาพระเจา้ไดผ่้านงานทีพ่ระคริสตท์ าส าเร็จแลว้บนไมก้างเขนนัน้  

จึงไม่น่าแปลกเลยที่หนังสือกิจการบนัทึกไวว่้า “พวกปโุรหิตจ านวนมากก็มาเชื่อถอื” (กิจการ 6:7)  
เมื่อพวกปโุรหิตไดย้ินว่า พระเยซูตายในเวลาเดียวกับที่ม่านขาด หลายคนตกใจอย่างมาก 
และตระหนกัถึงความส าคญัชองเรื่องนี ้ จึงมีคนมากมายหนัมาเชื่อในพระเจา้ 
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พระเจา้ก าลงัท าใหค้ าพยากรณใ์นพนัธสญัญาใหมท่ี่พดูผ่านผูพ้ยากรณส์ าเร็จเป็นจริง (ยรม. 31:31-34) 
 

การฝังศพพระเยซ ู

 

เมื่อดวงอาทิตยเ์ร่ิมคลอ้ยต ่า พระเจา้ก็เรา้ใจเศรษฐีคนหน่ึงใหฝั้งศพพระเยซูอย่างสมเกียรติ 

 

        38หลงัจากนัน้ โยเซฟชาวอารมิาเธียซึ่งเป็นสาวกลบัๆ ของพระเยซูเน่ืองจากกลวัพวกยิว ก็มาขอพระศพ 
     พระเยซูจากปีลาต และปีลาตก็อนญุาต โยเซฟจึงมาอญัเชิญพระศพของพระองคไ์ป 39นิโคเดมสัคนท่ี 
     ตอนแรกเคยไปหาพระองคใ์นเวลากลางคืนนั้นก็มา เขาน าเครื่องหอมผสมคือมดยอบกบักฤษณาหนกั  
     ประมาณสามสิบกิโลกรมัมาดว้ย 40เขาทัง้สองอญัเชิญพระศพพระเยซูมา แลว้เอาผา้ป่านกบัเครื่องหอม 
     พนัพระศพนัน้ตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิว 41ในบริเวณท่ีพระองคถ์กูตรงึนัน้มีสวนแห่งหน่ึง ในสวน 
     นัน้มีอโุมงคฝั์งศพใหม่ท่ียงัไม่ไดฝั้งศพใครเลย 42เน่ืองจากวนันัน้เป็นวนัเตรียมของพวกยิวและเพราะ 
     อโุมงคน์ัน้อยู่ใกล ้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซไูวท่ี้นั่น (ยน. 19:38-42) 
 

บรรดาพวกผูน้  าและผูป้กครองชาวยิวตอ้งการท าตามบญัญัติในหนงัสือเฉลยธรรมบญัญัติบทท่ี 21:23 ท่ีว่า 
หา้มปล่อยศพแขวนคา้งอยู่บนกางเขนช่วงกลางคืน  พวกเขาจึงไปหาปีลาตและเรียกรอ้งว่า 
ควรเรง่ใหท้ัง้สามคนตายก่อนถึงช่วงเย็น ซึ่งจะเริม่เขา้สู่เทศกาลปัสกา (ยน. 19:31)  
พวกผูน้  าพากนักระตือรือรน้รกัษาบญัญัติหยมุหยิมทัง้หลาย 
ทัง้ๆท่ีเพิ่งจะก่ออาชญากรรมอนัรา้ยกาจท่ีสดุของมนษุยชาติทัง้มวล นั่นคือ การปฏิเสธและฆ่าบตุรของพระเจา้  
ไม่มีบาปใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการปฏิเสธพระเมสสิยาหอ์ีกแลว้ 

ผูเ้ชื่อลบัๆสองคน คือ โยเซฟแห่งอาริมาเธีย และนิโคเดมสั สมาชิกสภาสงูแห่งแซนฮีดรินจึงเผยตัวออกมา 
และพยายามหาทางถวายเกียรติพระเยซูในการตาย 
แมพ้วกเขาจะไม่กลา้เปิดเผยความเชื่อท่ีมีต่อพระเยซูช่วงท่ีพระองคร์บัใชอ้ยู่  
แต่ทัง้สองก็ไดอ้อ้นวอนขอศพพระเยซูจากปีลาตเพื่อไปฝัง 
ทัง้ยงัไดซ้ือ้เครื่องหอมผสมมดยอบกบักฤษณาและ/หรือว่านหางจระเขส้ าหรบัฝังศพ 
น า้หนกัเจ็ดสิบหา้ปอนดใ์นราคาแสนแพงมาชโลมศพตามธรรมเนียมฝังศพของชาวยิว  
 

