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รปูทีFCE1-1พระครสิตบ์อก
สาวกสองคนใหไ้ปเอาลามา

พระเยซแูละสาวกของพระองค์
อยูร่ะหวา่งทางไปกรงุเยรซูาเล็ม
เพราะอกีสองวนัเทา่นัKนจะถงึเวลา
ฉลองการเลีKยงใหญข่องเทศกาลปัส
การะหวา่งเจ็ดวนัของงานเลีKยง
ชาวยวิจากทัUวแผน่ดนิของอสิราเอล
จะมารวมตวักนัในกรงุเยรซูาเล็มเพืUอ
ระลกึถงึพระเจา้ทีUไดท้รงนําบรรพ
บรุษุของพวกเขาออกมาจากแผน่ดนิ
อยีปิตไ์ดอ้ยา่งไร

ตอนเชา้ขณะทีUพระเยซแูละ
สาวกมาถงึชานเมอืงของกรงุ
เยรซูาเล็มพระเยซไูดส้ง่สาวกสอง
คนไปลว่งหนา้“จงเขา้ไปในหมูบ่า้น
ทีUนัUน”พระองคบ์อกพวกเขา“เมืUอ
เจา้เขา้ไปถงึเจา้จะพบลาตวัหนึUงผกู
อยูซ่ึUงไมเ่คยมคีนขีUจงแกเ้ชอืกทีUผกู
ออกและจงูลานัKนมาใหเ้ราถา้หากวา่
มใีครถามวา่เจา้กําลงัทําอะไรกใ็ห้
บอกวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้ง
ประสงคล์าและพระองคจ์ะสง่ลา
กลบัคนืมาใหอ้กีไมน่านนัก”
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รปูทีFCE1-2สาวกเอาลามา
สาวกสองคนออกไปไมน่านนักพวก

เขาก็พบลาอยูใ่นถนนผกูตดิไวต้รงทางเขา้
ประตเูหมอืนอยา่งทีLพระเยซไูดต้รัสไว้
ขณะทีLพวกเขาแกเ้ชอืกทีLผกูลาเจา้ของก็
รอ้งออกมาวา่“พวกเขากําลงัทําอะไรถงึมา
แกเ้ชอืกผกูลกูลาตวันัBน”

สาวกตอบเหมอืนกบัทีLพระเยซบูอกให้
พวกเขาตอบ“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้ง
ประสงคล์าและจะสง่กลบัคนืมาใหอ้กีไม่
นานนัก”เจา้ของลาจงึปลอ่ยใหล้าไปและดู
เหมอืนจะเขา้ใจชดัเจนในสิLงทีLสาวกกําลงั
พดูถงึพระคมัภรีบ์อกวา่สิLงทีLไดก้ระทําไป
เพืLอทําใหค้ําของผูเ้ผยพระวจนะเศคารยิาห์
สําเร็จ:“ดเูถดิกษัตรยิข์องเธอเสด็จมาหา
เธอทรงความยตุธิรรมและความรอด
พระองคท์รงออ่นสภุาพและทรงลาทรงลกู
ลา”
(เศคารยิาห์9:9)

นับไดว้า่เป็นบทเรยีนบทหนึLงสําหรับเรา
ทกุคนทีLจะเรยีนรูจ้ากเรืLองนีBพระเยซู
ตอ้งการฉันเหมอืนอยา่งทีLพระเยซทูรง
ตอ้งการลาบางทเีราบางคนอาจรูส้กึวา่ไมม่ี

ใครสนใจเราและเราไมส่ําคญัสําหรับใคร
แตพ่ระเยซทูรงสนใจพระองคต์อ้งประสงค์
หรอืตอ้งการเด็กๆแตล่ะคนพระองค์
ตอ้งการชวีติของเด็กๆการรับใชข้องเด็กๆ
เงนิของเด็กๆตะลนัตห์รอืความสามารถ
พเิศษของเด็กๆและพลงัเยาวชนของเด็ก
ๆพระองคต์อ้งประสงคม์ชิชัLนนารีนักเทศน์
นักบนินายชา่งใหญ่ครูพยาบาลและ
พระองคม์งีานพเิศษทีLเหมาะสมสําหรับเด็ก
ๆเราสามารถอธษิฐานวา่“ขา้แดพ่ระเจา้ขอ
ทรงโปรดชว่ยลกูทําสิLงทีLดทีีLสดุและทําสดุ
ความสามารถเพืLอพระองค์โปรดชีBใหล้กู
เห็นวา่ทีLไหนและอยา่งไรและพระองค์
ตอ้งการลกูเมืLอใดเพราะลกูเป็นของ
พระองค”์

เมืLอลกูลาถกูนํามาใหพ้ระเยซูสาวกได้
ปเูสืBอของเขาไวบ้นหลงัลาและพระเยซขูึBน
ทรงลานัBนแมว้า่ลาตวันีBจะไมเ่คยถกูขีLมา
กอ่นเมืLอพระเยซขูึBนประทบัลาก็ไมไ่ดย้ก
ตวัขึBนและพยายามทําใหพ้ระองคก์ระเด็นตก
ลงมาลาประพฤตติวัเหมอืนกบัวา่มนัเคยถกู
ขีLมานับรอ้ยๆครัBงมากอ่นหนา้นีBสาวกรูว้า่นีL
เป็นสิLงทีLผดิปกตทิีLสดุเป็นสิLงทีLน่าอศัจรรย์
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รปูที&CE1-3พระเยซูทรงขี&ลาเขา้ไปในกรงุ
มคีวามตื(นเตน้มากขณะที(ฝงูชนกําลงัมาในกรงุ

เยรซูาเล็มสําหรับเทศกาลปัสกาและคนอื(นๆรบีออกไป
พบพระเยซูผูซ้ึ(งพวกเขาไดย้นิถงึสิ(งน่าอศัจรรยต์า่งๆ
ที(พระองคไ์ดท้รงทํา

หลายคนที(อยูใ่นฝงูชนนัPนพากนัถอดเสืPอนอกของ
เขาออกและปไูปตามพืPนถนนขา้งหนา้พระเยซูในขณะ
ที(คนอื(นๆตดักิ(งไมแ้ละปไูปตามทางที(อยูข่า้งหนา้
พระองค์บางคนก็ถอืกิ(งอนิทผลมัโบกตอ้นรับพระองค์
และประชาชนทกุคนรอ้งตะโกนวา่“โฮซนันาขอให้
ทา่นผูท้ี(เสด็จมาในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
พระเจรญิโฮซนันาในที(สงูสดุ”

ครสูงสยัจังเลยวา่วนันัPนลกูลาคดิอะไรอยู่ถา้ลา
สามารถคดิได้ลาอาจจะพดูกบัตวัมนัเองวา่“นับเป็น
เกยีรตจิรงิๆเป็นสทิธพิเิศษจรงิๆเพราะพระเยซจูอม
กษัตรยิท์รงเลอืกฉันเพื(อทรงขี(อยูใ่นริPวขบวนแหง่ชยั
ชนะนีPพระองคท์รงสามารถเลอืกชา้งตวัใหญ่ที(ขยบั
ตวัอยา่งอุย้อา้ยหรอืเป็นมา้อาหรับสขีาวสวยๆหรอื
แมแ้ตส่งิโตซึ(งเป็นเจา้ป่าก็ได้แตพ่ระองคท์รงเลอืกฉัน
แทนซึ(งเป็นเพยีงลาตวัเล็กๆที(ตํ(าตอ้ย

และเชน่เดยีวกบัเราเราอาจไมไ่ดเ้ป็นวรีบรุษุที(มี
ชื(อเสยีงผูน้ําที(มคีนชื(นชอบมากนักเรยีนที(ฉลาดมาก
หรอืนักกฬีาคนสําคญัที(ไดร้ับคําชมเชยจากเพื(อนๆทกุ
คนที(โรงเรยีนของเราเราอาจจะเป็นเพยีงเด็กผูช้ายและ
เด็กผูห้ญงิเรยีบงา่ยธรรมดาที(เป็นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
และเป็นเหมอืนกบัลกูลาคอืเราสามารถรูส้กึวา่ไดร้ับ
เกยีรตอิยา่งมากเพราะกษัตรยิไ์ดเ้ลอืกเราใหเ้ป็นพยาน
ของพระองคแ์ละเป็นผูร้ับใชข้องพระองค์และพระองค์
จะทรงใชเ้ราอยา่งน่าอศัจรรยถ์า้เราจะถวายตวัของเรา
เองแดพ่ระองคเ์พื(ออะไรก็ตามที(พระองคท์รงวางแผน
ไวส้ําหรับเรา

พระคมัภรีบ์อกวา่ไมม่ใีครเคยขี(ลกูลาตวันีPมากอ่น
โดยทั(วไปเมื(อสิ(งนีPเป็นความจรงิลกูลาเป็นสตัวด์รุา้ย
มนัจะกระโดดและพยายามที(จะเหวี(ยงคนขี(ใหต้กจาก

หลงัของมนัแตไ่มใ่ชล่กูลาตวันีPพระเยซทูรงทําใหม้นั
เชื(องและทรงควบคมุมนัไดอ้ยา่งสมบรูณ์เพราะมนั
สงบเชื(อฟังและสภุาพขณะที(มนับรรทกุองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้เขา้ไปในกรงุเด็กๆมใีครบา้งที(มอีารมณด์รุา้ยที(
ตอ้งการใหพ้ระเยซทูําใหเ้ชื(องพวกเธอเอาแตใ่จตวัเอง
และไมเ่ชื(อฟังและคดิที(จะไปตามทางของตวัเองหรอื
เปลา่เด็กๆอาจจะตอ้งการใหพ้ระเยซเูปลี(ยนนสิยั
เด็กๆอาจจะตอ้งการใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอา
ความเห็นแกต่วัและความบาปของเด็กๆที(มกัจะ
ตอ้งการทําตามใจของตวัเองเองออกไปผูท้ี(ทรงสรา้ง
เราสามารถทําใหเ้ราเชื(องและควบคมุเราไดด้ว้ยและ
ทําใหเ้ราเป็นคนใหมอ่ยา่งครบบรบิรูณ์ถา้เรายอมให้
พระองคเ์ปลี(ยนแปลงเรา

ถา้หากวา่เด็กๆมองเห็นพระพักตร์(ใบหนา้)
ของพระเยซอูยา่งใกลช้ดิวนันัPนเด็กๆจะเห็นวา่
พระองคด์เูศรา้เด็กๆคงจะถามวา่‘ทําไมพระองค์
เศรา้’ดเูหมอืนวา่พระองคจ์ะมคีวามสขุและชื(นชมยนิดี
ขณะที(ประชาชนสรรเสรญิพระองคแ์ละรอ้งเพลง
เกี(ยวกบัการที(พระองคท์รงเป็นกษัตรยิข์องพวกเขาแต่
พระเยซทูอดพระเนตรลงไปในจติใจของประชาชนและ
เห็นวา่หลายคนในฝงูชนวนันัPนไมไ่ดห้มายความถงึ
โฮซนันาตามที(รมิฝีปากของพวกเขาเอย่ออกมาบาง
คน“สรรเสรญิพระองคด์ว้ยปากของเขาแตจ่ติใจของ
เขาอยูห่า่งไกลจากพระองค”์เพราะพวกเขาไมไ่ดร้ัก
พระองค์และพวกเขาไมไ่ดต้อ้งการใหพ้ระองคเ์ป็น
กษัตรยิใ์นชวีติพวกเขาอยา่งแทจ้รงิพระองคท์รงเรยีก
คนแบบนัPนวา่คนหนา้ซื(อใจคดคอืคนที(ไมไ่ด้
หมายความตามสิ(งที(พวกเขาพดูผูท้ี(สารภาพวา่เป็นค
รสิเตยีนแตไ่มไ่ดก้ระทําเหมอืนครสิเตยีนเพยีงแคส่อง
สามวนัตอ่มาคนเหลา่นีPบางคนจะรอ้งออกมาวา่“เอา
พระองคไ์ปตรงึพระองคเ์สยี”
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รปูที&CE1-4เด็กๆสรรเสรญิพระ
เยซูในพระวหิาร
พระเยซดูําเนนิผา่นถนนกรงุ

เยรซูาเล็มพรอ้มกบัฝงูชนที>ตดิตาม
พระองคจ์นกระทั>งพระองคม์าถงึพระ
วหิารที>นั>นพระองคท์รงชาํระพระวหิาร
และขบัไลค่นรับแลกเงนิออกไปเหมอืน
อยา่งที>พระองคไ์ดท้รงกระทําในตอน
เริ>มตน้พันธกจิบนโลกนีNของพระองค์คน
ตาบอดและคนงอ่ยมาหาพระองคใ์นพระ
วหิารและพระองคท์รงรักษาพวกเขาให้
หายเด็กๆเขา้มาดว้ยเพื>อนมัสการ
พระองค์พวกเขารอ้งออกมาวา่“โฮซนั
นาแกร่าชโอรสของดาวดิ”
ขณะที>เด็กๆกําลงัรอ้งเพลง

สรรเสรญิแดพ่ระเยซูผูน้ําศาสนาที>หนา้
ซื>อใจคดผูซ้ึ>งเกลยีดชงัพระเยซอูยูท่าง
ดา้นหลงักําลงัคดิวา่พวกเขาจะกําจัด
พระเยซไูดอ้ยา่งไร?พวกเขาจะทําให้
พระองคส์ิNนพระชนมไ์ดอ้ยา่งไร?งาน
เลีNยงนีNอาจจะเป็นโอกาสของพวกเขาที>
จะทําใหพ้ระองคส์ิNนพระชนมไ์ด้

มหาปโุรหติและพวกอาลกัษณ์
หงดุหงดิกบัพวกเด็กๆมากเพราะการ
สรรเสรญิพระเยซูแตพ่ระเยซทูรงพอ
พระทยักบัเด็กๆเพราะคําสรรเสรญิเป็น
ของพระบตุรของพระเจา้เสมอพระเยซู
ทรงพอพระทยัที>จะไดย้นิเด็กๆ
สรรเสรญิพระองค์เพราะพระองคร์ูว้า่
พวกเด็กๆหมายความตามสิ>งที>พวกเขา
พดูพระองคร์ูว้า่พวกเขาตอ้งการให้
พระองคเ์ป็นกษัตรยิข์องพวกเขาอยา่ง
แทจ้รงิตลอดไปเวลาที>เด็กๆรอ้งเพลง
สรรเสรญิแดพ่ระเยซูเด็กๆหมายความ
ตามเนืNอเพลงที>เด็กๆรอ้งหรอืเปลา่
เด็กๆเต็มใจที>จะใหพ้ระองคเ์ป็น
กษัตรยิใ์นชวีติของเด็กๆหรอืเปลา่เด็ก
ๆเคยขอใหจ้อมกษัตรยิพ์ระเยซเูป็น
กษัตรยิใ์นชวีติของเด็กๆหรอืเปลา่
และหมายความตามนัNนจรงิๆถา้หากวา่
เด็กๆไมเ่คยขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาเป็น
กษัตรยิใ์นชวีติของเด็กๆเวลานีNจะเป็น
เวลาที>ดทีี>จะบอกพระองค์
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อาหารมื'อสดุทา้ยหรอืการ
รบัประทานปสักา

มทัธวิ26:17-35; มาระโก 14:12-31;
ลกูา22:7-38; ยอหน์13:1-38; 14:1-6

บทที$  2

ชาวยวิทัLวกรงุเยรซูาเล็มตา่งก็พรอ้ม
แลว้สําหรับการรับประทานปัสกาปัสกาครัBง
แรกเกดิขึBนเมืLอหลายรอ้ยปีกอ่นขณะทีLชาว
อสิราเอลยงัเป็นทาสอยูใ่นอยีปิต์(ดเูนืBอหา
ภมูหิลงัสําหรับเด็กทีLโตกวา่ในตอนทา้ยของ
บทเรยีน*)

กอ่นทีLงานเลีBยงจะเริLมตน้พระเยซตูรัส
กบัสาวกของพระองค์“พวกทา่นรูไ้หมวา่
อกีสองวนัก็จะถงึเทศกาลปัสกาและเราจะ
ถกูมอบไวก้บัศตัรเูพืLอถกูตรงึทีLกางเขน”

เมืLอถงึวนัทีLถอืเทศกาลเลีBยงสาวกมา
หาพระองคแ์ละพดูวา่“จะใหข้า้พระองค์
จัดเตรยีมปัสกาใหพ้รอ้มทีLไหน”?