มดยอบเป็นยางไมเ้หนียวๆ มีกล่ินหอมท่ีคนอียิปตใ์ชด้องศพ  คนยิวใชแ้บบผง แต่ผสมกบักฤษณา 
ซึ่งก็คือไมจ้นัทนห์อม  เมื่อเอาเครื่องหอมทัง้สองนีผ้สมกนั มนัจะแข็งตวัเป็นรูปรงัไหมหุม้ศพ 
 

คณุคิดว่า เพราะเหตใุดสาวกทัง้สองจึงค่อนขา้งเปิดเผยถึงความเชื่อของตนหลงัจากพระเยซูตายแลว้? 
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บางทีอาจเป็นเพราะความรกัท่ีพวกเขามีต่อพระคริสตท์ าใหพ้วกเขาจ าเป็นตอ้งยืนหยดัในส่ิงท่ีตนเชื่อ  
ผมแน่ใจว่า พวกเขาคงเห็นว่า ศพพระเยซูจ าเป็นตอ้งถกูฝังอย่างสมเกียรติ 
แทนท่ีจะถกูปล่อยใหน้ าไปทิง้ท่ีกองขยะของเมืองตามท่ีพวกผูน้  าศาสนาก าหนดไวก้่อนวนัสะบาโต 
ซึ่งจะเร่ิมขึน้ในอีกสามชั่วโมงนบัจากเวลาท่ีพระองคเ์สียชีวิต  
ยอหน์เป็นสาวกคนเดียวท่ีเล่าถึงเร่ืองท่ีนิโคเดมสัใหค้วามช่วยเหลือแก่โยเซฟ 
ชาวอาริมาเธียในการฝังศพพระเยซู  กอ่นหนา้นีท้ัง้สองต่างเป็นผูเ้ชื่อลบัๆ 
จึงอาจรูสึ้กสะเทือนใจและอยากชดเชยใหพ้ระองคต์อนตาย ฐานท่ีเพิกเฉยละเลย 
หรือไม่กลา้ช่วยเหลือพระองคต์อนท่ียงัเป็นอยู่  
 

 

ปริมาณเครื่องหอมท่ีใชต้อ้งถอืว่ามากมายเหลือเฟือ มากพอส าหรบัฝังศพกษัตริยไ์ดเ้ลยทีเดียว 
ซึ่งก็เป็นอีกสญัลกัษณห์น่ึงเมื่อเราคิดถึงว่า พระเยซูเป็นจอมกษัตริยเ์หนือกษัตริยท์ัง้ปวง  
เครื่องหอมท่ีนิโคเดมสัน ามานัน้เป็นน า้มนัหอมท่ีท ามาจากมดยอบและกฤษณา หนกัราวเจ็ดสิบหา้ปอนด ์
(เกือบเกา้แกลลอน)  มนัคงตอ้งแพงมหาศาลทีเดียว  โดยรวมๆ เรารูว้่า 
พระเจา้พระบิดาดแูลในทกุๆรายละเอียดเกี่ยวกับการตายและการฝังศพบุตรของพระองค ์ 
แมก้ระทั่งการฝังศพพระเยซูก็เป็นจริงตามค าพยากรณ ์
เพราะพวกผูน้  าไดว้างแผนหรือก าหนดใหฝั้งศพธรรมดาๆไปพรอ้มๆกบัพวกโจร 
แต่พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมอโุมงคฝั์งศพของเศรษฐีไวใ้หบุ้ตรของพระองค ์

 

           เขาจดัหลมุศพของท่านไวก้บัคนอธรรม และเขาจดัท่านไวก้บัเศรษฐีในความตายของท่าน แมว้่า 
        ท่านไม่ไดท้ าการทารุณใดๆ และไม่มีการหลอกลวงใดๆ ในปากของท่าน (อสย. 53:9) 
 

มีผูห้ญิงหลายคนติดตามชายทัง้สองนีม้าซึ่งเป็นพวกที่เคยเดินทางลงไปจากแควน้กาลิลีกบัพระเยซูและเหล่าส
าวก (ลก. 23:55) ผูห้ญิงเหล่านัน้จึงเห็นว่า 
อโุมงคฝั์งศพอยู่ท่ีไหนเพื่อจะเอาเครื่องเทศกบัน า้มนัหอมไปเติมไดห้ลงัจากวนัสะบาโต  ในหนงัสือของเมอรร์ิล 
เทนนีย ์ชื่อ The Reality of the Resurrection (ความเป็นจริงของการเป็นขึน้ใหม่) 
เขาเล่าถึงขัน้ตอนการฝังศพตามธรรมเนียมยิวไวด้งันี ้
 

ปกติแลว้จะอาบน า้ศพ ยืดตวัใหต้รง 
แลว้ใชแ้ถบผา้ลินินกวา้งประมาณหน่ึงฟุตพนัศพใหแ้น่นตัง้แต่ใตร้กัแรจ้นถึงขอ้เทา้ 
แลว้เอาเครื่องหอมซึ่งส่วนมากจะเป็นยางเหนียวๆไปทาระหว่างห่อหุม้ศพหรือตามซอกต่างๆ 
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น า้ยางพวกนีเ้ป็นเหมือนซีเมนตท่ี์ช่วยใหผ้า้หุม้ศพติดกนัเป็นรูปทรงแข็งๆ  เมื่อศพถกูหุม้มิดชิดแลว้ 
จะเอาผา้ส่ีเหล่ียมผืนหน่ึงพันรอบศีรษะและมดัไวใ้ตค้างเพื่อไม่ใหก้รามล่างหย่อน2 
 

มทัธิวเขียนไวว้่า พระเยซูถกูน าไปฝังในอโุมงคใ์หม่ๆซึ่งสกดัจากหนา้หิน  
โยเซฟชาวอารมิาเธียเป็นเจา้ของอโุมงคฝั์งศพนีซ้ึ่งอยู่ใกลก้บัภเูขากลโกธา และมทัธิวบนัทึกไวว้า่ 
โยเซฟผูนี้ร้  ่ารวย (มธ. 27:57)  อโุมงคฝั์งศพของเศรษฐีแบบนีจ้ะสรา้งไวใ้หใ้หญ่พอท่ีคนจะยืนขึน้ได ้ 
มทัธิวยงับนัทึกต่ออีกว่า มีการกลิง้หินกอ้นใหญ่ไปปิดหนา้ทางเขา้อโุมงคไ์ว ้ ฉะนัน้ 
บรรดาปโุรหิตหลวงและพวกผูป้กครองชาวยิวจึงพากนัไปรอ้งเรียนปีลาตใหจ้ดัเวรยามทหารโรมนัส่ีนายไปเฝา้รอ
บๆอโุมงค ์ พวกเขากลวัวา่ สาวกบางคนของพระเยซูจะมาขโมยศพไป และอา้งว่า 
พระคริสตฟ้ื์นขึน้จากความตาย  เพื่อไม่ใหถ้กูหลอก จึงตอ้งตีตราประทบัประตหิูนไว ้(มธ. 27:60-66)  
หินหนกัเป็นตนัๆถกูสกดัใหเ้ป็นรูปเหรียญไวก้ลิง้ปิดทางเขา้ท่ีถกูเจาะเป็นช่องประต ู 
 

ท าไมพวกฟาริสีจึงไปขอใหปี้ลาตส่งกองทหารโรมนัไปเฝา้ดรูอบๆอโุมงค์?  
ท าไมพวกเขาไม่ส่งคนของตวัเองไปเฝา้? 