รปูทีFCE2-1สาวกตามชายคนหนึFงทีF
ทนูหมอ้นํ>า

พระเยซตูรัสกบัเปโตรและยอหน์วา่“จง
เขา้ไปในกรงุเยรซูาเล็มทีLนัLนมชีายคนหนึLง
แบกหมอ้นํBาจะมาพบเจา้จงตามเขาไปทีL
บา้นทีLเขาจะไปและบอกกบัเจา้ของบา้นวา่
พระอาจารยถ์ามวา่หอ้งรับแขกทีLเราจะมา
รับประทานปัสกากบัสาวกของเราอยูท่ีLไหน?
แลว้เจา้ของบา้นจะชีBใหเ้ห็นหอ้งใหญช่ัBนบน
ทีLตกแตง่ดว้ยโตะ๊และเกา้อีBจงเตรยีมงาน
เลีBยงสําหรับเราทีLนัLน”

เปโตรและยอหน์ทําตามทีLพระเยซบูอก
และพบคนทีLทนูหมอ้นํBาพวกสาวกตามเขา
ไปและพบหอ้งตามทีLพระเยซไูดบ้อกไว้
และพวกเขาไดเ้ตรยีมทกุอยา่งใหพ้รอ้ม
สําหรับการรับประทานปัสกา
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รปูทีFCE2-2อาหารมื>อสดุทา้ย
เมืLอถงึเวลาคํLาพระเยซพูรอ้มกบัสาวก

สบิสองคนไปทีLหอ้งชัBนบนและพระองค์
ประทบันัLงพรอ้มกบัพวกเขาเพืLอ
รับประทานปัสกาพระเยซทูรงรูว้า่นีLเป็นคนื
สดุทา้ยของพระองคก์อ่นถกูตรงึพระองคไ์ด้
บอกสาวกของพระองคว์า่พระองคจ์ะจาก
พวกเขาไปในไมช่า้และพวกเขารูส้กึ
โศกเศรา้และหดหูใ่จมากถงึแมว้า่นีLจะเป็น
ชว่งเวลาทีLรา้ยแรงและน่าขนลกุแตเ่ด็กๆรู้
ไหมวา่พวกเขาทําอะไรพวกเขาเริLม
โตเ้ถยีงกนัเองวา่ใครจะเป็นใหญท่ีLสดุและมี
ตําแหน่งสงูสดุเวลาทีLพระเยซเูป็นผูป้กครอง
ในอาณาจักรของพระองคบ์นโลกพวกเขา
คดิถงึแตต่วัพวกเขาเองเทา่นัBนตอ้งการเป็น
ทีLหนึLงและตอ้งการเป็นใหญใ่นสายตาของ
ประชาชนตอ้งการตําแหน่งสงูสดุเพืLอวา่
พวกเขาสามารถออกคําสัLงและเป็นนายใหญ่
นีLเป็นทา่ททีีLน่ากลวัทีLจะมอียูใ่นจติใจของ
พวกเขาใชไ่หม?พระเยซบูอกพวกเขาวา่
“คนในโลกนีBคดิวา่กษัตรยิแ์ละนักปกครอง
เป็นใหญเ่พราะพวกเขาสัLงคนรับใชแ้ละทาส
ทีLอยูร่อบๆตวัของพวกเขาแตจ่ะไมเ่ป็น
เชน่นัBนกบัผูท้ีLเป็นของเราผูท้ีLรับใชเ้ราและ

รับใชผู้อ้ืLนเป็นใหญท่ีLสดุเขาเป็นผูน้ําทีLดี
ทีLสดุเราตอ้งการใหพ้วกทา่นเป็นเหมอืนเรา
วา่งา่ยถอ่มตวัและออ่นนอ้มในจติใจตลอด
หลายปีทีLเราอยูบ่นโลกกบัพวกทา่นเราเป็น
ผูร้ับใชข้องพวกทา่นเพราะเราลงมาจาก
สวรรคไ์มใ่ชเ่พืLอไดร้ับการปรนนบิตัแิละมคีน
คอยรับใช้แตม่าเพืLอรับใชแ้ละชว่ยเหลอื
ผูอ้ืLน

ครสูงสยัวา่พวกสาวกรูส้กึยงัไง
หลงัจากทีLพระเยซบูอกพวกเขาแบบนีBบาง
ทอีาจจะเกดิความละอายสงสยัวา่พวกเขามี
ความคดิและความรูส้กึกบัสิLงเหลา่นีBในจติใจ
ของพวกเขาไดย้งัไงหรอืเด็กๆคดิวา่พวก
เขาเพยีงแคย่กัไหลไ่มส่นใจและก็ลมืเด็กๆ
มคีวามรูส้กึในจติใจของเด็กๆอยา่งไร
เกีLยวกบัการสอนนีBของพระเยซูเราตอ้งการ
เป็นทีLหนึLงไหมเรามกัจะคดิถงึตวัเองเสมอ
หรอืเปลา่เราตอ้งการเป็นนายและใชอ้ํานาจ
อยา่งไมถ่กูตอ้งในการบอกคนอืLนใหท้ําอะไร
หรอืเปลา่เราตอ้งการใหค้นอืLนดแูลเอาใจ
ใสเ่ราและรับใชเ้ราเสมอหรอืเปลา่พระเยซู
ไมต่อ้งการใหเ้ราหยิLงยโสอวดดีและ
“โอหงั”แตใ่หถ้อ่มใจไมเ่ห็นแกต่วัพรอ้ม
กบั“มจีติใจของการรับใช”้
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รปูที&CE2-3พระเยซูทรงลา้งเทา้ของเหลา่สาวก
ระหวา่งการรับประทานอาหารพระเยซทูรงทําบางสิ7งเพื7อ

สอนความจรงิที7สําคญัมากของพระองคเ์องวา่พวกเขาตอ้งถอ่มใจ
และไมเ่ห็นแกต่วัมฉิะนัIนพวกเขาจะไมม่ทีี7ซึ7งมเีกยีรตใินแผน่ดนิของ
พระเจา้เลยพระองคท์รงลกุจากที7ประทับถอดเสืIอตวันอกของ
พระองคอ์อกและเอาผา้เชด็ตวัคาดเอวของพระองค์แลว้พระองค์
ทรงเทนํIาลงในอา่งและเริ7มตน้ลา้งเทา้ของสาวกและเชด็ดว้ย
ผา้เชด็ตวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงประทานพระพรแกเ่ราผูท้รงเป็น
จอมกษัตรยิข์องจักรวาลทัIงหมดรับตําแหน่งของผูร้ับใชห้รอืทาส
น่าจะมสีาวกซกัคนหนึ7งในกลุม่ควรจะรับใชล้า้งเทา้กอ่นการ
รับประทานอาหารแตไ่มม่ใีครเต็มใจที7จะทําเพราะมคีวามอวดตวั
มากในจติใจของพวกเขาเวลานีIพวกเขาพากนัตกใจและประหลาด
ใจที7พวกเขาเห็นนายและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาทําหนา้ที7ที7
ตํ7าตอ้ยที7สดุ

ในสมัยนัIนคนสวมรองเทา้แตะและเทา้ของพวกเขาสกปรก
มากขณะที7พวกเขาเดนิไปตามถนนที7เต็มไปดว้ยฝุ ่นดงันัIนเมื7อพวก
เขากลบับา้นหรอืมกีารรับรองแขกคนรับใชจ้ะมาและลา้งเทา้ของ
พวกเขาการลา้งเทา้แขกเป็นมารยาทโดยทั7วไปเชน่เดยีวกบัที7เรา
พดูวา่“ใหฉ้ันเอาหมวกและเสืIอนอกของคณุไปแขวนดไีหม”

พระเยซไูปหาสาวกคนแลว้คนเลา่เพื7อลา้งเทา้ที7สกปรกของ
สาวกของพระองค์ในที7สดุพระองคก์ม็าถงึซโีมนเปโตรและเป
โตรพดูวา่“นายทา่นทา่นไมค่วรลา้งเทา้ของเราแบบนีI”

พระเยซตูอบวา่“เวลานีIทา่นไมเ่ขา้ใจวา่ทําไมเราทําแบบนีI
แตว่ันหนึ7งทา่นจะเขา้ใจ”

“ไมค่รับ”เปโตรขดัขนื“พระองคจ์ะตอ้งไมล่า้งเทา้ของขา้
พระองค”์

พระเยซตูอบดว้ยวธิทีี7สงบและออ่นโยนของพระองคว์า่“แต่
ถา้เราไมไ่ดล้า้งเทา้ใหท้า่นแลว้ทา่นจะไมม่สีว่นกบัเราทา่นไม่
สามารถเป็นหุน้สว่นของเรา”

พระเยซหูมายความวา่อยา่งไรกบัคําพดูนีIพระองคก์ําลงั
พยายามสอนอะไรนี7เป็นภาพของบทเรยีนสําคญัที7เราจําเป็นตอ้ง
เรยีนรู้เราจะสงัเกตเห็นวา่พระเยซไูมไ่ดพ้ดูวา่“ถา้เราไมไ่ดล้า้ง
ทา่นทา่นจะไมม่สีว่นในเรา”เราอยูใ่นพระครสิตท์ันททีี7เราตอ้นรับ
พระองคเ์ขา้มาในจติใจของเราเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเราแตพ่ระ
เยซตูรัสวา่“ถา้เราไมไ่ดล้า้งทา่น(เทา้ของทา่น)ทา่นจะไมม่สีว่น
กบัเรา”หลงัจากที7เราเกดิในครอบครัวของพระเจา้และเป็นบตุรของ
พระองคโ์ดยการตอ้นรับพระเยซเูขา้มาในจติใจของเราเราไมไ่ด้
สมบรูณห์รอืไมม่บีาปเพราะในฐานะบตุรของพระองค์เราทําบาปทกุ
วันเราอารมณเ์สยีไมเ่ชื7อฟังใจรา้ยเห็นแกต่วัไมไ่ดอ้า่นพระคมัภรี์
และอธษิฐานและถา้เรายอมใหค้วามบาปอยูใ่นจติใจของเรา

เรากจ็ะไมส่ามารถสามัคคธีรรมกบัพระเยซูเราไมส่ามารถมหีุน้สว่น
กบัพระองคโ์ดยการอธษิฐานหรอืบอกพระองคถ์งึความเดอืดรอ้น
ความทกุข์และความกงัวลของเราและการขอบพระคณุและการ
สรรเสรญิของเราจะไมเ่ป็นที7โปรดปรานของพระองคด์ว้ยและเราไม่
สามารถขอใหพ้ระองคช์ว่ยกบัปัญหาของเราและขอการทรงนํา
พระองคไ์มส่ามารถดําเนนิกบัเราและพดูกบัเราผา่นทางพระคมัภรี์
เพราะเราปลอ่ยใหค้วามบาปเป็นกําแพงกัIนระหวา่งพระองคก์บัเรา
พระเยซทูรงเศรา้โศกเมื7อสิ7งนีIเกดิขึIนและพระองคท์รงรอคอยใหเ้รา
สารภาพบาปนีIกบัพระองค์บอกพระองคว์า่เราเสยีใจและขอพระองค์
ยกโทษใหเ้ราและชาํระเรา(ซึ7งนั7นเป็นเหมอืนการลา้งเทา้สกปรก
ของเรา)เมื7อเราทําสิ7งนีIแลว้ทกุอยา่งกไ็ดร้ับการทําใหถ้กูตอ้งและ
เรากลบัคนืสูส่ภาพดอีกีครัIงกบัพระองค์และสามารถเดนิและพดูคยุ
กบัพระองค์และพระองคจ์ะประทานความความชื7นชมยนิดแีละสนัติ
สขุของพระองคใ์นจติใจของเราเราตอ้งสะอาดเพื7อมคีวามสขุกบั
การสามัคคธีรรมกบัพระครสิต์

หลงัจากที7เปโตรไดย้นิคําอธบิายของพระเยซูเขาอทุาน
ออกมาวา่“พระองคเ์จา้ขา้อยา่ลา้งเพยีงแคเ่ทา้ของขา้พระองคเ์ลย
แตใ่หล้า้งมอืและศรีษะของขา้พระองคด์ว้ย”หรอืจะพดูอกีอยา่งหนึ7ง
กค็อืเปโตรตอ้งการใหพ้ระเยซอูาบนํIาใหเ้ขาทัIงตวั

แตพ่ระเยซตูอบวา่“ไมห่รอกเปโตรทา่นผดิอกีแลว้คนที7
อาบนํIาแลว้ตอ้งการเพยีงแคล่า้งเทา้ของเขาเทา่นัIนเพื7อจะได้
สะอาดทัIงหมด”พระเยซทูรงเนน้ที7นี7วา่เมื7อครสิเตยีนทําบาปและ
ลม้ลงและสกปรกในดา้นความคดิคําพดูหรอืการกระทําเขาไมไ่ด้
สิIนสดุการเป็นบตุรของพระเจา้เขาเพยีงแตจ่ําเป็นตอ้งลา้งเทา้ของ
เขาเขาจําเป็นตอ้งมกีารดําเนนิชวีติประจําวันของเขาหรอืชวีติของ
เขาไดร้ับการชาํระใหส้ะอาดเมื7อเราไดร้ับการชาํระโดยพระโลหติ
ประเสรฐิของพระครสิต์(เราทลูขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาในจติใจของ
เรา)เราไดร้ับการชาํระลา้งทัIงหมดเรามกีารอาบนํIาฝ่ายจติวญิญาณ
สิ7งนัIนไมจ่ําเป็นตอ้งเกดิขึIนอกีแตเ่วลาที7เราทําบาปในฐานะบตุร
ของพระองค์เราตอ้งทลูขอใหพ้ระองค์“ลา้งเทา้ของเรา”(ยกโทษ
และชาํระลา้งเราใหส้ะอาด)เพื7อเราจะสามารถมกีารสามัคคธีรรมกบั
พระองคอ์ยา่งตอ่เนื7องได้

พระเยซตูรัสตอ่ไปวา่“พวกทา่นไมส่ะอาดทกุคน”พระองค์
ทรงรูว้า่ยดูาสอสิคารโิอทอยูใ่นหอ้งนัIนและยดูาสไมเ่คยไดร้ับการ
ชาํระลา้งจากพระครสิตเ์ลยเขาไมเ่คยไดร้ับความรอดพระองคท์รงรู้
ดว้ยวา่ในชั7วโมงถดัไปหรอืราวๆนัIนยดูาสจะทรยศพระองค์คอืจะ
บอกศตัรขูองพระเยซวูา่จะพบพระองคไ์ดท้ี7ไหน
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รปูทีFCE2-2อาหารมืPอสดุทา้ย(ใชร้ปูนีKอกีครัKง)
หลงัจากลา้งเทา้ของพวกสาวกแลว้พระเยซู

ทรงสวมเสืKอตวันอกของพระองคอ์กีครัKงและนัUงลง
เพืUอรับประทานอาหารกบัสาวกทัKงสบิสองคนขณะทีU
พระเยซปูระทับทีUโตะ๊พระทัยของพระองคเ์ต็มไป
ดว้ยความเศรา้และทกุขโ์ศกพระองคม์องดสูาวก
ของพระองคแ์ละตรัสวา่“ใช่เป็นความจรงิแท้คน
หนึUงในพวกทา่นจะทรยศเรา”

ความเศรา้โศกอยา่งมากแผไ่ปถงึพวกเขาและ
พวกเขาถามพระองคท์ลีะคน“เป็นขา้พระองค์
หรอืไม”่พระองคต์อบวา่“เป็นคนหนึUงในสบิสอง
คนทีUกําลงัรับประทานอาหารกบัเราเวลานีK”

แลว้ยอหน์ผูท้ีUเอนกายอยูใ่กลพ้ระเยซกูระซบิ
ถามพระองค์“พระองคเ์จา้ขา้คนนัKนคอืใคร”

พระเยซตูอบอยา่งเบาๆวา่“คนนัKนคอืผูท้ีUเราเอา
อาหารนีKจิKมแลว้ยืUนให”้และเมืUอพระองคท์รงเอา
อาหารนัKนจิKมแลว้กท็รงยืUนใหย้ดูาสอสิคารโิอท

ยดูาสผูซ้ึUงนิUงเงยีบมาจนถงึเวลานีKกร็ว่มกบัคน
อืUนๆถามพระองคว์า่“นายทา่นคนนัKนคอืขา้
พระองคห์รอื”

พระเยซตูรัสตอบเขา“ใช่ทา่นจะทําอะไรกจ็ง
ทําเร็วๆเถดิ”ไมม่ใีครทีUอยูท่ีUโตะ๊รูว้า่ทําไมพระเยซู
ตรัสเชน่นีKกบัยดูาสแตเ่นืUองจากยดูาสเป็นเหรัญญกิ
(คนเกบ็เงนิ)และดแูลเงนิซึUงเป็นของทกุคนสาวก
บางคนกเ็ลยคดิวา่พระเยซสูง่เขาออกไปซืKอบางสิUง
บางอยา่งทีUพวกเขาตอ้งการสําหรับอาหารคํUาหรอื
บางทเีพืUอหาของขวญัสําหรับคนยากจน

รปูทีFCE2-4ยดูาสออกไป
ทันทหีลงัจากทีUพระเยซไูดต้รัสกบัยดูาสเรา

อา่นพบในพระคมัภรีว์า่“ซาตานกเ็ขา้สงิในใจเขา”
ยดูาสไดม้อบตวัเขาใหก้บัผูป้กครองความชัUวรา้ย
เขาไดข้ายตวัใหก้บัมารรา้ยยดูาสทําใหจ้ติใจของ
เขาแข็งกระดา้งและปฏเิสธโอกาสทกุอยา่งสําหรับ
การเป็นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้รงิพระ
คมัภรีบ์อกวา่“ยดูาสออกไปทันทีและเป็นเวลา
กลางคนื”มักจะเป็นเวลากลางคนืเสมอเวลาทีUคน
หนัหลงัของเขาใหก้บัพระเจา้สําหรับยดูาส
กลางคนืในจติวญิญาณทีUมดืมดิและน่าสงัเวชของ
เขาเป็นเพยีงการเริUมตน้ของความดํามดืซึUงดําเนนิ
อยูต่ลอดไป

ยดูาสเดนิไปตามชอ่งทางทีUมดืจนกระทัUงเขา
มาถงึทีUแหง่หนึUงทีUมหาปโุรหติและพวกผูป้กครอง
รวมตวักนัอยู่
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รปูทีFCE2-5ยดูาสอยูต่อ่หนา้สภาซนั
เฮดรนิ

ยดูาสเขา้ไปหาพวกผูน้ําศาสนาและพดู
วา่“ผมเป็นคนหนึLงของเพืLอนพเิศษสบิสอง
คนของพระเยซูแตผ่มผดิหวงัในตวัของ
พระองค์การพดูคยุทัBงหมดของพระองค์
ลว้นเกีLยวกบัอาณาจักรทีLน่าอศัจรรยท์ีLไม่
เป็นจรงิพวกทา่นเต็มใจจะจา่ยใหผ้ม
เทา่ไหรเ่พืLอพาพวกทา่นไปจับพระองคค์นื
นีB”

ผูน้ําทางศาสนากําลงัหาโอกาสทีLจะจับ
อาจารยช์าวกาลลิทีา่นนีBทีLพวกเขาตา่ง
อจิฉาและรษิยาพวกเขาตอ้งการทีLจะทําให้
พระองคถ์งึตายพวกเขาแปลกใจทีLยดูาสผู้
ซึLงไดต้ดิตามพระองคม์ากวา่สามปีจะหนัมา
เป็นศตัรกูบัพระองคอ์ยา่งนีBแตน่ับเป็นโชค
ทีLเกดิขึBนกบัพวกเขาพวกเขาตอ้งการจับ
พระเยซตูอนกลางคนืเวลาทีLไมม่ใีครหอ้ม
ลอ้มพระองค์ดงันัBนพวกเขาจงึถามยดูาสวา่
“ทา่นจะนําเราไปยงัทีLซอ่นพเิศษของ
พระองคไ์ดไ้หม”

“แน่นอนผมนําไปได”้ยดูาสตอบ
“แตพ่วกทา่นจะจา่ยใหผ้มเทา่ไหร”่

“สามสบิเหรยีญเงนิเป็นยงัไง”พวกเขา

ถามยดูาสตกลงดงันัBนพวกเขาจงึนับเงนิ
สง่ให้ยดูาสเอาเงนิใสก่ระเป๋าและออกไป
ตะโกนบอกวา่เดีpยวเขาจะกลบัมาและพาไป
หาพระเยซูเขาไดข้ายนายของเขาสําหรับ
ราคาของทาสคนหนึLง

ยดูาสทําสิLงทีLเลวรา้ยเชน่นีBไดย้งัไง
ลองคดิดูยดูาสไดอ้ยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
เป็นเวลาสามปีครึLงทีLน่าอศัจรรย์เขาไดย้นิ
พระเยซสูอนความจรงิทีLดเีลศิไดเ้ฝ้าดู
พระองคท์ําการอศัจรรยท์ีLเหลอืเชืLอทําให้
คนตาบอดมองเห็นคนพกิารเดนิได้เลีBยง
คนมากมายดว้ยขนมปังหา้กอ้นกบัปลาตวั
เล็กๆสองตวัทําใหพ้ายกุลางทะเลทีLบา้
คลัLงสงบลงและแมก้ระทัLงทําใหค้นตายเป็น
ขึBนมายดูาสเฝ้าดชูวีติของพระเยซแูละเห็น
วา่พระองคไ์มเ่คยทําบาปเขาไดย้นิพระเยซู
อธษิฐานหลายครัBงและเขา้ไปในพระวหิาร
กบัพระองคบ์อ่ยๆแตใ่นจติใจของยดูาส
เขาไมเ่คยเชืLอพระเยซูเขาไมไ่ดเ้กดิใน
ครอบครัวของพระเจา้จติใจของเขาโลภ
และเห็นแกต่วัพระบตุรของพระเจา้มอง
ทะลคุนๆนีBพระองคร์ูว้า่ยดูาสไมใ่ชส่าวก
ทีLแทจ้รงิa
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รปูที&CE2-2อาหารมื0อสดุทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
อาหารที'พระเยซแูละสาวกของพระองคร์ับประทานใน

หอ้งชั>นบนในคนืสดุทา้ยของเทศกาลปัสกานั>นเรยีกวา่อาหาร
มื>อสดุทา้ยหรอืศลีมหาสนทิพระเยซทูรงรูว้า่อกีไมน่านนัก
พระองคจ์ะถกูมอบใหก้บักลุม่คนที'โหดรา้ยและถกูตรงึกางเขน
ในเวลาตอ่มาขณะที'พวกเขารับประทานอาหารเสร็จแลว้และ
หลงัจากที'
ยดูาสไดจ้ากไปแลว้พระเยซทูรงเงยพระพักตรข์ึ>นและตรัสกบั
สาวกของพระองคเ์บาๆวา่“อกีไมช่า้เราจะจากพวกทา่นไป
และเราตอ้งการใหพ้วกทา่นระลกึถงึสิ'งที'เราไดท้ําเพื'อพวก
ทา่น”

แลว้พระเยซทูรงหยบิขนมปังและหกัออกเป็นชิ>นเล็กๆ
พระองคป์ระทานขนมปังนั>นใหก้บัสาวกของพระองคต์รัสวา่“จง
รับและกนิเถดิขนมปังนี>แทนกายของเราซึ'งใหก้บัทา่นจงทํา
อยา่งนี>เพื'อเป็นที'ระลกึถงึเรา”แลว้พระเยซทูรงหยบิถว้ยนํ>าองุน่
และเมื'อพระองคข์อบพระคณุแลว้พระองคส์ง่ใหก้บัสาวกของ
พระองคแ์ละตรัสวา่“นี'แทนโลหติของเราที'หลั'งออกมาเพื'อการ
ยกโทษความผดิบาปจงทําสิ'งนี>บอ่ยๆขณะที'ทา่นดื'มเพื'อเป็น
ที'ระลกึถงึเรา”พระเยซทูรงอธบิายแกพ่วกเขาอยา่งละเอยีด
มากๆวา่ทกุครั>งที'พวกเขากนิขนมปังและดื'มถว้ยนั>นพวกเขา
กําลงัระลกึถงึการสิ>นพระชนมข์องพระองคส์ําหรับความผดิบาป
ของโลก

บางทเีด็กๆอยูใ่นครสิตจักรเวลาที'มพีธิอีาหารมื>อ
สดุทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรอืศลีมหาสนทินั'นเป็น
ชว่งเวลาที'เป็นพธิกีารมากขณะที'เรารับสญัลกัษณข์องพระกาย
ที'ถกูหกัของพระองคแ์ละพระโลหติที'ไหลออกมาของพระองค์
เราควรระลกึถงึการสิ>นพระชนมข์องพระองคแ์ทนเราและ
สารภาพความบาปของเราตอ่พระองค์

หลงัจากอาหารมื>อสดุทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระ
เยซแูละสาวกที'ทรงรักของพระองคร์อ้งเพลงสรรเสรญิแลว้พระ
เยซตูรัสวา่“เราตอ้งไปแลว้”ดงันั>นพวกเขาจงึออกจากหอ้งชั>น
บนและออกไปที'ถนนอนัเงยีบสงบของกรงุเยรซูาเล็มผา่น
ประตเูมอืงออกไปตรงไปที'สวนเกทเสมนซีึ'งอยูบ่นเนนิเขา
มะกอกเทศขณะที'พวกเขาเดนิไปตามถนนผา่นอากาศตอน
กลางคนืพระเยซตูรัสวา่“ในคนืวนันี>ทา่นทกุคนจะทิ>งเราและ
หนัมาเป็นศตัรกูบัเรา”

คําตรัสนี>ทําใหเ้หลา่สาวกตกใจกลวัมากและเปโตรพดู
แทรกเขา้มาวา่“พระองคเ์จา้ขา้ขา้พระองคร์ักพระองคม์ากและ

จะตดิตามพระองคไ์ปทกุหนทกุแหง่ขา้พระองคพ์รอ้มที'จะตดิ
คกุกบัพระองคห์รอืแมก้ระทั'งตายเพื'อพระองค์แมว้า่ทกุคนจะ
ทรยศพระองค์ขา้พระองคก์จ็ะไมท่รยศขา้พระองคจ์ะไมม่วีนั
ปฏเิสธพระองค”์และสาวกคนอื'นๆแตล่ะคนประกาศความ
จงรักภกัดขีองพวกเขาตอ่พระองค์

แตพ่ระเยซตูรัสวา่“เปโตรใหเ้ราบอกอะไรบางอยา่งกบั
ทา่นระหวา่งเวลานี>จนถงึพรุง่นี>เชา้เวลาที'ไกข่นัทา่นจะปฏเิสธ
เราถงึสามครั>งทา่นจะบอกวา่ทา่นไมแ่มแ้ตจ่ะรูจ้ักกบัเรา”

พวกเขาไมรู่ว้า่จะเกดิอะไรขึ>นในคนืนั>นและพวกเขา
ออ่นแอมากขนาดไหนจรงิๆทั>งเปโตรและสาวกคนอื'นๆตา่งก็
ไมรู่ว้า่พวกเขาจะออ่นแอและหวาดกลวัมากขนาดไหนเวลาที'
ความเดอืดรอ้นมาถงึพวกเขาทกุคนกําลงัคยุโมเ้พราะพวกเขา
กําลงัพึ'งตวัของเขาเองและกําลงัของพวกเขาเองที'จะ
เดอืดรอ้นแทนพระเยซู

พระเยซรููว้า่เปโตรจะทําใหพ้ระองคผ์ดิหวงัและปฏเิสธ
พระองค์ดงันั>นพระองคจ์งึตรัสคําหนุนใจที'น่าอศัจรรยบ์างอยา่ง
แกเ่ปโตรและแกส่าวกคนอื'นๆและแกเ่ราทกุคนพระองคต์รัส
บางสิ'งคลา้ยๆกันนี>วา่“เปโตรเวลาที'ทา่นทรยศเราแลว้และ
ไดต้ระหนักถงึความบาปและความออ่นแอของจติใจของทา่น
เองและเวลาที'ทา่นรอ้นใจเกี'ยวกบัความลม้เหลวของทา่นและ
สิ'งที'ทา่นไดท้ําลงไปเราอยากใหท้า่นระลกึถงึวา่เรารักทา่น
มากเพยีงใดและเราจะกลบับา้นที'สวรรคเ์พื'อจัดเตรยีมที'ไวใ้ห้
พรอ้มสําหรับทา่นและเมื'อทา่นรูส้กึผดิหวงัในตวัของทา่นเอง
และหดหูใ่จและทา่นสิ>นหวงัในฐานะที'เป็นครสิเตยีนจงอยา่ลมื
พระนเิวศของพระบดิาเรานั>นมทีี'มากมายสําหรับทา่นวนัหนึ'ง
ทา่นจะไดม้สีว่นรว่มในบา้นเหลา่นั>นหลงัหนึ'งพรอ้มกบัความมั'ง
คั'งและศกัดิYศรขีองสวรรคท์ั>งหมดรว่มกบัเราดงันั>นอยา่กงัวล
หรอืเดอืดรอ้นในจติใจของทา่นเลย”คําตรัสนั>นไมท่ําใหเ้รา
ยนิดแีละมคีวามสขุหรอื?ที'พระองคท์รงรักเราอยา่งนี>และ
ตอ้งการใหเ้ราอยูก่บัพระองคใ์นบา้นของพระองคท์ี'สวรรค์
ตลอดไป

แลว้พระเยซไูดบ้อกสิ'งอื'นที'น่าตื'นเตน้และเรา้ใจแกพ่วก
เขา“หลงัจากที'ทกุสิ'งทกุอยา่งในพระนเิวศของพระบดิาเรา
ไดร้ับการจัดเตรยีมและพรอ้มแลว้เราจะกลบัมาอกีครั>งเพื'อรับ
ทา่นและคนอื'นๆทกุคนที'ตอ้นรับเราเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด

ตอนนี>พวกเขากําลงัเขา้ไปในสวนเกทเสมนี



CE 2-2 #2



*เนืPอหาภมูหิลงัสําหรบัเด็กนกัเรยีนทีFโตกวา่
พระเจา้ทรงบญัชาชาวยวิใหฆ้า่ลกูแกะและนํา

เลอืดของมันใสไ่วใ้นอา่งและพรมเลอืดนัKนทีUเสา
ประตขูา้งนอกบา้นของพวกเขาเมืUอทตูมรณะเห็น
เลอืดทีUเสาประตูกจ็ะผา่นบา้นหลงันัKนและไวช้วีติ
บตุรหวัปีของพวกเขาขณะทีUลกูชายคนโตใน
ครอบครัวชาวอยีปิตท์กุครอบครัวจะถกูฆา่และพวก
เขาไดร้ับคําสัUงใหก้นิขนมปังไรเ้ชืKอหรอืขนมปังทีU
ทําโดยไมใ่สย่สีตห์รอืผงฟพูรอ้มกบัเนืKอลกูแกะยา่ง
พระเจา้ทรงสัUงพวกเขาใหก้นิอาหารมืKอนีKอยา่งเรง่รบี
เตรยีมพรอ้มทีUจะออกจากอยีปิตท์ันททีีUไดร้ับการ
แจง้ใหไ้ปยงัแผน่ดนิพระสญัญา

พระเจา้ทรงเรยีกสิUงนีKวา่การเลีKยงปัสกาและ
พระองคท์รงนําประชากรของพระองคใ์หถ้อื
ปฏบิตักิารเลีKยงนีKทกุปีชาวยวิไดท้ําสิUงนีKเป็นเวลา
หนึUงพันสีUรอ้ยปีทําไมพระเจา้ทรงบญัชาใหพ้วกเขา
ทําสิUงนีKพระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาระลกึอยูเ่สมอ
ถงึคนืแหง่การปลดปลอ่ยออกจากอยีปิต์และนัUนคอื
ความหมายทัKงหมดพระเจา้บอกพวกเขาวา่เมืUอ
เวลาผา่นไปเวลาทีUลกูหลานของพวกเขามาถาม
พวกเขา“การเลีKยงนีKหมายถงึอะไร”พวกเขาควรจะ
อธบิายอยา่งละเอยีดแกพ่วกเขาและลกูหลานของ
พวกเขากค็วรทําอยา่งเดยีวกนันีKแกล่กูหลานรุน่
ตอ่ไปของพวกเขาดว้ย

การเลีKยงปัสกาเป็นมากกวา่การเตอืนประชาชน
เกีUยวกบัคนืนัKนเมืUอนานมาแลว้ในอยีปิต์พระเจา้
กําลงัสอนความจรงิบางอยา่งทีUน่าอศัจรรยม์ากแก่
พวกเขาและเราเป็นการสอนพวกเขาในรปูแบบของ
ภาพสะทอ้นวา่วนัหนึUงพระครสิต์พระเมษโปดกของ
พระเจา้(ลกูแกะของพระเจา้)จะมาสิKนพระชนม์
แทนทกุคนเชน่เดยีวกบัลกูแกะปัสกาทีUตายแทนทีU

บตุรหวัปีขณะทีUเลอืดของลกูแกะถกูทาไวท้ีUเสา
ประตแูละทตูมรณะจะไมฆ่า่บตุรหวัปีดงันัKนพระ
โลหติของพระเยซูพระเมษโปดกของพระเจา้ทีUทา
อยูใ่นจติใจของเราโดยความเชืUอจะไวช้วีติเราจาก
การพพิากษาถงึความตายของพระเจา้ในพระคมัภรี์
เชืKอขนมปังใชแ้ทนความบาปดงันัKนพระเจา้จงึหา้ม
ใชเ้ชืKอขนมปังระหวา่งการเลีKยงเพืUอสอนพวกเขาวา่
พวกเขาตอ้งนําความบาปทกุอยา่งออกไปจากชวีติ
ของพวกเขาพระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้รานําความ
บาปออกไปจากชวีติของเราดว้ยหลงัจากทีUเราไดร้ับ
ความรอดเพืUอวา่การสามัคคธีรรมของเรากบัพระ
บดิาผูท้รงสถติในสวรรคจ์ะไมถ่กูทําลาย