 

พวกฟาริสีรูว้่า การจะหาคนยิวมาเฝา้ยามชว่งนัน้ยากมาก 
เพราะทกุคนก าลงัเตรียมรบัประทานอาหารมือ้ปัสกากบัครอบครวั  นอกจากนี ้
สิทธิอ านาจของทหารโรมนัยงัมีน า้หนกัมากกว่าดว้ย เพราะพวกเขาถกูฝึกมาอยา่งดี บรรดาทหารโรมนัรูว้่า 
ชีวิตพวกเขาแขวนอยู่บนเสน้ดา้ย ถา้ใครปล่อยใหน้กัโทษหลดุหายไปได ้ เราอ่านพบในหนงัสือกิจการว่า 
อคัรทตูเปโตร ถกูจ าคกุ และมีทหารรรกัษาการณส่ี์กองๆละส่ีนายเฝา้เขาอยู่  เมื่อทตูสวรรคพ์าเขาหนีออกมา 
เฮโรดจึงสั่งประหารชีวิตทหารยามทัง้สิบหกคนโทษฐานปล่อยใหน้กัโทษหายไป (กิจการ 12:4-19) 
 
คราวนีใ้หเ้รามาดกูนัต่อในหนงัสือยอหน์ บทท่ียี่สิบ 

 

             
1วนัอาทิตยเ์วลาเชา้มืด มารียช์าวมกัดาลามาถึงอโุมงคฝั์งศพและเห็นว่าหินท่ีปิดปากอโุมงคน์ัน้ถกูยก 

       ออกไปแลว้ 2นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกบัสาวกอีกคนหน่ึงท่ีพระเยซูทรงรกันั้นและพดูกบัเขาว่า “เขา 
       เอาพระเยซอูอกไปจากอโุมงคแ์ลว้ และเราก็ไม่รูว้่าเขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน” 3เปโตรจึง 
 
 
 
______________________________________________________ 
2 Merril C. Tenney. The Reality of the Resurrection . New York, NY.  Harper and Row Publishers, 1963, p. 117. 
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       ออกไปท่ีอโุมงคก์บัสาวกคนนัน้ 4เขาวิ่งไปทัง้สองคน แต่สาวกคนนัน้วิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอโุมงค ์
       ก่อน 5เขากม้ลงมองดเูห็นผา้ป่านวางอยู่ แต่เขาไม่ไดเ้ขา้ไปขา้งใน 6ซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลงั  
       แลว้เขา้ไปในอโุมงคเ์ห็นผา้ป่านวางอยู่ 7ส่วนผา้พนัศีรษะของพระองคไ์ม่ไดว้างอยู่กบัผา้อื่น แต่พบั 
       ไวต่้างหาก 8แลว้สาวกคนนัน้ท่ีมาถึงก่อนก็ตามเขา้ไปดว้ย เขาเห็นและเชื่อ 9(แต่ขณะนัน้เขายงัไม ่
       เขา้ใจขอ้พระคมัภีรท่ี์เขียนไวว้่าพระองคจ์ะตอ้งเป็นขึน้จากตาย) (ยน. 20:1-9) 
 

คณุคิดว่า ยอหน์เห็นอะไรจึงท าใหเ้ขาปักใจเชื่อวา่ พระเยซูยงัมชีีวิตอยู่? 

 

ครัง้แรกท่ีพวกสาวกไดย้ินว่า หินถกูกลิง้ออกจากปากอโุมงค ์พวกเขาสนันิษฐานว่า 
ศพพระเยซูถกูขโมยไปแลว้  มารียช์าวมกัดารา บอกเปโตรและยอหน์ว่า 
“เขาเอาพระเยซูออกไปจากอโุมงคแ์ลว้ และเรากไ็ม่รูว้่าเขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน!” (ยน. 20:2)  
เมื่อยอหน์เขา้ไปในอโุมงค ์เขาก็เชือ่เลย แต่เขาเชื่อว่าอะไร?  จากสภาพผา้พนัศพท่ีเขาเห็น เขาจึงเชื่อว่า 
พระเยซูเป็นขึน้แลว้  เขาเป็นคนแรกท่ี “เขา้ใจ”  ลองมาคิดถึงส่ิงท่ียอหน์เห็นขณะมองดผูา้พนัศพนัน้  
เรารูก้นัมาว่า ศพนัน้ถกูพนัดว้ยผา้ลินิน พรอ้มยาแนวดว้ยเครื่องหอมตามซอกและรอยพบั 
คลา้ยๆวิธีห่อศพของชาวอียปิต ์ มผีา้พนัศีรษะแยกจากส่วนอื่นๆ  ภาพท่ีผมจินตนาการ คือ 
ผา้ห่อศพนัน้อาจจะแข็งตวัเพราะมดยอบ กฤษณา และเครื่องเทศอื่นๆ  
รา่งของพระเยซูทะลผุ่านผา้พนัศพออกมา เหลือไวแ้ต่ส่ิงท่ีเรียกไดว้่า เป็นผา้ห่อศพและเครื่องหอมรูปรงัไหม  
ผา้ห่อศพในสภาพท่ีไม่บุบสลายน่ีเองเป็นส่ิงท่ีผมเชื่อว่ายอหน์เห็น และท าใหเ้ขาปักใจเชื่อว่า 
พระเยซูยงัมีชีวิตอยู ่
              

จึงน่าสนใจเมื่อคิดถึงว่า ในท่ีสดุเมื่อนางมารีย ์ชาวมกัดารา กลบัไปท่ีอโุมงคแ์ละเขา้ไปขา้งใน 
นางเห็นทูตสวรรคส์ององคอ์ยู่คนละฝ่ังของท่ีวางศพพระเยซู: 
 

     11ส่วนมารียย์งัยืนรอ้งไหอ้ยู่นอกอโุมงค ์ขณะท่ีรอ้งไหอ้ยู่นางกม้ลงมองเขา้ไปในอโุมงค ์12และเห็นทตู- 
      สวรรคส์ององคส์วมเสือ้ขาวนั่งอยู่ท่ีท่ีเขาวางศพพระเยซู องคห์น่ึงอยู่เหนือศีรษะ อีกองคห์น่ึงอยู่ปลาย 
       เทา้ (ยน. 20:11-12) 

 

อภิสทุธิสถาน (ในพระวิหาร) นั้นช่างเป็นสญัลกัษณท่ี์ชดัเจนมาก 
ท่ีซึ่งมีทตูสวรรคส์ององคย์ืนอยู่สองฝ่ังของพระที่นั่งกรุณา!  ณ ท่ีวางศพพระเยซูนัน้เอง 
ตอนนีก้ม็ีทตูสวรรคส์ององคเ์ฝา้อยู่ตรงบริเวณท่ีวางศีรษะและปลายเทา้ผา้พนัศพ  
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อโุมงคฝั์งศพของพระองคจ์ึงเป็นสญัลกัษณถ์ึงพระท่ีนั่งกรุณาของพระเจา้!  
และสญัลกัษณนี์ย้ิ่งชดัเจนมากขึน้อีกเมื่อพิจารณาถึงว่า พระองคถ์กูพนัดว้ยแถบผา้ลินินสีขาว 
ซึ่งหมายถึงปโุรหิตหลวงและความบริสทุธิ์ เป็นตัวแทนเราต่อหนา้พระบิดา 
และยอมสละโลหิตของพระองคเ์พื่อไถ่บาปเรา! 
 

ถา้พระเยซูเป็นพระเจา้และเป็นขึน้จากตายอีกครัง้จริงๆ  เราตอ้งตอบสนองต่อพระองคอ์ย่างไร?  
แลว้เร่ืองนีส่้งผลต่อชีวิตเราอย่างไร?  ถา้เราเชื่อว่า พระองคเ์ป็นขึน้แลว้จริงๆ 
เราแต่ละคนก็ตอ้งตอบสนองต่อค าประกาศของพระองค ์ แต่ละคนต่างตอ้งตดัสินใจกนัเองว่า 
พระองคเ์ป็นกษัตริยข์องฉนัหรือไม่? 
 

ท าไมจึงมีรายละเอียดมากมายนัก? 

บางคนท่ีไม่เชื่อก็บอกว่า พระเยซูไมไ่ดต้ายบนไมก้างเขน คือ พระองคแ์ค่หมดสติไป และฟ้ืนขึน้มาภายหลงั  
ลองคิดดสิู  พระคริสตถ์กูหอกแทงท่ีสีขา้ง มีทัง้เลือดและน า้ (เครื่องพิสจูนว์่าตายจริง) 
ไหลออกมาจากสีขา้งดว้ย  แถมศพยงัถกูพนัดว้ยเครื่องเทศหอมหนกัเจ็ดสิบหา้ปอนด ์
แลว้ปิดตายอยู่ในอโุมงคหิ์นอนัเยือกเย็น ไม่มีทัง้น า้และอาหารสามวนั  
หนา้อโุมงคก์็มีพวกทหารโรมนัคอยเฝา้ระวงัอยู่  มนัคา้นกบัเหตผุลเชิงตรรกะใดๆท่ีจะคิดว่า 
พระองคไ์ม่ไดต้ายจริง แต่เดินหนีไปเฉยๆ  พระเยซูจะรอดชีวิตจากส่ิงเหล่านีไ้ปไดอ้ย่างไร 