ทําไมประชาชนไดร้ับการแนะนําใหก้นิเนืKอลกู
แกะยา่งลกูแกะทีUเราไดเ้รยีนรูเ้ป็นภาพของพระ
เยซูและเราทกุคนรูว้า่ยิUงเราอา่นพระคมัภรีซ์ึUงสอน
เกีUยวกบัพระเยซูเรากจ็ะรูจ้ักพระองคด์ขีึKนดงันัKน
ขณะทีUเราศกึษาพระวจนะของพระเจา้และซอ่นไวใ้น
จติใจของเราเรา“กําลงัรับการบํารงุเลีKยงดว้ยพระ
เยซ”ูเรากําลงักนิเนืKอแหง่พระวจนะซึUงทําใหเ้รา
เตบิโตแข็งแรงในจติวญิญาณของเราเชน่เดยีวกบั
อาหารฝ่ายรา่งกายทีUทําใหเ้ราเตบิโตแข็งแรงใน
รา่งกายของเราตอนนีKเราเขา้ใจวา่ทําไมประชาชน
ไดร้ับบญัชาใหก้นิเนืKอลกูแกะยา่งกเ็พืUอทําใหพ้วก
เขาแข็งแรงสําหรับการเดนิทางทีUรออยูข่า้งหนา้พวก
เขาและเราตอ้งการความเขม้แข็งในจติใจและจติ
วญิญาณของเราเพืUอใหก้ารเดนิทางชวีติของเรา
การทําสงครามตอ่สูก้บัความบาปซาตานและ
ตวัเองดําเนนิตอ่ไป



เนื$อหาภูมหิลงัสําหรับเดก็นักเรียนที9โตกว่า



สวนเกทเสมนี
มทัธวิ26:36-56; มาระโก 14:32-52;

ลกูา22:19-20,39-54; ยอหน์18:1-12
บทที&  3

รปูที&CE3-1พระเยซูในสวนเกทเสมนี
พระเยซทูรงนําสาวกของพระองคไ์ปที(สวนเกท

เสมนีที(ซึ(งมเีพยีงความเงยีบปกคลมุอยูใ่นสวนยกเวน้
เสยีงลมที(พัดรอ้งอยูใ่นตน้มะกอกเทศพวกสาวกตา่งก็
เหน็ดเหนื(อยและออ่นลา้เพราะเวลานีPดกึมากแลว้พระ
เยซบูอกใหพ้วกเขานั(งลงและคอยสกัครู่ในขณะที(พระ
เยซดูําเนนิตอ่ไปขา้งหนา้เพื(ออธษิฐาน

พระองคท์รงนําเปโตรยากอบและยอหน์เดนิ
ตอ่ไปจากคนอื(นๆอกีสกัหน่อยแลว้พระเยซเูริ(มเศรา้
และทกุขโ์ศกมากและจติวญิญาณของพระองคไ์ดร้ับ
ความเดอืดรอ้นอยา่งใหญห่ลวงเวลาแหง่การทนทกุข์
ทรมานและการสิPนพระชนมข์องพระองคแ์ทนความผดิ
บาปของคนทัPงโลกไดม้าถงึแลว้พระองคต์รัสวา่“จติ
วญิญาณของเราเป็นทกุขแ์ทบจะตายจงอยูท่ี(นี(และเฝ้า
อยูก่บัเรา”พระเยซตูอ้งการกําลงัใจโดยการมสีาวก
สามคนนีPอยูใ่กลก้บัพระองค์เฝ้าอยูแ่ละอธษิฐานใน
ขณะที(พระองคก์ําลงัอธษิฐาน

พระเยซดูําเนนิตอ่ไปอกีหน่อยหนึ(งและซบพระ
พักตรล์งดนิความทกุขท์รมานของพระองคใ์หญม่าก
จนดเูหมอืนวา่จะแบกรับไวไ้มไ่หวแมว้า่พระองคท์รง
เป็นพระเจา้พระองคก์ําลงัทนกบัความทกุขท์รมาน
อยา่งมนุษยข์ณะที(พระองคก์ลายมาเป็นผูซ้ึ(งมาแทนที(
ความบาปของเราพระองคท์รงอธษิฐานในความ
ปวดรา้วทรมานวา่“โอพระบดิาของขา้พระองค์ถา้
เป็นได้ขอใหค้วามทกุขท์รมานนีPถกูนําออกไปพน้จาก
ขา้พระองคเ์ถดิแตข่า้พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นไปตาม
นํPาพระทยัของพระองค์ไมใ่ชข่องขา้พระองค”์พระองค์
หมายความวา่“พระบดิาเจา้มทีางใดบา้งที(จะชว่ยคน

จากความบาปของพวกเขาโดยไมต่อ้งทนทกุขท์รมาน
ที(น่ากลวันีPโดยไมต่อ้งมกีารสิPนพระชนมข์องขา้
พระองคบ์นไมก้างเขนถา้หากวา่มวีธิอีื(นใดขอทรง
โปรดใชว้ธิอีื(นแตข่า้พระองคต์อ้งการใหท้ําไปตามนํPา
พระทยัของพระองค์ไมใ่ชข่องขา้พระองค”์

แตไ่มม่ทีางอื(นสําหรับพระเจา้เพื(อไถค่วามผดิ
บาปมนุษย์และพระเยซรููส้ิ(งนัPนกอ่นที(โลกจะถกูสรา้ง
ขึPนมาและนั(นเป็นเหตวุา่ทําไมพระองคต์อ้งเสด็จมา
จากสวรรคแ์ละถวายตวัของพระองคเ์องในฐานะลกูแกะ
เพื(อเป็นเครื(องบชูาดว้ยความเต็มใจเพื(อนําความบาป
ของโลกไป

กลบัมาที(เปโตรยากอบและยอหน์พระเยซทูรง
พบพวกเขาหลบัอยู่พระองคท์รงเรยีกพวกเขา“เพื(อน
ๆพวกทา่นจะคอยเฝ้าตื(นอยูก่บัเราสกัชั(วโมงไมไ่ด้
หรอื”เวลาที(พวกเขาควรใหก้ําลงัใจกําลงัความ
ชว่ยเหลอืและการอธษิฐานพวกเขากลบันอนหลบั

พระเยซจูากพวกสาวกอกีครัPงและอธษิฐานดว้ย
คําอธษิฐานเดมิและอกีครัPงหนึ(งที(พระองคก์ลบัไปพบ
พวกเขานอนหลบัอกีดงันัPนพระองคเ์สด็จไปอธษิฐาน
เป็นครัPงที(สามอยา่งเอาจรงิเอาจังและพระทยัของ
พระองคแ์ทบแตกสลายจนกระทั(งพระเสโท(เหงื(อ)
ของพระองคเ์ป็นเหมอืนโลหติไหลหยดลงถงึดนิเป็น
เม็ดใหญ่แตแ่ลว้ก็มสีิ(งที(น่าอศัจรรยบ์างอยา่งเกดิขึPน
พระบดิาของพระองคไ์ดท้รงสง่ทตูสวรรคจ์ากสวรรคม์า
ชว่ยชกูําลงัของพระองค์

ในที(สดุพระเยซทูรงลกุขึPนจากพืPนและดําเนนิ
กลบัมายงัที(ซึ(งเปโตรยากอบและยอหน์อยูอ่กีครัPง
และพวกเขายงัคงนอนหลบัสนทิอยูด่ว้ยกนั“ตื(นเถดิ”
พระองคต์รัส“ฝงูชนจะมาจับเราที(นี(แลว้ลกุขึPนใหเ้รา
ไปกนัเถดิ”

สาวกที(งว่งนอนลกุขึPนนั(งขยีPตาของพวกเขาที(ยงั
ครึ(งหลบัครึ(งตื(น“มอีะไรหรอื?”พวกเขาพมึพําถาม



CE 3-1 



รปูที&CE3-2การทรยศและการจบักมุ
“ดนูั(นผูท้ี(ทรยศเรากําลงัมา”และที(นั(นกลุม่คน

พรอ้มคบไฟและตะเกยีงถอืไมแ้ละกระบองหอกและ
ดาบเดนิฝ่าสวนที(มดืมดิเขา้มาพวกผูน้ําศาสนายวิสง่
พวกเขามาและผูท้ี(นํากลุม่คนที(โหดเหีPยมป่าเถื(อน
และโกรธแคน้มาไมใ่ชใ่ครอื(นนอกจากยดูาส

ยดูาสไดบ้อกพวกผูน้ําทางศาสนาวา่ตนจะให้
สญัญาณกบัพวกเขาเพื(อวา่พวกเขาจะรูว้า่คนไหนคอื
พระเยซู“คนที(ผมจะจบูคํานับคอืคนที(พวกทา่นตามหา”

ขณะที(ฝงูชนมาหอ้มลอ้มอยู่ยดูาสกา้วออกไปหา
พระเยซูจบูคํานับพระองค์กอดพระองคอ์ยา่งเพื(อน
และพดูวา่“สวสัดคีรับพระอาจารย”์

พระผูช้ว่ยใหร้อดรูว้า่ยดูาสจบูพระองคท์ําไม
ดงันัPนพระองคจ์งึตรัสวา่“สหายเอย๋มาที(นี(ทําไมทา่น
จะทรยศบตุรมนุษยด์ว้ยการจบูหรอื”แลว้พระเยซหูนัไป
ที(กลุม่คนและถาม“พวกทา่นกําลงัคน้หาใคร”

พวกเขาตอบวา่“หาพระเยซแูหง่นาซาเร็ธ”
“เราคอืผูน้ัPนแหละ”พระองคต์อบ
เมื(อพระองคต์รัสดงันีPกลุม่คนไดถ้อยหลงัและลม้

ลงที(ดนิเหมอืนกบัคนตายพวกเขาตกใจกลวัมากเพราะ
พวกเขาอยูเ่บืPองพระพักตรข์องพระเจา้ผูย้ิ(งใหญ่ใน
ที(สดุบางคนไดเ้ดนิโซเซเขา้มาหาพระเยซูและจับ
พระองค์

เปโตรอารมณเ์สยีมากจนกระทั(งเขาชกัดาบของ
เขาออกจากฝักฟันหขูา้งขวาของคนหนึ(งชื(อมลัคสัซึ(ง
เป็นคนรับใชข้องมหาปโุรหติ“เปโตรจงเอาดาบใสฝ่ัก
เสยี”พระเยซทูรงบญัชา“เพราะวา่ผูท้ี(ถอืดาบจะพนิาศ
ดว้ยดาบ”แลว้พระเยซกูม้ลงหยบิหขูึPนมาและใสก่ลบัไว้
ใหม้ลัคสัใหด้เีหมอืนใหม่พระเยซทูรงรักและเมตตาตอ่
ศตัรขูองพระองคเ์พยีงใดแมแ้ตเ่วลาที(พวกเขากําลงัจะ
พาพระองคไ์ปเป็นนักโทษ

พระเยซบูอกคนพวกนัPน“พวกทา่นไมต่อ้งจับเรา
พวกทา่นไมรู่ห้รอืวา่เราสามารถทลูขอพระบดิาของเรา
ใหส้ง่ทตูสวรรคน์ับพันมาและพระองคจ์ะสง่พวกเขามา
ทนัทีแตเ่ราจะใหพ้วกทา่นพาเราไปเพราะนี(เป็นสาเหตุ
ที(เราเสด็จมาจากสวรรค์จงนําหนา้ไปซิและทํากบัเรา
อยา่งที(พวกทา่นพอใจ”ดงันัPนพวกเขาจงึพาพระเยซไูป
เป็นนักโทษและใหพ้ระองคจ์ากไป

พวกสาวกตวัชาแข็งดว้ยความกลวัและพากนั
กระจัดกระจายไปคนละทศิละทางพวกเขาตา่งก็“ละ
ทิPงพระองคแ์ละหนไีป”ทกุคน

ตอ่มาหลงัจากนัPนซึ(งดกึมากแลว้ยดูาสนําเงนิ
กลบัไปหาปโุรหติและพวกอาลกัษณ์ในพระวหิารและ
พดูวา่“ผมไดท้รยศคนบรสิทุธิq”แตพ่วกเขาไมย่อมรับ
เงนิคนืเพราะพวกเขาพดูวา่เป็น“เงนิคา่โลหติ”ดงันัPน
ยดูาสจงึโยนเงนิทิPงไวท้ี(พืPนพระวหิารออกไปเอาเชอืก
และแขวนคอตวัเองนับวา่เป็นจดุจบที(เศรา้สลดน่ากลวั
จรงิๆสําหรับคนที(มทีกุโอกาสที(จะไดร้ับความรอด
ผูป้กครองนําเงนินัPนและเอาไปซืPอที(ดนิผนืหนึ(งสําหรับ
ฝังศพคนยากจน

ขณะที(พระเยซมูองเขา้ไปในจติใจของเราวนันีPครู
สงสยัจังเลยวา่พระองคม์องเห็นเราบางคนเป็นคนหนา้
ซื(อใจคดเหมอืนอยา่งยดูาสหรอืเปลา่นั(นคอืเราไมไ่ด้
หมายความตามที(เราพดูภายนอกเราแสดงออกอยา่ง
หนึ(งแตภ่ายในเราไมไ่ดรู้ส้กึอยา่งนัPนมคีวามเป็นไปได้
ทเีดยีวที(จะไปโบสถแ์ละไปเรยีนรววีารศกึษาพยายาม
เป็นคนดแีละมเีมตตาภายนอกก็อธษิฐานหลกีเลี(ยง
การหลอกลวงหรอืใชค้ําพดูน่าเกลยีดไมย่ตุธิรรมและ
ยงัคงไมไ่ดเ้ป็นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถา้นั(นเป็นกรณี
ของเด็กๆแลว้ละก็ทําไมเด็กๆไมใ่ชเ้วลานีPทําในสิ(ง
ที(ถกูตอ้งกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เลา่
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บททีF  4

รปูทีFCE4-1พระเยซูอยูต่อ่หนา้คายาฟาส
กลุม่คนทีUจับกมุพระเยซใูนสวนเกทเสมนนีํา

พระองคม์าทีUหอ้งพจิารณาคดขีองมหาปโุรหติคายา
ฟาสทีUซึUงผูน้ําศาสนายวิรวมตวักนัอยู่เปโตรตดิตาม
กลุม่คนทีUนําพระเยซไูปแตเ่ขาอยูห่า่งๆใน
ระยะไกลพอทีUจะมัUนใจวา่ตวัเองปลอดภยัเมืUอขบวน
มาถงึลานบา้นของมหาปโุรหติเปโตรเดนิหลบเขา้
ไปขา้งในและนัUงกบัพวกทหารเพืUอดวูา่จะเกดิอะไร
ขึKนกบัพระเยซู

พระเยซทูรงถกูไตส่วนตอ่หนา้สภาซานเฮดรนิ
กลุม่การปกครองทางศาสนาของอสิราเอลรัฐบาล
โรมันซึUงปกครองเหนอืดนิแดนนัKนอนุญาตใหส้ภา
ซานเฮดรนิลงโทษคนทีUทําผดิในการละเมดิกฎทาง
ศาสนาแตพ่วกเขาไมอ่นุญาตใหส้ภานัKนพพิกาษา
โทษใครถงึตายปีลาตผูป้กครองชาวโรมันเทา่นัKนทีU
ทําอยา่งนัKนได้

แมว้า่จะเป็นสิUงทีUผดิกฎหมายทีUจะทําการไต่
สวนคดใีนตอนกลางดกึแตผู่น้ําศาสนาเหลา่นีK
เกลยีดชงัพระเยซมูากจนกระทัUงพวกเขาเต็มใจทีUจะ
ทําอะไรกไ็ดเ้พืUอกําจัดพระองค์แมว้า่จะเป็นการ
ละเมดิกฎของพวกเขาเองบางทเีหตผุลสําคญั
สําหรับการไตส่วนคดตีอนกลางคนืคอืวา่พวกเขา
ตอ้งการใหท้กุอยา่งเสร็จสิKนกอ่นทีUประชาชนทีUรัก
พระเยซจูะพบวา่ไดม้กีารทําอะไรลงไปบา้งผูน้ํา

ศาสนาเหลา่นีKอจิฉาเพราะมคีนทัUวไปมากมายทีUเชืUอ
ในพระเยซแูละรักพระองค์พวกเขารษิยาฤทธิmอํานาจ
ในการรักษาคนเจ็บป่วยและการงานน่าอศัจรรยท์ีU
ยิUงใหญข่องพระองค์พวกเขาเกลยีดชงัพระองคม์าก
ขนาดไหน

พระเยซยูนือยูต่ามลําพังทา่มกลางปโุรหติ
ชาวยวิและรับบทีีUเกลยีดชงัพระองคแ์ละไมม่เีพืUอน
พวกเขาตัKงคําถามถามพระองค์พยายามวางกบัดกั
พระองคแ์ละทําใหพ้ระองคก์ลา่วโทษตวัเองพวก
เขานําพยานเท็จทีUโกหกเกีUยวกบัพระองคม์าเพืUอ
สรา้งหลกัฐานพยานทีUใชต้อ่ตา้นพระองค์แมว้า่
พระองคไ์มเ่คยทําผดิอะไรเลยพวกเขาเป็นทกุข์
รอ้นมากในการกลา่วหาพระเยซเูพืUอวา่พวกเขาจะทํา
ใหป้ีลาตผูป้กครองชาวโรมันพพิากษาโทษพระองค์
ถงึตายมหาปโุรหติพดูกบัพระเยซวูา่“เราใหท้า่น
สาบานในพระนามของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูใ่ห้
ทา่นบอกเราวา่ทา่นเป็นพระเมสสยิาห์พระบตุรของ
พระเจา้หรอืไม?่”

“ใช”่พระเยซตูอบ“เราเป็น”
มหาปโุรหติฉีกเสืKอของตนดว้ยความโกรธ

เหมอืนอยา่งทีUชาวอสิราเอลมักจะทําเวลาทีUพวกเขา
เสยีใจหรอืหวาดกลวัเขาตะโกนออกมาวา่“หมิUน
ประมาทพระเจา้เราไมต่อ้งการพยานอืUนๆพวกทา่น
ทกุคนตา่งกไ็ดย้นิพระองคก์ลา่วอา้งคํานีKคําตดัสนิ
ของพวกทา่นคอือะไร”

พวกเขาทกุคนตะโกนวา่“ความตายความตาย
พระองคส์มควรตาย”แลว้พวกเขาถม่นํKาลายลดพระ
พักตรพ์ระองค์เอาไมต้พีระองค์ปิดตาพระองค์และ
ตบพระองค์พดูวา่“ทา่นพระเมสสยิาห์จงเผยกบั
เราซวิา่ใครตบทา่น”
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รูปที&CE4-2เปโตรปฏเิสธ
พระเยซู

เลยเที7ยงคนืมานานแลว้
เวลาที7เหตกุารณ์ทัIงหมดนีI
เกดิขึIนและอากาศตอนกลางคนื
ก็ทําใหห้นาวสั7นเปโตรอยู่
รว่มกับพวกทหารและคนรับใชท้ี7
กอ่กองไฟไวท้ี7ลานบา้น
ขณะที7เปโตรกําลังผงิไฟใหต้ัว
เขาอบอุน่สาวใชค้นหนึ7งมาและ
พูดกับเขาวา่“ทา่นอยูก่ับพระ
เยซไูมใ่ชห่รอืเพราะทา่นทัIงสอง
มาจากกาลลิ”ี

เปโตรหวาดกลัวเวลาที7
ไดย้นิแบบนีIเขาคดิวา่ตัวเขาดว้ย
ที7อาจถูกจับและบางทอีาจถูกฆา่
ถา้พวกนัIนพบวา่เขาเป็นผูต้ดิตาม
พระเยซูดังนัIนเปโตรจงึปฏเิสธ
เสยีงดังวา่“ผมไมรู่ว้า่คณุพูดถงึ
เรื7องอะไร”เขาพูดอยา่งโกรธๆ

เปโตรรูส้กึอดึอัดมากไม่
นานนักสาวใชอ้กีคนหนึ7งจําเขา
ไดแ้ละพูดกับคนที7ยนือยูร่อบๆ
นัIนวา่“ชายคนนีIอยูก่ับพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธดว้ย”

เปโตรไดย้นิคําพูดนีIและ
ทําใหเ้ขาเต็มไปดว้ยความ
หวาดกลัวเขารูส้กึวา่เขาตอ้งทํา
ใหค้นพวกนีIมั7นใจวา่เขาไมไ่ด้
เป็นเพื7อนของพระเยซูดังนัIนเขา
พูดสาบานดว้ยความโกรธวา่“ผม
ไมรู่อ้ะไรที7คณุกําลังพูดถงึ”

หลังจากนัIนสกัครู่คนที7
ยนืมองอยูม่าหาเปโตรและพูดวา่
“เรารูว้า่ทา่นเป็นสาวกคนหนึ7ง
ของพระเยซูเราบอกไดจ้าก
สําเนียงชาวกาลลิขีองทา่น”

ดว้ยความกลัวมากยิ7งขึIน
เปโตรเริ7มสบถสาบานวา่“ผมไม่
เคยรูจ้ักทา่นผูน้ัIน”เขาพูดและ
ทันใดนัIนไกก่็ขันแลว้เปโตรก็
ระลกึถงึสิ7งที7พระเยซไูดต้รัสกับ

เขา“กอ่นไกข่ันทา่นจะปฏเิสธ
เราสามครัIง”ทันใดนัIนเมื7อเงย
หนา้ขึIนเขาก็มองเห็นพระเยซู
เขาประสานมอืของเขาและ
ใบหนา้ของเขาแสดงความทกุข์
โศกเวลานัIนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ทรงหันมาและมองดเูปโตรตา
ของพวกเขาประสานกันเปโตร
เต็มไปดว้ยความทกุขโ์ศกและ
เสยีใจเขาลกุขึIนดว้ยความ
ละอายเขาวิ7งออกไปจากลาน
บา้นและรอ้งไหอ้ยา่งขมขื7น

ขณะที7เราคดิถงึคําปฏเิสธ
พระเยซขูองเปโตรพรอ้มกับคํา
สบถสาบานเราคงจะพูดวา่“ชา่ง
น่าละอายจรงิๆที7สาวกที7
เขม้แข็งที7สดุคนหนึ7งของพระ
เยซจูะถูกทําใหส้ะดดุอยา่งสดุขดี
และลม้ลงอยา่งคาดไมถ่งึเชน่นีI”
แตเ่ราเองก็ผดิดว้ยที7คดิแบบนัIน
นั7นไมใ่ชส่ิ7งที7คาดไมถ่งึและไมม่ี
วันเป็นเชน่นัIนเราตอ้งคดิถงึเป
โตรในฐานะของผูท้ี7กําลังเสื7อม
ถอยในความเชื7อและการเสื7อม
ถอยหลังมักจะคอ่ยๆกา้วถอย
ลงใหส้งัเกตขัIนตอนความ
แตกตา่งของการตกตํ7าของเป
โตรขัIนแรกเขาคยุโววา่เขาจะ
ไมม่วีันปฏเิสธพระเยซหูรอืทรยศ
พระองค์เขามั7นใจในตนเองคดิ
วา่เขาเขม้แข็งพอที7จะจงรักภักดี
ตอ่พระเยซดูว้ยตัวของเขาเองใน
การพบกับการทดลองที7น่ากลัว
ขัIนที7สองเขาทําใหพ้ระอาจารย์
ผดิหวังเมื7ออยูใ่นสวนเขานอน
หลับในเวลาที7เขาควรจะ
อธษิฐานเราเรยีนลักษณะนีIวา่
การขาดการอธษิฐานขัIนที7สาม
เขาตดิตามในระยะ“หา่งไกล
มาก”ในเวลาที7เขาควรจะอยู่
ใกลช้ดิกับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ขัIน
ที7สี7เขาอยูผ่ดิกลุม่นั7นคอืเขายนื

อยูร่อบๆกองไฟกับศัตรขูอง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และแทนที7จะ
พูดแกต้า่งใหพ้ระครสิต์เขากลับ
นิ7งเงยีบเขาหวาดกลัวดังนัIน
เขาปฏเิสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สาม
ครัIงโดยไมม่คีวามกลา้ในเวลา
ของการทดสอบเขามโีอกาสที7
จะแสดงความกลา้เขาสามารถ
พูดวา่“ใชค่รับผมเป็นเพื7อนคน
หนึ7งของพระองค์และถา้จําเป็น
ผมก็พรอ้มที7จะตายเพื7อพระองค”์
แตแ่ทนที7จะพูดอยา่งนัIนเขา
กลับพูดวา่“ผมไมแ่มแ้ตจ่ะรูจ้ัก
กับทา่นผูน้ัIน”เมื7อไกข่ันและองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทอดพระเนตรมอง
เขาเปโตรเทา่นัIนที7ทําใหเ้ปโตร
เศรา้โศกและรอ้งไหด้ว้ยความขม
ขื7นกับนํIาตาแหง่ความทกุขโ์ศก
เพราะความลม้เหลวของเขา

ใหเ้รามองเขา้ไปในจติใจ
ของเราเองและดวูา่มสีญัญาณ
อันตรายเหลา่นีIอยูห่รอืเปลา่และ
ทลูขอใหพ้ระเจา้ชว่ยคุม้ครองเรา
ใหส้ตัยซ์ื7อตอ่พระองคแ์ละอยา่
ใหเ้ราปฏเิสธพระองคไ์มว่า่
ในทางใดหรอืเวลาใดเป็นการ
ง่ายมากที7จะคดิวา่ในตัวของเรา
เองนัIนเราเขม้แข็งเพื7อจะมั7นใจ
ในตนเองและคยุโววา่เราจะแก้
ตา่งและตัIงมั7นเพื7อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้แตพ่ระเจา้ตรัสไวใ้นพระ
คัมภรีว์า่“จงระมัดระวังถา้ทา่น
กําลังคดิวา่โอฉันจะไมม่วีัน
ประพฤตแิบบนัIนก็ขอใหก้ารคดิ
แบบนีIเป็นการเตอืนทา่นเพราะ
ทา่นอาจจะลม้ลงในความบาป
ดว้ย”เราทกุคนตอ้งสํานกึวา่เรา
จะสตัยซ์ื7อตอ่พระเยซูเป็นสิ7งที7
จําเป็นอยา่งแทจ้รงิที7เราจะ
อธษิฐานและอา่นพระวจนะของ
พระองคท์กุวันนี7เป็นวธิทีี7เราจะ
อยูใ่กลช้ดิกับพระเจา้แทนที7จะ

ตดิตามพระองคใ์นระยะ
“หา่งไกลมาก”วธินีีIจะป้องกันเรา
จากการเป็นครสิเตยีนที7เพกิเฉย
มคีวามเป็นครสิเตยีนปานกลาง
และควรจะทําใหเ้ราลกุโชตชิว่ง
เพื7อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้การเลีIยงดู
ดว้ยพระวจนะของพระองคแ์ละ
การอธษิฐานทําใหเ้ราเขม้แข็งใน
จติวญิญาณของเรา

เราถูกทดลองใหว้ิ7งไปอยู่
ผดิกลุม่หลายครัIงเหมอืนกับเป
โตรผูท้ี7เราเลอืกเป็นเพื7อนและ
เพื7อนรว่มทางของเรานัIนสําคัญ
มากๆเราตอ้งไมว่ิ7งไปกับผูท้ี7ไม่
รูจ้ักกับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็น
ผูท้ี7ไมส่นใจสิ7งฝ่ายจติวญิญาณ
เราตอ้งหลกีเลี7ยงกลุม่คนที7ดื7ม
แอลกอฮอล์สบูกัญชาคดิวา่เป็น
เรื7องฉลาดที7ไมเ่ชื7อฟังกฎหมาย
และกฎของโรงเรยีนเลา่เรื7อง
ตลกลามกดนูติยสารและภาพ
สกปรกลามกและพยายามพาเรา
ไปทําสิ7งตา่งๆกับพวกเขาที7เรารู้
วา่เป็นสิ7งที7ผดิพระคัมภรีบ์อกให้
เราหลกีเลี7ยงพวกเขาไม่
เกี7ยวขอ้งกับพวกเขาเราควร
เลอืกเพื7อนของเราอยา่งรอบคอบ
และดว้ยใจอธษิฐานและเลอืก
คบผูท้ี7สนใจในสิ7งที7ดีสิ7งที7เป็น
ประโยชน์และตอ้งการทําใหพ้ระ
เจา้พอพระทัยขณะที7เราทํา

ระหวา่งคนืนัIนสภาสงู
ของประชาชนชาวยวิไดต้ัดสนิวา่
พระเยซตูอ้งสิIนพระชนม์แตพ่วก
เขารูว้า่จะตอ้งชกัจูงใหป้ีลาตซึ7ง
เป็นผูป้กครองชาวโรมัน
พพิากษาโทษพระองคใ์หถ้งึ
สิIนพระชนม์การไตส่วนพระเยซู
ตอ่หนา้มหาปโุรหติคายาฟาส
เสร็จสิIนในตอนเชา้ตรู่
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รปูที&CE4-3พระเยซูตอ่หนา้ปีลาต
ตอนเชา้มดืวนันั-นพระเยซถูกูผลกัและลากเขา้ไปอยู่

ทา่มกลางกลุม่คนทีBพดูเยาะเยย้ถากถางเพืBอไปทีBวงัของปี
ลาตเนืBองจากเป็นเทศกาลเลี-ยงปัสกาชาวยวิจะไมเ่ขา้ไป
ทีBหอ้งพจิารณาตดัสนิคดขีองปีลาตดงันั-นปีลาตพดูกบัพวก
เขาขณะทีBพวกเขายนือยูใ่นบรเิวณลานบา้นและทีBนัBนผูท้ีB
ยนือยูข่า้งหนา้กลุม่คนทีBโกรธแคน้ทีBควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้
ของผูน้ําศาสนาคอืพระบตุรของพระเจา้พวกเขาชกูําปั-น
และตะโกนเสยีงดงัดว้ยคํากลา่วโทษทีBเลวรา้ยทีBสดุขณะทีB
พวกเขาแชง่ดา่และสาปแชง่พระองค์

ปีลาตประหลาดใจขณะทีBเขามองดนูักโทษเขาคาด
วา่จะเห็นอาชญากรทีBแสดงความดเุดอืดและพยศขดัขนื
แตท่ีBยนือยูข่า้งหนา้เขากลบัเป็นชายทีBดภูมูฐิานสงบเงยีบ
ใบหนา้แสดงความรักทีBออ่นโยนตอ่ผูท้ีBเกลยีดชงัพระองค์
เมืBอปีลาตสามารถทําใหก้ลุม่คนทีBมอีารมณ์รนุแรงสงบลง
ไดใ้นทีBสดุเขาไดถ้ามมหาปโุรหติวา่“ทา่นฟ้องรอ้งอะไร
ตอ่ทา่นผูน้ี-เขาไดท้ําผดิอะไร”

“เขาเป็นคนหลอกลวงและพดูโกหกทีBมคีวามผดิทาง
อาญา”พวกเขาตะโกน“เขาบอกวา่เป็นพระบตุรของพระ
เจา้และอา้งวา่เป็นกษัตรยิ”์

แลว้ปีลาตพดูวา่“เอาละพาเขาไปและไตส่วนตาม
บญัญัตทิางศาสนาของพวกทา่น”

“แตเ่ราตอ้งการใหเ้ขาถกูตรงึทีBกางเขน”พวกเขา
เรยีกรอ้ง“และการเห็นดว้ยของทา่นเป็นสิBงทีBจําเป็น”

ปีลาตแปลกใจกบัพระพักตรท์ีBสงบสขุและความสงบ
เงยีบของพระองค์เขาคดิกบัตวัเขาเองวา่“พระองคก์ระทํา
เหมอืนกบัพระบตุรของพระเจา้อยา่งแน่นอนและพระองค์
ประพฤตติวัของพระองคเ์องเหมอืนกบักษัตรยิ์เราจะลอง
ถามพระองคด์”ู

“พระเยซูทา่นเป็นพระบตุรของพระเจา้จรงิๆหรอื
และทา่นเป็นกษัตรยิข์องพระองคจ์รงิๆหรอื”

พระเยซตูรัสตอบวา่“ใช่เราเป็น”
กลุม่คนทีBเต็มไปดว้ยความโกรธแคน้ซึBงนําโดยผูน้ํา

ทางศาสนากรดีเสยีงออกมาวา่“ทา่นไดย้นิเขาพดูแลว้
ทา่นไดย้นิเขาทําการกลา่วอา้งทีBไรส้าระทีBสดุนี-เขากําลงั

โกหกเขาไมไ่ดเ้ป็นกษัตรยิม์ากกวา่พวกเราตรงึเขาเสยี!”
ปีลาตหนัมาทางมหาปโุรหติและกลุม่คนทีBโกรธแคน้

และประกาศวา่“เราไมพ่บความผดิอะไรในทา่นผูน้ี-”
กลุม่คนถกูทําใหโ้กรธแคน้ชี-นิ-วของพวกเขาไปทีB

หนา้ของปีลาตพวกเขากรดีเสยีงออกมาวา่“ทา่น
ผูป้กครองถา้หากวา่ทา่นไมอ่นุญาตใหเ้ราตรงึกางเขนพระ
เยซูเราจะรายงานทา่นตอ่ซซีาร์เราจะบอกซซีารว์า่ทา่นมี
กษัตรยิอ์กีองคห์นึBงทีBทา่นจงรักภกัดีและทา่นก็จะตกงาน”
และคําพดูนั-นทําใหป้ีลาตขลาดกลวัมากเกนิกวา่ทีBจะปลอ่ย
พระเยซใูหเ้ป็นอสิระ

คําพดูนั-นไดผ้ลปีลาตกําลงัพยายามทีBจะอยูท่ั-งสอง
ฝ่ายในเวลาเดยีวกนัซึBงมกัจะเป็นสิBงทีBยากมากปีลาตไม่
ตอ้งการใหพ้ระเยซถูกูฆา่เพราะเขามัBนใจวา่พระเยซเูป็นผู้
บรสิทุธิ]และถงึกระนั-นปีลาตก็เห็นแกต่วัและทะเยอทะยาน
มากจนกระทัBงเขาไมต่อ้งการไดร้ับความเดอืดรอ้นจากซี
ซาร์จักรพรรดโิรมนัทีBใหง้านนี-กบัเขาแน่นอนวา่ปีลาต
ตอ้งการทีBจะยงัคงเป็นผูป้กครองเพราะเขารักความสําคญั
เกยีรตยิศของเขาและเงนิเดอืนสงูทีBเขาไดร้ับและเขา
ตอ้งการใหป้ระชาชนทีBเขาปกครองพอใจดว้ย