ความคิดท่ีว่า ศตัรูของพระองคข์โมยศพไปก็ไรส้าระพอๆกนั  
ศตัรูของพระองคค์งไม่อยากปล่อยใหผู้ติ้ดตามพระคริสตอ์า้งว่า พระเยซูเป็นขึน้แลว้และมีชีวิตอยู ่ ดงันัน้ 
พระองคจ์ึงเป็นพระเจา้  มทัธิวบนัทึกว่า พวกผูน้  าชาวยิวพยายามหกัลา้งเร่ืองการเป็นขึน้ใหม่โดยบอกว่า 
เหล่าสาวกขโมยศพไป และจ่ายเงินใหท้หารโรมนัรูเ้ห็นเป็นใจดว้ย (มธ. 28:11-15) 
ไม่เคยมีสกัค าท่ีออกจากปากผูน้  าว่า ไม่มีอโุมงคว์่างเปล่าจริง  แมแ้ต่ทฤษฎี “ศพถกูขโมย” 
ของพวกเขาก็ยอมรบัว่า อโุมงคว์่างเปล่าจริงๆ 

 

เหล่าสาวกของพระองคก์็ไม่มีเหตผุลจะไปขโมยศพเช่นกนั เพราะหลงัจากการตายของพระองค ์
พวกเขาก็เศรา้สลดเสียใจมาก หลงัจากพระคริสตต์าย พวกเขาพากนัหนีไปหลบซ่อนเพราะกลวัถกูกดขี่ข่มเหง  
เรายงัรูอ้ีกดว้ยว่า พวกเขาส่วนใหญ่ทนทกุข ์และตายเพื่อปกป้องความเชื่อของตน  
โดยเชื่อว่าพระเยซูเป็นอยา่งท่ีพระองคอ์า้งวา่ พระองคเ์ป็นจริงๆ คือ บุตรของพระเจา้  
ถา้พวกเขาขโมยศพไปจริงๆ แลว้ท าไมจึงยอมสละชีวิตตนเองเพื่อส่ิงท่ีรูอ้ยู่แก่ใจว่า เป็นเร่ืองโกหก?  นอกจากนี ้
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ในช่วงส่ีสิบวนัหลงัจากท่ีฟ้ืนขึน้มา พระเยซูยงัไดป้รากฏตวัอีกหลายๆครัง้ เช่น 
ครัง้หน่ึงท่ีพระองคป์รากฏต่อหนา้ผูค้นหา้รอ้ยคนในเวลาเดียวกัน 
ซึ่งบางคนในกลุ่มนีก้็ยงัมีชีวิตอยู่ตอนท่ีเปาโลเขียนเร่ืองนี ้(1 คร. 15:6) 
 

นกัวิจารณค์นอื่นๆกล่าวว่า พวกผูห้ญิงไปผิดอโุมงค ์
แต่เรากลบัเห็นพวกทหารยามท่ีเฝา้อโุมงคฝั์งศพกลวัหวัหดอยู่กบัพืน้ (มธ. 28:4)  
เท่าท่ีเรารูพ้วกทหารโรมนัไม่ไดท้ าผิดอะไร  ผูเ้ขียนหนงัสือพระกิตติคณุสูอ้ตุส่าหบ์นัทึกเรื่องนีอ้ย่างละเอียดมาก 
เพราะปมส าคญัของเร่ืองราวข่าวประเสริฐนัน้ขึน้อยู่กบัประเด็นนีป้ระเด็นเดียว  เพราะหากไม่มีการเป็นขึน้ใหม่ 
ก็ไม่มีความหวงั และไม่มีชวีิตหลงัความตาย  ขอ้เท็จจริงจึงยงัคงอยู่ว่า 
ผูติ้ดตามพระองคม์ากมายถกูสงัหารเพราะความเชื่อ พวกเขามั่นใจว่า พระคริสตย์งัมีชีวิตอยู ่
 