แลว้ความออ่นแออยา่งขลาดกลวัทําใหป้ีลาตมี
ความคดิอกีอยา่งหนึBงเขาบอกฝงูชน“พวกทา่นมธีรรม
เนยีมทีBจะใหเ้ราปลอ่ยคนออกจากคกุในแตล่ะปีใน
เทศกาลปัสกาเราจะปลอ่ยพระเยซ”ู

“ไม”่พวกเขาตะโกน“เอาทา่นผูน้ี-ไปและปลอ่ยโจร
บารับบสั”

“แลว้จะใหเ้ราทําอะไรกบัพระเยซ”ูปีลาตถาม
“ตรงึเขาเสยี”
ปีลาตถามเป็นครั-งทีBสาม“ทําไมเขาทําความชัBวรา้ย

อะไร”
และคําตอบเดยีวของพวกเขาคอื“ตรงึเขาเสยี”
ดงันั-นปีลาตจงึออกคําสัBงทีBน่ากลวั“พาเขาออกไป

และโบยตเีสยี”บางทปีีลาตคดิวา่ถา้เขาปลอ่ยใหท้หาร
โบยตพีระเยซดูว้ยแสช้าวโรมนัทีBโหดเหี-ยมจะทําใหพ้วก
ผูน้ําศาสนาลมืเกีBยวกบัการฆา่พระองค์
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รปูที&CE4-4พระเยซูถกูโบยตี
การโบยตทีีBใชก้บัพระเยซเูป็นไมท้ีBมแีถบหนังเกา้

แถบตดิอยู่โดยถกัทอเศษแกว้กระดกูและโลหะทีBแหลม
คมเขา้ดว้ยกนักบัสายหนังพระองคท์รงทนทกุขท์รมาน
เพยีงใดขณะทีBแสห้วดลงบนแผน่หลงัทีBเปลอืยเปลา่ของ
พระองคค์รั-งแลวัครั-งเลา่ไมน่านนักเนื-อของพระองคถ์กู
บาดเป็นริ-วและเลอืดไหลออกทัBวพระวรกายของพระองค์

หลายรอ้ยปีกอ่นผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหไ์ดก้ลา่วไว้
วา่“ทา่นถกูบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั-งหลาย
ทา่นฟกชํ-าเพราะความบาปผดิของเราการตสีอนอนัทําให้
เราทั-งหลายสมบรูณน์ั-นตกแกท่า่นทีBทา่นตอ้งฟกชํ-านั-นก็
ใหเ้ราหายด”ีทหารทีBโหดรา้ยและเกลยีดชงัปิดตาพระ
เยซูกําหมดัของพวกเขาและชกพระองค์ตบหนา้พระองค์
ถม่นํ-าลายรดพระองค์และพระเยซทูรงอนุญาตใหพ้วกเขา
ทํา

แลว้พวกเขาตา่งเริBมเยาะเยย้และถากถางพระเยซู
มากยิBงขึ-น“ทา่นอา้งตวัเป็นกษัตรยิ์เอาละเราจะแตง่ตวั
ทา่นใหเ้หมอืนกบักษัตรยิ”์พวกเขาเอาเสื-อคลมุสมีว่งใสท่ีB
ไหลซ่ึBงเลอืดไหลของพระองคพ์รอ้มกบัพดูวา่“กษัตรยิ์
น่าจะสวมเสื-อคลมุกษัตรยิ์และใชแ่ลว้ตอ้งมมีงกฎุแต่
ทา่นจะไมไ่ดส้วมมงกฎุทองทีBประดบัเพชรพลอยหรอก
นะ”และพวกเขาเอาไมท้ีBเต็มไปดว้ยหนามแหลมคมมา
สานเป็นมงกฎุพรอ้มกบัหวัเราะอยา่งชัBวรา้ยและเยาะเยย้
แลว้พวกเขาสวมมงกฎุหนามลงทีBพระเศยีร(ศรีษะ)ของ
พระองคจ์นกระทัBงเลอืดไหลลงอาบพระพักตรพ์ระองค์
พวกเขาใหพ้ระองคถ์อืไมอ้อ้เป็นคทาแลว้พวกเขาคกุเขา่
ลงเยาะเยย้พระองค์“กษัตรยิท์รงพระเจรญิ”พวกเขารอ้ง
ตะโกน“ทา่นไมใ่ชก่ษัตรยิข์องเรา”พวกเขาถม่นํ-าลาดรด
พระองคอ์กีและเอาไมต้พีระเศยีรของพระองค์

รปูที&CE4-3พระเยซูถกูพพิากษาใหถ้งึ
สิCนพระชนม์(ใชร้ปูนี-อกีครั-ง)

หลงัจากทีBพวกเขาไดท้ําสิBงทีBเลวรา้ยทีBสดุของพวก
เขาแลว้พวกเขานํานักโทษทีBเลอืดไหลกลบัไปทีBหอ้ง
พจิารณาคดีเมืBอปีลาตเห็นพระองค์เขานําพระองค์
ออกมาในทีBซึBงประชาชนสามารถมองเห็นพระองค์ภาพ
ของพระองคช์า่งน่าสงสารจรงิๆปีลาตพดูวา่“จงมองดู
ทา่นผูน้ี-”

แตฝ่งูชนไมม่คีวามสงสารใหพ้ระองค์พวกเขา
ตะโกนวา่“ตรงึเขาเสยีตรงึเขาเสยี”

ปีลาตเกอืบจะปลอ่ยใหป้ระชาชนทํากบัพระเยซตูาม
วธิขีองพวกเขาแตเ่ขาไมต่อ้งการคําตําหนเิพราะการทํา
ใหพ้ระเยซสูิ-นพระชนม์ดงันั-นเขาจงึเอาอา่งนํ-ามาและลา้ง
มอืของเขาราวกบัลา้งความผดิของเขาออกไปและเขา
พดูวา่“เราไมม่คีวามผดิกบัความตายของทา่นผูน้ี-”

ผูน้ําชาวยวิเต็มใจทีBรับคําตําหนิดงันั-นพวกเขา
ตะโกนวา่“เลอืดของเขาใหต้กอยูก่บัเราและลกูของเรา”
ชา่งเป็นความรับผดิชอบทีBน่ากลวัจรงิๆ

ปีลาตรูว้า่ความหวงัทั-งหมดไมม่แีลว้และประชาชน
จะไมเ่ห็นดว้ยกบัการปลอ่ยพระเยซขูองเขาปีลาตจงึ
ปลอ่ยใหพ้วกเขาทําตามวธิขีองพวกเขาปีลาตพพิากษา
พระเยซใูหถ้งึสิ-นพระชนมโ์ดยการตรงึทีBกางเขน

วนันี-หลายรอ้ยปีตอ่มาคําถามทีBปีลาตถามกลุม่คน
พวกนั-นก็ตกมาถงึเด็กผูช้ายเด็กผูห้ญงิผูใ้หญท่ั-งชาย
และหญงิทกุคน“แลว้จะใหเ้ราทําอะไรกบัพระเยซทูา่น
นี-?”

เราหลายคนไดย้นิเกีBยวกบัพระเยซมูาตลอดชวีติ
ของเราเรายงัจะพดูวา่“ฉันรูว้า่ฉันควรจะตอ้นรับพระองค์
เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของฉันแตเ่พืBอนของฉันจะพดูอะไร
หรอืฉันจะรอจนกวา่ฉันจะโตกวา่นี-หรอืจนกระทัBงฉันอยู่
สขุสบายและไดท้ําบางสิBงทีBพระองคอ์าจจะไมต่อ้งการให้
ฉันทําแลว้”ถา้หากวา่เด็กๆไมเ่คยตอ้นรับพระองคเ์ขา้
มาในจติใจของเด็กๆเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเด็กๆก็
อยา่รออกีตอ่ไปเลยแตจ่งเชืBอวางใจพระองคเ์ดีcยวนี-
กอ่นทีBจะสายเกนิไป
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การตรงึกางเขน
มัทธวิ27:31-56; มาระโก 15:20-41;

ลกูา23:26-49; ยอหน์19:17-37
บททีF  5

รปูทีFCE5-1พระเยซูถกูบงัคบัใหแ้บก
กางเขนของพระองค์

การไตส่วนพระเยซตูอ่หนา้ปีลาตเสร็จ
สิBนลงทหารพาพระเยซกูึLงมชีวีติจากความ
ออ่นลา้เจ็บปวดและสญูเสยีพระโลหติและ
วางไมก้างเขนทีLหยาบและหนักลงบนไหลท่ีL
ถกูโบยตแีละมบีาดแผลของพระองค์พวก
เขาบอกใหพ้ระองคแ์บกกางเขนทีLพระองค์
จะตอ้งถกูตรงึบนนัBนโดยใหแ้บกออกไป
นอกประตเูมอืงและขึBนไปบนภเูขากางเขนทีL
ทางเดนิเต็มไปดว้ยหนิ

กางเขนหนักมากและพระเยซดูําเนนิ
โซเซภายใตน้ํBาหนักของมนัทหารโรมนัเห็น
อาการนีBและมองไปรอบๆเพืLอหาความ

ชว่ยเหลอืทนัใดนัBนชายผวิดําลกัษณะ
แข็งแรงชืLอซโีมนจากไซรนีเมอืงในอฟัรกิา
ผา่นมาทหารหยดุเขาไว้และสัLงใหเ้ขาแบก
กางเขนแทนพระเยซูเด็กๆไมค่ดิหรอืวา่
ในเวลาตอ่มาซโีมนมคีวามยนิดทีีLเขามี
โอกาสชว่ยพระเยซโูดยการแบกไมก้างเขน
ของพระองคไ์ปทีLกางเขน

เด็กๆจะ“รับกางเขน”ดว้ยความสมคัร
ใจและแบกไปเพืLอเห็นแกพ่ระเยซหูรอืเปลา่
กางเขนทีLครพูดูถงึนีBไมใ่ชก่างเขนทําดว้ยไม้
แตอ่าจจะเป็นบางสิLงบางอยา่งทีLยากลําบาก
อยา่งผดิธรรมดาและไมน่่ายนิดซีึLงจะทําให้
เด็กๆเจ็บปวดทนทกุขท์รมานและเสยีสละ
อาจจะหมายถงึ“การปฏเิสธ”ตอ่บางสิLง
บางอยา่งทีLเด็กๆอยากจะทํามากอาจจะ
เป็นเพยีงวธิทีีLเด็กๆไมส่ามารถทําตามใจ
ตนเองในบางสิLงบางอยา่งกางเขนมกัจะ
หมายถงึการทนทกุขแ์ละความตายกางเขน
ไมใ่ชส่ิLงทีLสวยงามงา่ยหรอืน่ายนิดี
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รปูที&CE5-2พระเยซูถกูตรงึกางเขน
ฝงูชนกลุม่ใหญต่ดิตามพระเยซไูปตามถนนและขึIนไปบน

ภเูขาชาวฮบีรตูัIงชื7อภเูขานีIวา่กลโกธาซึ7งหมายถงึ“ที7กระโหลก
ศรีษะ”เป็นเวลาหลายรอ้ยปีที7อาชญากรที7เลวรา้ยที7สดุถกูประหาร
ชวีติที7นั7นโดยการทรมานที7น่ากลวัของการตรงึกางเขนฝงูชน
ประกอบดว้ยทหารโรมนัมหาปโุรหติและกลุม่คนหลากหลายที7
เกลยีดชงัพระเยซูพรอ้มกบัพวกอยากรูอ้ยากเห็นและพวกที7
ตอ้งการเห็นการประหารชวีติพวกเขาตะโกนวา่“กําจัดพระองค์
ตรงึพระองค”์

มคีนบางคนในฝงูชนที7รักพระองคม์ากนั7นคอืพวกผูห้ญงิ
เหลา่สาวกและคนอื7นๆที7พระองคเ์คยทําอะไรเพื7อพวกเขาพวก
เขารอ้งไหแ้ละบบีมอืของพวกเขารอ้งวา่“ไมม่อีะไรที7พวกเราทําได้
เพื7อจะหยดุพวกทหารไมม่ทีางที7เราจะสามารถชว่ยพระองค์พวก
เขากําลงัจะฆา่พระองค”์จติใจของพวกเขาเต็มไปดว้ยความทกุข์
โศก

ประมาณเกา้โมงเชา้ทหารวางพระเยซไูวบ้นกางเขน
ระหวา่งโจรสองคนไมม่กีารบน่จากพระเยซูไมม่คีําสาปแชง่ผา่น
ความเจ็บปวดทกุขท์รมานแสนสาหสัทัIงหมดนีIมเีพยีงเสยีงกระซบิ
“พระบดิาเจา้โปรดยกโทษใหพ้วกเขาเพราะพวกเขาไมรู่ว้า่พวก
เขาทําอะไร”

โจรสองคนที7ถกูตรงึอยูท่ัIงสองขา้งของพระเยซเูป็นอาชญา
กรที7เป็นโจรปลน้และเป็นผูร้า้ยฆา่คนทําการกบฏตอ่รัฐบาลโจร
คนหนึ7งถกูตรงึบนกางเขนขา้งขวาของพระเยซูโจรอกีคนหนึ7งอยู่
ขา้งซา้ยของพระองค์ในความเจ็บปวดและทนทกุขท์รมานของ
พวกเขาพวกเขาสาปแชง่พระเยซดูว้ยและรอ้งเสยีงดงักวา่เสยีงดงั
จอ๊กแจก๊ของฝงูชนวา่“ถา้ทา่นเป็นพระบตุรของพระเจา้เป็นพระ
เมสสยิาห์จงลงจากกางเขนและทําใหเ้ราลงไปดว้ยทา่นไม่
สามารถทําใหเ้ราออกจากความทกุขท์รมานแสนสาหสัที7น่ากลวันีI
หรอื”

ฝงูชนเยาะเยย้พระเยซขูณะที7พวกเขาเดนิผา่นและสั7นหวั
ของพวกเขาเป็นการเยาะเยย้มหาปโุรหติและผูน้ําศาสนายนือยู่
รอบๆทําใหพ้ระองคเ์ป็นที7น่าขบขนัและทําใหพ้ระองคเ์ป็นตวัตลก
ในวธิกีารเยย้หยนันัIนพวกเขาตะโกนใสพ่ระองคว์า่“ฮา่มองดตูวั
ทา่นตอนนีIซิถา้ทา่นเป็นผูอ้ศัจรรยม์ากและสามารถทําการใหญท่ี7
น่าอศัจรรย์จงชว่ยตวัทา่นเองใหร้อดทา่นชว่ยคนอื7นใหร้อดแต่
ทา่นไมส่ามารถชว่ยตวัทา่นเองใหร้อดลงมาจากกางเขนซิและเรา
จะเชื7อทา่น”

ทหารโรมนักห็มิ7นประมาทพระองคด์ว้ยเสยีงดงัขณะที7พวก
เขาทอดลกูเตา๋และเลน่พนันกนัเพื7อจะไดเ้สืIอของพระองค์

ผูท้ี7พระเยซทูรงรักคอืสาวกของพระองค์มารยี์แมฝ่่ายโลก

ของพระองค์และคนอื7นๆแทบจะทนไมไ่หวกบัภาพที7น่าเกลยีด
นัIนพวกเขาเอามอืปิดหนา้ของพวกเขาและซอ่นสายตาของพวก
เขาจากภาพนัIนพรอ้มกบันํIาตาไหลอาบแกม้หลายคนที7พระองค์
ทรงรักษาใหห้ายป่วยและเคยสอนเขาเฝ้ามองดพูรอ้มกบักม้หวัและ
มจีติใจที7ทกุขโ์ศก

โจรคนหนึ7งไดอ้ธบิายถงึความผดิของอกีคนหนึ7งวา่“เราควร
จะละอายที7พดูกบัพระเยซอูยา่งที7เรากําลงัทําอยู่พระองคท์รงเป็น
พระบตุรของพระเจา้พระเมสสยิาห์เจา้ไมไ่ดย้นิพระองคอ์ธษิฐาน
เผื7อศตัรขูองพระองคห์รอืเราสมควรตายเพราะการกระทําที7ชั7วรา้ย
ทัIงหมดของเราแตท่า่นผูน้ีIไมไ่ดท้ําผดิอะไรเลย”

โจรคนนีIมองดพูระเยซแูละพดูวา่“พระองคเ์จา้ขา้ขอทรง
โปรดระลกึถงึขา้พระองคเ์วลาที7ทา่นเขา้ในแผน่ดนิของพระองค”์
เขาหมายความวา่อะไรเขากําลงัถามพระผูช้ว่ยใหร้อดวา่“สาย
เกนิไปสําหรับขา้พระองคห์รอืเปลา่ที7จะไดร้ับความรอดขา้พระองค์
เลวรา้ยเกนิไปหรอืเปลา่ที7จะไดร้ับความรอดพระองคช์ว่ยขา้
พระองคไ์ดห้รอืเปลา่”

พระเยซตูรัสกบัเขา“ความบาปของเจา้ไดร้ับการยกโทษ
แลว้วนันีIเจา้จะอยูก่บัเราในเมอืงบรมสขุเกษม”ยงัไมส่ายเกนิไป
สําหรับโจรที7กําลงัจะตายและเขาไมไ่ดเ้ลวรา้ยเกนิไปที7จะเขา้
แผน่ดนิสวรรค์ไมม่ใีครเลวรา้ยเกนิไปหรอืบาปมากเกนิไปหรอืชั7ว
ชา้มากเกนิไปใครกต็ามไมว่า่เขาจะเป็นใครกส็ามารถเชื7อวางใจ
พระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเขาได้และไดร้ับการชาํระให้
บรสิทุธิdและทําใหพ้รอ้มสําหรับแผน่ดนิสวรรคไ์ด้

โจรสองคนเป็นคนบาปทัIงคู่พวกเขาทัIงสองคนตา่งกท็ํา
ความผดิรา้ยแรงตอนแรกพวกเขาทัIงสองพากนัสาปแชง่และหมิ7น
ประมาทพระเยซูแตแ่ลว้…โจรคนหนึ7งกเ็ชื7อในพระเยซเูป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดของเขาและเขาจะไดเ้ขา้ไปยงัแผน่ดนิสวรรค์โจรอกี
คนหนึ7งไมเ่ชื7อในพระเยซูและไมไ่ดเ้ขา้ในแผน่ดนิสวรรค์โจรสอง
คนนีIเป็นตวัแทนของคนทกุคนในโลกนั7นคอืบางคนเชื7อในพระ
เยซแูละจะไดเ้ขา้ไปในแผน่ดนิสวรรค์และบางคนไมเ่ชื7อในพระ
เยซแูละจะไมไ่ดเ้ขา้ในแผน่ดนิสวรรค์เด็กๆเชื7อในพระองคห์รอื
เปลา่
มผีูห้ญงิสามคนยนือยูใ่กล้ๆกบักางเขนทัIงสามคนตา่งกช็ื7อมารยี์
ไดแ้ก่แมฝ่่ายโลกของพระองค์นา้สาวของพระองคซ์ึ7งเป็นภรรยา
ของเคลโอปัสและมารยีม์กัดาลาพวกนางกําลงัรอ้งไห้ยอหน์
สาวกที7พระองคท์รงรักยนือยูข่า้งๆผูห้ญงิเหลา่นัIนพระเยซตูรัส
กบัมารยี์(แมฝ่่ายโลกของพระองค)์วา่“เขา(ยอหน์)เป็นลกูชาย
ของทา่น”และตรัสกบัยอหน์วา่“ทา่นเป็นแมข่องเจา้”และตัIงแต่
นัIนมายอหน์กพ็ามารยีไ์ปอยูท่ี7บา้นของเขาในฐานะแมข่องเขา
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รปูที&CE5-3ผูบ้งัคบักองรอ้ย
ถงึแมว้า่จะเป็นเวลาเทีBยงวนัและดวงอาทติยก์็รอ้น

และสวา่งจา้ทนัใดนั-นเองความมดืทีBน่ากลวัและหนาได้
ปกคลมุทัBวแผน่ดนิแสงสวา่งจากดวงอาทติยไ์ดห้ายไป
หมดพื-นดนิสัBนสะเทอืนดว้ยแผน่ดนิไหวทีBรนุแรงกอ้นหนิ
แตกออกจากกนัเกดิฟ้ารอ้งและฟ้าแลบพาดผา่นทอ้งฟ้า
ความมดืมดิปกคลมุเป็นเวลาสามชัBวโมงจนถงึบา่ยสาม
โมงระหวา่งเวลานี-พระเยซทูรงทนทกุขท์รมานแสนสาหสั
และเจ็บปวดอยา่งมากในการทนทกุขท์รมานทีBรนุแรงของ
พระองค์พระองคร์อ้งออกมาวา่“เราหวินํ-า”บางคนวิBงไป
และเอาฟองนํ-าจุม่นํ-าองุน่เปรี-ยวแลว้เสยีบไวก้บัปลายไม้
และสง่ขึ-นไปถงึรมิพระโอษฐ์(รมิฝีปาก)ของพระองค์
เพืBอใหพ้ระองคเ์สวย

ถงึแมว้า่การทรมานของการตรงึกางเขนจะเหลอืทน
สดุทีBจะพรรณนาได้แตเ่วลาแหง่การทนทกุขท์รมานทีB
ยิBงใหญท่ีBสดุของพระองคค์อืเวลาทีBพระเจา้“วางความผดิ
บาปของเราทกุคนไวบ้นพระองค”์ขณะทีBพระองคท์รงเป็น
พระบตุรของพระเจา้ทีBไมม่คีวามผดิบาปตอ้งกลายมาเป็นผู้
ผดิบาปแทนเราพระเจา้ทรงเทพระพโิรธ(ความโกรธ)
และความเกลยีดชงัของพระองคท์ีBมตีอ่ความบาปออกมา
และลงโทษพระบตุรทีBประเสรฐิยิBงของพระองคเ์องเมืBอ
พระเจา้ทรงทําสิBงนี-คนทีBมงุดอูยูไ่ดย้นิเสยีงของพระเยซดูงั
กอ้งกงัวานผา่นความมดืรอ้งดว้ยความเสยีใจสดุซึ-ง“พระ
เจา้ของขา้พระองค์พระเจา้ของขา้พระองค์ไฉนทรง
ทอดทิ-งขา้พระองคเ์สยี”และพระบดิาทรงหนัหลงัของ
พระองคใ์หก้บัพระบตุรของพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิเพราะพระ
เยซทูรงแบกรับนํ-าหนักทีBน่ากลวัของความผดิบาปของ
มนุษยท์กุคนไวก้บัพระองค์แลว้พระเยซทูรงถกูตดัขาด
จากเบื-องพระพักตรพ์ระบดิาของพระองคข์ณะทีBพระองค์
ทรงรับการลงโทษนริันดรแ์ทนเราเนืBองจากพระเจา้ไม่
สามารถเพง่มองดคูวามบาปพระองคจ์งึทรงหนัจากพระ
บตุรของพระองค์พระองคท์รงละทิ-งพระบตุรของพระองค์
เพืBอวา่พระองคจ์ะไมต่อ้งละทิ-งครแูละเด็กๆ

ตอนบา่ยสามโมงพระเยซตูะโกนเสยีงดงัวา่“สาํเร็จ
แลว้พระบดิาเจา้ขา้ขา้พระองคฝ์ากวญิญาณจติของขา้
พระองคไ์วใ้นพระหตัถข์องพระองค”์แลว้พระองคท์รงกม้

พระเศยีรของพระองคแ์ละสิ-นพระชนม์นีBไมใ่ชเ่สยีงรอ้งเบา
ๆทีBออ่นแอของคนทีBกําลงัจะตายแตเ่ป็นเสยีงตะโกนแหง่
ชยัชนะและความยนิดใีนชยัชนะเพราะโดยการทนทกุข์
ทรมานและความตายพระองคท์รงมชียัชนะเหนอืความผดิ
บาปความตายนรกและซาตานพระองคไ์ดท้รงกระทํา
สําเร็จในสิBงทีBพระองคเ์สด็จมาทรงกระทําพระองคไ์ด้
เปิดทางสูส่วรรคส์ําหรับทกุคนทีBเชืBอในพระองค์

ในเวลาเดยีวกนัมา่นผนืใหญใ่นพระวหิารทีBกั-น
ระหวา่งสว่นทีBเป็นอภสิทุธสิถาน(สว่นทีBบรสิทุธิ]ศกัดิ]สทิธิ]
ทีBสดุ)นั-นไดข้าดแยกเป็นสองทอ่นตั-งแตบ่นสดุตลอดถงึ
ขา้งลา่งนีBเป็นวธิขีองพระเจา้ในการบอกประชาชนและ
ชาวโลกวา่การถวายเครืBองบชูาทีBไดท้ําการถวายมานาน
หลายศตวรรษเป็นสิBงทีBไมจ่ําเป็นอกีตอ่ไปเพราะพระเยซู
ทรงถวายพระองคเ์องเป็นเครืBองบชูาบนไมก้างเขนแลว้
ดงันั-นจงึทําใหม้คีวามเป็นไปไดส้ําหรับทกุคนทีBจะมาหา
พระเจา้โดยความเชืBอในพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
เทา่นั-น

เมืBอผูบ้งัคบักองรอ้ยนายทหารโรมนัทีBทําหนา้ทีBดแูล
รับผดิชอบการตรงึกางเขนเห็นสิBงทีBเกดิขึ-นทั-งหมดเขาจงึ
มัBนใจวา่พระเยซไูมใ่ชเ่ป็นเพยีงมนุษยค์นหนึBงเทา่นั-นเขา
รอ้งออกมาวา่“แทจ้รงิทา่นผูน้ี-เป็นพระบตุรของพระเจา้
และพวกเราไมรู่เ้ลย”และเขาพดูถกูพระเยซูพระผูช้ว่ยให้
รอดทรงเป็นพระบตุรของพระเจา้ผูท้รงสิ-นพระชนมว์นัทีBน่า
กลวันั-นเพืBอรับการลงโทษแทนความผดิบาปของเราและ
เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้พระองคไ์มไ่ดย้ังคง
สิ-นพระชนมอ์ยูอ่ยา่งนั-นตลอดไปในวนัทีBสามพระองคท์รง
กลบัมชีวีติอกีครั-งเราควรจะขอบพระคณุพระองคอ์ยา่งไร
สําหรับทกุสิBงทกุอยา่งทีBพระองคท์รงกระทําเพืBอเราถา้หาก
วา่เด็กๆยังไมเ่คยตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
เป็นสว่นตวัของเด็กๆแลว้ทําไมไมท่ําตอนนี-เลา่ทลู
พระองคว์า่เด็กๆรูว้า่ตวัเด็กๆเป็นคนบาปและเชืBอวา่
พระเยซทูรงเป็นพระเจา้และทีBพระองคท์รงสิ-น
พระชนมท์ีBบนไมก้างเขนนั-นเพืBอรับโทษความผดิบาปของ
เด็กๆและเด็กๆตอ้งการใหพ้ระองคเ์ขา้มาอยูใ่นจติใจ
และชว่ยเราทกุคนใหร้อดมชีวีตินริันดรไ์ด้
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รปูทีFCE5-2ทบทวน
ประมาณบา่ยสามโมงของการถกูตรงึกางเขน

พระเยซทูรงสละพระวญิญาณและสิKนพระชนม์
วนัรุง่ขึKนเป็นวนัสะบาโตปัสกาซึUงเริUมตน้ตอนดวง
อาทติยต์กซึUงเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็น
เนืUองจากประชาชนชาวยวิจะไมอ่นุญาตใหม้ศีพคน
ตายแขวนอยูบ่นกางเขนระหวา่งเทศกาลปัสกาและ
การเริUมตน้สะบาโตปัสกาในอกีสามชัUวโมงเทา่นัKน
พวกจงึรบีทีUจะนําพระศพของพระเยซลูงมาจาก
กางเขนและนําไปฝัง

เพืUอทําใหผู้ท้ีUถกูตรงึกางเขนตายเร็วขึKนพวก
ทหารมักจะทบุขาผูท้ีUถกูตรงึใหห้กัดงันัKนพวกเขาจงึ
ทบุขาของโจรทัKงสองคนใหห้กัแตเ่มืUอมาถงึพระ
เยซูพวกเขาเห็นวา่พระองคส์ิKนพระชนมแ์ลว้ดงันัKน
พวกเขาจงึไมไ่ดท้บุขาของพระองคใ์หห้กัอยา่งไรก็
ตามทหารคนหนึUงเอาทวนแทงเขา้ทีUสขีา้งของพระ
เยซูและเมืUอพวกเขาเห็นพระโลหติและนํKาไหล
ออกมาจากบาดแผลเขากร็ูว้า่พระเยซสูิKนพระชนม์
แลว้

ในขณะทีUเหตกุารณท์ัKงหมดนีKเกดิขึKนมคีน
เหลอือยูท่ีUบรเิวณกางเขนไมม่ากนักในจํานวนคนทีU
เหลอือยูร่วมถงึมารยีม์ักดาลามารยีแ์มข่องยากอบ
นอ้ยและสะโลเมแมข่องยากอบและยอหน์ตา่งก็
เต็มไปดว้ยความทกุขโ์ศกอยา่งมากพวกเขาเฝ้าดู
และรอคอยดว้ยความเจ็บปวดทีUไมส่ามารถชว่ยอะไร
ไดเ้ลย

รปูทีFCE6-1การลงมาจากกางเขน
งานเสร็จอยา่งรวดเร็วเพืUอทีUจะเอาพระศพของ

พระเยซไูปฝังกอ่นดวงอาทติยต์กมคีนสงัเกตเห็น
หลายคนมาพรอ้มกบับนัได“ดซูิพวกเขากําลงัจะ
นําพระองคล์งมา”ผูห้ญงิคนหนึUงรอ้งไห้พวกเขา
ทกุคนตา่งกข็ยบัเขา้ไปใกลม้ากขึKนเพืUอจะไดเ้ห็นได้
ชดัมากขึKน

“ชายคนหนึUงดคูลา้ยกบัโยเซฟแหง่อารมิาเธยี
ทําไม?เขาเป็นคนทีUรวยทีUสดุและสําคญัทีUสดุใน
อสิราเอลเขากําลงัทําอะไรทีUนีU?”มกีารพดูตอ่ๆกนั
และจรงิๆแลว้คอืโยเซฟสมาชกิของชมุชนชาวยวิ
ทีUไดร้ับความนับถอืมากซึUงเป็นสาวกของพระเยซู
ดว้ยโยเซฟแหง่อารมิาเธยีไปพบปีลาตอยา่งกลา้
หาญและไดร้ับอนุญาตใหฝ้ังพระศพขององคพ์ระผู้
เป็นเจา้ของเขา

นอกจากคนรับใชข้องเขาแลว้โยเซฟไดร้ับ
ความชว่ยเหลอืจากนโิคเดมัสสมาชกิสภาซานเฮด
รนิทีUรํUารวยอกีคนหนึUงนโิคเดมัสเป็นคนเดยีวกบัทีU
กอ่นหนา้นีKมาหาพระเยซใูนเวลากลางคนืเพืUอเรยีนรู้
วา่เขาตอ้งบงัเกดิใหมเ่พืUอจะเขา้แผน่ดนิสวรรค์
เห็นไดช้ดัวา่นโิคเดมัสเคยเป็นผูต้ดิตามลบัๆของ
พระเยซูแตเ่วลานีKเขากา้วออกมาขา้งหนา้อยา่งกลา้
หาญเพืUอวา่ทกุคนจะเห็นวา่เขาเป็นเพืUอนและ
ผูต้ดิตามของพระเยซู

คนเหลา่นัKนคอ่ยๆนําพระศพของพระเยซลูง
มาและแบกไปทีUอโุมงคฝ์ังศพ

การฟื&นคนืพระชนม์
มัทธวิ27:57-28:15; มาระโก 15:42-16:11;

ลกูา23:50-24:12; ยอหน์19:38-20:18
บทที1  6
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รปูที$CE6-2โยเซฟแหง่อาริ
มาเธยีถวายอโุมงคใ์หมข่องเขา
อโุมงคห์รอืถํ-าที1สกดัเอาไวใ้น

ศลิานั-นตั-งอยูใ่นสวนที1สวยงามของ
โยเซฟแหง่อารมิาเธยีซึ1งอยูใ่กลก้บั
ภเูขาที1พระเยซถูกูตรงึกางเขนพวก
เขาชาํระลา้งพระศพและบาดแผล
ของพระองค์แลว้หุม้ดว้ยผา้ป่าน
ชะโลมดว้ยนํ-ามนัและเครื1องหอม
ผสมคอืมดยอบกบักฤษณามผีา้ป่าน
ที1แยกตา่งหากชิ-นหนึ1งเป็น
ผา้เชด็หนา้ที1เอาพันไวร้อบพระเศยีร
ซึ1งเป็นธรรมเนยีมชาวยวิสําหรับการ
ฝังศพโยเซฟแหง่อารมิาเธยีเตรยีม
อโุมงคฝ์ังศพนี-ไวส้ําหรับตวัเขาเอง
และครอบครัวของเขาอยา่งไมต่อ้ง
สงสยัเนื1องจากอโุมงคย์งัไมเ่คยถกู

ใชม้ากอ่น
แผน่หนิขนาดใหญอ่ยูด่า้นนอก

ทางเขา้เพื1อใชป้ิดอโุมงคศ์ลิาหรอืที1
คนมกัจะเรยีกวา่หนิสสุานหลงัจากที1
พระศพไดร้ับการหุม้ดว้ยผา้ป่านและ
ผา้ผนืที1เล็กกวา่ปิดไวท้ี1พระพักตร์
แลว้พวกเขาก็กลิ-งแผน่หนิขนาด
ใหญท่ี1อยูห่นา้ทางเขา้และกลบัไปที1
บา้นของตน
ชา่งเป็นเวลาที1เศรา้โศกและมดื

มดิจรงิๆสําหรับผูท้ี1รักองคพ์ระผู้
เป็นเจา้ความหวงัทั-งหมดของพวก
เขาไดห้ายไปแลว้และจติใจของ
พวกเขาเต็มไปดว้ยความหดหู่พระ
เยซทูรงสิ-นพระชนม์พวกเขาจะทํา
อะไรโดยที1ไมม่พีระองค์เวลานี-พวก
เขาจะมชีวีติอยูเ่พื1ออะไร
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รปูที&CE6-3ทหารเฝ้าอโุมงค์
ศตัรขูองพระเยซชูื>นชมยนิดกีบัการ