แมแ้ต่เหล่าสาวกของพระเยซูยงังงและพากนัหวาดกลวั  ถา้พระองคผ์ูซ้ึ่งไดเ้ยียวยารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บมากมาย 
และท าใหค้นตายฟ้ืน แต่กลบัช่วยตวัเองใหร้อดไม่ได ้แลว้จะไปช่วยพวกเขาใหร้อดไดอ้ยา่งไร?  
เมื่อพวกเขาเขา้ใจแลว้ว่า พระองคเ์ป็นขึน้จากความตายจริง 
ทัง้ประวติัศาสตรแ์ละเร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกนัมาตามธรรมเนียมต่างก็บอกเราวา่ 
เหล่าสาวกมากมายไดอ้อกไปเป็นพยานอย่างกลา้หาญ 
เต็มดว้ยพระวิญญาณจวบจนวนัตายอนัรุง่โรจนข์องพวกเขา  จอหน์ ฟอกซ ์
เขียนหนงัสือท่ีเรารูจ้กักนัในปัจจบุนัว่า Foxes’ Book of Martyrs 
(หนงัสือเกีย่วกบัผูย้อมพลีชีพเพือ่ความเชือ่ของฟอกซ์) ซึ่งถกูตีพิมพใ์นปีค.ศ. 1563 ในชือ่เร่ือง “Acts and 

Monuments of These Latter and Perilous Days” (กิจการและอนสุรณ์ของยคุสดุทา้ยและวนัอนัตราย) 
ในเล่มนี ้
เขาไดบ้นัทึกขอ้เท็จจริงเรื่องการตายของเหล่าสาวกมากมายตามท่ีรายงานไวใ้นประวติัศาสตรแ์ละท่ีเล่าสืบๆกนั
มา   
ต่อไปนีเ้ป็นรายละเอียดบางอย่างท่ีเขาบอกไวใ้นหนงัสือเกี่ยวกบับัน้ปลายชีวิตของเหล่าสาวกในคริสตจกัรยคุแร
ก 

              ยากอบ นอ้งชายของยอหน์เป็นสาวกคนแรกในสิบสองคนท่ีพลีชีพเพ่ือความเชื่อ และกล่าวกนัว่า เขาถกูตดั 

       ศีรษะตามค าสั่งของกษัตริยเ์ฮโรด อากริปปาท่ีหน่ึงแห่งแควน้ยเูดีย  อคัรทตูฟิลิป ถกูเฆี่ยน โยนเขา้คกุ แลว้ 

       เอาไปตรงึกางเขน  ส่วนมาระโก ก็เล่ากนัว่า ถกูลากไปตามถนนในเมืองอเล็กซานเดรีย จนรา่งฉีกกระจยุ 

       เป็นชิน้ๆ หลงัจากท่ีเขาคดัคา้นพิธีกรรมกราบไหวเ้ทพเจา้เซราปิส ซึ่งเป็นรูปเคารพของชาวเมืองนัน้   
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       เปโตร ถกูตรงึกางเขนกลบัหวั  เพราะเขาขอไม่ถกูประหารในท่าเดียวกบัพระเยซู พระเจา้ของเขา 

       เพราะรูสึ้กว่า ตนไม่คู่ควรท่ีจะตายในท่าเดียวกบัพระองค ์ ยากอบผูน้อ้ย (นอ้งชายของพระเยซู) นัน้ก็ 

       เล่ากนัว่า ถกูเอาหินขวา้งจนตาย  แต่บางเล่มก็บอกวา่ เขาถกูโยนลงจากหอคอยพระวิหารกอ่น แลว้ถกูตีท่ี 

       ศีรษะ  แอนดรูว ์นอ้งชายของเปโตรไดป้ระกาศข่าวประเสริฐในหลายประเทศแถบเอเชีย แลว้ถกูจบัตรงึบน 

       กางเขนรูปกากบาท ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักนัในเวลาต่อมาว่า ไมก้างเขนของนกับุญแอนดรูว ์ ชวีิตบัน้ปลายของ 

       มทัธิวนัน้ไม่ค่อยมีใครรูม้ากนกั แต่งานเขียนบางชิน้เล่าว่า เขาถกูตรงึอยู่กบัพืน้และตดัศีรษะที่เอธิโอเปีย 

       มทัธีอสัถกูเอาหินขวา้งท่ีกรุงเยรูซาเล็มและตดัศีรษะ  ยดูาหน์อ้งชายของยากอบถกูตรงึกางเขนท่ีนครรฐัอิ- 

       เดสสา ในภมูิภาคเมโสโปเตเมีย  แลว้ก็มีเร่ืองเล่าต่อๆกนัมาว่า บารโ์ธโลมิวไปประกาศข่าวประเสริฐท่ี 

       อินเดียตะวนัออกและถกูตรงึกางเขนท่ีนั่น  ส่วนโธมสัประกาศพระกิตติคณุในประเทศเปอรเ์ซีย ปารเ์ธีย  

       และอินเดีย  เขาถกูทรมาน โดนหอกแทง และถกูโยนเขา้ไปในเตาไฟในเมืองคาลามินา ประเทศอินเดีย   

       เราไม่รูว้่าเกิดอะไรขึน้กบัลกูา  บา้งกว็่าเขาถกูแขวนคอบนตน้มะกอก บา้งก็วา่เขาแก่ตาย  อคัรทตูยอหน์ 

       ถกูจบัในเมืองเอเฟซสั แลว้ถกูส่งตวัไปยงักรุงโรม ท่ีท่ีเขาถกูจบัใส่ลงไปในภาชนะท่ีมีน า้มนัเดือดๆ แต่ก็ฆ่า 

       เขาไมไ่ด ้ จากนัน้จึงถกูเนรเทศไปยงัเกาะปัทมอส ซึ่งเป็นทีท่ียอหน์เขียนหนงัสือวิวรณ ์ หลงัจากไดร้บัการ 

       ปล่อยตวัออกจากเกาะปัทมอสแลว้ เขาก็กลบัไปยงัเมืองเอเฟซสั ท่ีซึ่งเขาเสียชีวิตในราวปีค.ศ. 98  ทัง้ๆท่ีม ี

       การกดขี่ข่มเหงและตายอย่างอเนจอนาถ แต่พระเจา้ก็ยงัเพิ่มผูเ้ชื่อเขา้มาในคริสตจกัรทกุๆวนั3
 

 

หลงัจากพิจารณาค าพยานเร่ืองการตายของพวกเขา คณุคิดว่า 

เป็นไปไดไ้หมที่เหล่าสาวกจะยอมสละชีวิตตวัเองเพื่อเร่ืองโกหก?  

ประสบการณท่ี์พวกเขาพบเจอหลงัการตรงึกางเขนพระคริสตน์ัน้ไดจ้ดุไฟในวิญญาณพวกเขาใหล้กุโชนขึน้ 

จนพวกเขารุดหนา้เผยแพรข่่าวประเสริฐ เล่าถึงส่ิงท่ีพระเยซูท าต่อไปครัง้แลว้ครัง้เล่า 

แมต้อ้งเผชิญกบัการถกูข่มเหงและความยากล าบากอย่างไม่ลดละ 

 

หลงัจากไดย้ินหรืออ่านเร่ืองราวทัง้หมดนีแ้ลว้ ผมขอถามคณุวา่ “คณุจะท าอย่างไรกบัพระเยซู ผูป้ระกาศว่า 
พระองคเ์ป็นบุตรของพระเจา้และเป็นกษัตริยเ์หนือกษัตริยท์ัง้ปวง?  คณุจะตอบสนองต่อพระองคอ์ย่างไร?” 
 
ค าอธิษฐาน: ในเร่ืองค าอธิษฐาน 
ผมอยากหนนุใจคณุแต่ละคนอธิษฐานต่อพระเจา้พระบิดาดว้ยค าอธิษฐานของคณุเอง ขอบคณุท่ีพระองคร์กัเรา 
และหากคณุยงัไม่เคยมอบชีวิตใหพ้ระองคจ์ากใจจริง บางทีวนันีอ้าจจะถึงเวลาท่ีคณุจะท าเช่นนัน้เสียที 
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_______________________________ 
3 The New Foxe’s Book of Martyrs, John Foxe.  Updated by Harold J. Chadwick. 
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