สิNนพระชนมข์องพระเยซูพวกเขารูว้า่
พระองคถ์กูฝังไวท้ี>ไหนและไดไ้ปพบปี
ลาตเพื>อพยายามเสนอใหป้ีลาตสั>ง
ทหารโรมันไปเฝ้าอยูด่า้นนอกอโุมงคฝ์ัง
ศพเพราะพวกเขาจําไดว้า่พระเยซทูรง
สญัญาวา่“หลงัจากสามวนัเราจะเป็น
ขึNนมาอกีครัNง”
พวกเขาบอกปีลาต“บางทสีาวก

ของพระองคอ์าจจะไปขโมยพระศพของ
พระองคใ์นเวลากลางคนืและซอ่นไว้
แลว้บอกทกุคนวา่พระองคท์รงเป็น
ขึNนมาจากความตาย”ดงันัNนปีลาตจงึสั>ง
ทหารไปเฝ้าอโุมงค์“ตอนนีNเราได้
จัดการกบัพระองคแ์ลว้”ศตัรขูองพระ
เยซคูดิ“พระองคส์ิNนพระชนม์ถกูฝังไว้
และถกูขงัไวใ้นอโุมงคศ์ลิาพรอ้มกบัมี
ทหารเฝ้าอโุมงค์เราไดก้ําจัดคนที>เรา
เกลยีดชงัแลว้”พวกเขาไมรู่แ้ละโงใ่ช่
ไหมที>คดิวา่พวกเขาสามารถขงัพระเจา้
ไวใ้นอโุมงคฝ์ังศพ

ตอนเชา้ตรูว่นัอาทติย์วนัตน้สปัดาห์
หลงัจากวนัสะบาโตในขณะที>ยงัคงมดื
อยู่ขา้งในอโุมงคฝ์ังศพที>เย็นชืNนสิ>งที>
น่าอศัจรรยท์ี>สดุไดเ้กดิขึNนซึ>งไดเ้กดิขึNน
ในประวตัศิาสตรข์องโลกพระเยซคูรสิต์
ทรงเป็นขึNนมาจากความตายพระองค์
ทิNงผา้พันพระศพนัNนไวใ้นลกัษณะ
เดยีวกบัที>ผเีสืNอทิNงดกัแดท้ี>หุม้ตวัมัน
พระองคท์ิNงผา้หอ่พระศพเหมอืนกบัหอย
ละเปลอืกหอยโดยการวางทิNงไวบ้นพืNน
หนิในรปูทรงเดยีวกบัที>หอ่พระศพของ
พระองค์
ทนัใดนัNนขณะที>รุง่อรณุของวนัเริ>ม

ขึNนพืNนดนิสัNนสะเทอืนและสั>นไหวการ
สั>นสะเทอืนดเูหมอืนทําใหภ้เูขาที>
กางเขนตัNงอยูน่ัNนสั>นไหวทหารโรมันที>
เฝ้าอโุมงคฝ์ังศพของพระเยซตูื>น
ตระหนกซึ>งดรูาวกบัวา่โลกทัNงโลก
กําลงัหมนุและสั>นระรัวขณะที>ทหาร
ตกใจกลวักบัแสงที>ปกคลมุไปทั>วพวก
เขาลม้ลงกบัพืNนหมดสตเิหมอืนคนตาย
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รปูที$CE6-4พระเยซูทรงเป็น
ขึMนมาจากความตาย
พระเยซทูรงยนืขึ-นภายในอโุมงค์

นําผา้ที1ปิดพระพักตรแ์ละพระเศยีร
ของพระองคอ์อกมว้นไวอ้ยา่ง
เรยีบรอ้ยและวางไวต้รงที1พระเศยีร
ของพระองคเ์คยวางอยู่พระองคท์รง
เป็นขึ-นมาจากความตายและไมเ่คย
สิ-นพระชนมอ์กีเลยพระองคท์รงมชียั
ชนะและพชิติความบาปซาตาน
ความตายและอโุมงคฝ์ังศพศตัรทูกุ
ตวัของพระองคถ์กูปราบ
พระเยซอูอกจากอโุมงคด์ว้ยพระ

วรกายที1ไดร้ับศกัดิXศรแีละเป็นขึ-นมา
ของพระองค์พระองคเ์สด็จตรงไป
ผา่นทางเขา้ศลิาดว้ยฤทธิXอํานาจ
และพระสริแิหง่การฟื-นคนืพระชนม์
ทันที
มแีสงโชตชิว่งพุง่ออกมาและ

ทตูสวรรคท์ี1งดงามจนทําใหพ้รา่ตา

ปรากฎมาจากสวรรค์หนา้ของเขามี
รัศมสีอ่งเหมอืนแสงฟ้าแลบและ
เสื-อผา้ของเขาขาวสดใสทตูสวรรค์
ทําลายตราประทับและกลิ-งแผน่หนิ
ที1ใหญแ่ละหนักซึ1งปิดทางเขา้
อโุมงคอ์อกและนั1งอยูท่ี1ประตหูนิ
ใหญ่
ทันททีี1พวกทหาร“รูส้กึตวั”และ

กลบัเป็นปกตเิล็กนอ้ยจากความ
ตกใจกลวัของพวกเขาทหารไดห้นี
ไปกรงุเยรซูาเล็มไปบอกผูน้ําศาสนา
ผูน้ําศาสนาตดิสนิบนพวกเขาใหพ้ดู
โกหกดงันั-นทหารจงึบอกทกุคนวา่
“ขณะที1พวกเรานอนหลบัสาวกของ
พระองคม์าขโมยพระศพไป”แตม่ี
เพยีงผูท้ี1ไมต่อ้งการรูค้วามจรงิ
เทา่นั-นที1จะเชื1อคําโกหกนั-นเพราะ
คนเราจะรูว้า่เกดิอะไรขึ-นไดอ้ยา่งไร
ถา้หากวา่พวกเขานอนหลบัอยู่
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รปูที6CE6-5ผูห้ญงิสามคน
มาที6อโุมงค์
ในสมยันั'นคนจะเอานํ'ามนั

หอมและเครื4องหอมมาเพื4อให้
เกยีรตคินที4ตายไปปัจจบุนันี'
เราสง่ดอกไมไ้ปใหเ้พื4อให้
เกยีรตแิกค่นตายกลุม่ผูห้ญงิ
ชาวกาลลิทีี4สตัยซ์ื4อที4ยงัคงอยู่
ที4กางเขนและตอ่มาไดเ้ฝ้าดู
การฝังพระศพของพระเยซไูด้
เตรยีมเครื4องหอมและนํ'ามนั
หอมมาเพื4อชะโลมพระศพของ
พระเยซูกอ่นที4ดวงอาทติยจ์ะ
ขึ'นในตอนเชา้วนัอาทติยอ์ี
สเตอร์มารยีม์กัดาลาสะโมเม
มารยีแ์มข่องยากอบและ
ผูห้ญงิคนอื4นๆกําลงัมาที4อโุมงค์
ฝังศพในสวนของโยเซฟเพื4อ

ชะโลมนํ'ามนัหอมนี'บนพระศพ
ของพระองคท์ี4รักยิ4งของพวก
เขาขณะที4พวกเขาเดนิมาตาม
ทางที4คอ่นขา้งมดืพวกเขา
พดูคยุกนัเกี4ยวกบัปัญหาที4ทํา
ใหพ้วกเขากงัวล
หนึ4งในพวกผูห้ญงิพดูดว้ย

เสยีงเบาๆ“เราจะผา่นทหาร
โรมนัที4เฝ้ายามอยูไ่ดย้งัไง
แลว้ใครจะเป็นคนกลิ'งกอ้นหนิ
ใหญก่อ้นนั'นออกจากประตู
ทางเขา้เราจะไมม่วีนัเขา้ไปถงึ
พระศพของพระเยซไูดเ้ลย”
ขณะที4พวกเธอมาใกลพ้อที4จะ
เห็นอโุมงคฝ์ังศพอยูใ่นระยะ
สายตาทนัใดนั'นทกุพากนัหยดุ
มบีางอยา่งเกดิขึ'น
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รปูที1CE6-6พวกผูห้ญงิพบกอ้นหนิกลิ&ง
ออก

ทา่มกลางแสงแรกเริGมของรุง่อรณุดู
เหมอืนกบัวา่กอ้นหนิกอ้นใหญท่ีGปิดทางเขา้
อโุมงคถ์กูกลิUงออกมาไวข้า้งๆใชแ่ลว้พวกเธอ
พากนัแปลกใจทีGอโุมงคถ์กูเปิดพวกเธอแทบจะ
ไมเ่ชืGอสายตวัของตวัเองนีGหมายความวา่อะไร
มารยีม์ักดาลาวิGงกลบัไปบอกเปโตรวา่อโุมงคถ์กู
เปิดออกแลว้พวกผูห้ญงิคนอืGนๆเขา้ไปใกล้
มากขึUนพวกเธอพบวา่พระศพของพระเยซู
หายไปแลว้

พวกเธอยนือยูท่ีGนัGนรูส้กึแปลกใจมากทนัใด
นัUนทตูสวรรคม์าปรากฎแตง่กายดว้ยเสืUอผา้ทีG
สวา่งสกุใสมากจนทําใหต้าของพวกเธอพรา่
พวกผูห้ญงิพากนัตกใจกลวัทตูสวรรคถ์ามวา่
“พวกทา่นแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทําไม
เลา่พระองคไ์มไ่ดอ้ยูท่ีGนีGพระองคท์รงเป็นขึUน
มาแลว้มาดซูิมาดทูีGเขาวางพระศพขององคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้และอยา่กลวัเลยพวกทา่นจําไมไ่ด้
หรอืทีGพระองคบ์อกพวกทา่นเมืGอพระองคอ์ยูใ่น
แควน้กาลลิวีา่พระองคต์อ้งสิUนพระชนม์แตว่า่
พระองคจ์ะทรงเป็นขึUนมาอกีครัUงในวนัทีGสาม”
พวกผูห้ญงิระลกึถงึคําของพระเยซไูดด้ว้ยคํา
เตอืนนีU

“จงไปตามทางของพวกทา่น”ทตูสวรรค์

บอก“ไปบอกพวกสาวกและเปโตรไมต่อ้งเศรา้
ไมต่อ้งทกุขโ์ศกและรอ้งไหค้รํGาครวญอกีตอ่ไป
เพราะพระเยซทูรงมชีวีติพระองคท์รงเป็นขึUนมา
จากความตายพวกทา่นจะพบพระองค์เพราะ
พระองคจ์ะลว่งหนา้พวกทา่นไปในแควน้กาลลิี

พวกผูห้ญงิรบีออกจากอโุมงคแ์ละมุง่หนา้
กลบัไปยังกรงุเยรซูาเล็มดว้ยความชืGนชมยนิดแีต่
กต็วัสัGนจากความตืGนเตน้และน่าเกรงขามพวก
เธอมเีรืGองราวทีGจะตอ้งไปบอกคนอืGนใหรู้้ในทีGสดุ
พวกเธอกไ็ดพ้บกบัเหลา่สาวกดว้ยอาการเหนืGอย
หอบและแทบจะหายใจไมอ่อกทกุคนพยายามทีG
จะพดูพรอ้มกนั“พวกเราเพิGงมาจากอโุมงค!์
อโุมงคว์า่งเปลา่พระศพของพระเยซไูมไ่ดอ้ยูท่ีG
นัGน!และพวกเราไดพ้บทตูสวรรคท์ีGบอกวา่
พระองคท์รงเป็นขึUนแลว้!”

พวกสาวกไมเ่ชืGอพวกสาวกคดิวา่พวก
ผูห้ญงิเหนืGอยเกนิไปและสตแิตกไปแลว้“ตอนนีU
สงบสตอิารมณก์อ่น”พวกผูช้ายพดู“และ
พยายามเลา่ใหเ้ราฟังซวิา่พวกทา่นกําลงัพดูถงึ
อะไรพวกทา่นคงจะตอ้งเห็นนมิติหรอืฝันไป”

“แตเ่ป็นความจรงินะ!เป็นความจรงิ!”พวก
ผูห้ญงิรอ้งออกมา“เราเห็นทตูสวรรคด์ว้ยตวัของ
เราเองและทา่นพดูกบัเราทา่นบอกเราวา่เราจะ
ไดพ้บพระเยซ!ู”



CE 6-6 



รปูที6CE6-7เปโตรและ
ยอหน์มาถงึอโุมงคว์า่งเปลา่
แตเ่ปโตรไดย้นิขา่วจากมา

รยีม์กัดาลาแลว้และไดร้บีวิ4ง
จากไปโดยมยีอหน์ตามไปดว้ย
เปโตรและยอหน์รบีไป
ตรวจสอบเรื4องนี'ดว้ยตวัของ
พวกเขาเองพวกเขาวิ4งไป
ตลอดทางยอหน์ซึ4งหนุ่มกวา่
และวอ่งไวกวา่ไปถงึอโุมงค์
เป็นคนแรกแตเ่ขาไมไ่ดเ้ขา้ไป
ขา้งในไมน่านเปโตรก็มาถงึ
เหนื4อยหอบแทบหมดแรงและ
หยดุหายใจแลว้เขาเขา้ไปขา้ง
ในแลว้ยอหน์ตามเปโตรเขา้ไป
ในอโุมงค์

“ดซู!ิเปโตรดผูา้หอ่พระ
ศพ!”ยอหน์พดู“ไมม่ใีครตดั
ผา้หอ่พระศพหรอืวา่คลี4มนัออก
พวกเขาไมส่ามารถขโมยพระ
ศพของพระองค์ดผูา้และที4ถกู
ทิ'งไวอ้ยูใ่นรปูทรงพระศพของ
พระองค์มองดผูา้ที4มว้นไว้
เรยีบรอ้ยและวางไวท้ี4เคยวาง
พระเศยีรของพระองค์ขโมยจะ
ไมท่ําแบบนั'นตอนนี'ผมรูแ้ลว้
ผมมั4นใจวา่องคพ์ระเยซเูจา้
ทรงเป็นขึ'นมาจากความตาย”
ยอหน์พดูและยอหน์เชื4อ
พวกเขากลบัไปที4กรงุ

เยรซูาเล็มดว้ยความชื4นชมยนิดี
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รปูที&CE6-8พระเยซูทรงปรากฎแกม่ารยี์
หลงัจากนัPนไมน่านมารยีม์กัดาลากลบัไปที(

อโุมงคแ์ละยนืรอ้งไหอ้ยูข่า้งนอกขณะที(เธอรอ้งไห้
เธอกม้ลงและมองเขา้ไปขา้งในและเห็นทตูสวรรคส์อง
องคใ์สเ่สืPอสขีาวนั(งอยูต่รงกบัที(พระศพสว่นพระเศยีร
และพระบาทของพระศพพระเยซเูคยวางไว้

“ทา่นรอ้งไหท้ําไม”ทตูสวรรคถ์ามเธอ
“เพราะพวกเขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของดฉิัน

ไป”เธอตอบ“และดฉิันไมรู่ว้า่พวกเขาเอาพระองคไ์ป
ไวท้ี(ไหน”

ขณะนัPนเองเธอหนัไปมองและเห็นใครยนือยูข่า้ง
หลงัเธอคอืพระเยซูแตเ่ธอจําพระองคไ์มไ่ด้พระองค์
ถามเธออยา่งออ่นโยนมากวา่“เจา้รอ้งไหท้ําไมและ
เจา้กําลงัหาใคร”

เธอคดิวา่พระองคเ์ป็นคนสวนที(คอยรดนํPาดอกไม้
และดแูลสวนจงึพดูวา่“นายทา่นถา้ทา่นเอาพระองค์
ไปชว่ยบอกดฉิันหน่อยทา่นเอาพระองคไ์ปไวท้ี(ไหน
และดฉิันจะไปพบพระองค”์

พระเยซตูรัสกบัเธอเพยีงคําเดยีวพระองค์
เรยีกชื(อของเธอ“มารยี”์เธอหนัมาหาพระองคแ์ละลม้
ลงแทบพระบาทของพระองค์

“พระอาจารย!์”เธออทุานออกมา“พระองคม์ี
ชวีติจรงิๆหรอืพระองคท์รงเป็นพระเยซอูงคเ์ดยีวกบั
ที(สิPนพระชนมบ์นไมก้างเขนเมื(อสองสามวนักอ่นหรอื”
พระองคท์รงทําใหเ้ธอแน่ใจวา่พระองคท์รงเป็นองค์
พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกบัที(ถกูตรงึกางเขนผูซ้ึ(งเป็น
ขึPนมาจากความตาย

“ไปเร็วๆ”พระเยซตูรัส“ไปพบสาวกของเราและ
บอกพวกเขาวา่เราจะไปหาพระบดิาของเราและพระ
บดิาของพวกเจา้ไปพบพระเจา้ของเราและพระเจา้ของ
พวกเจา้”

มารยีเ์ต็มไปดว้ยความชื(นชมยนิดีตอนนีPเธอรูว้า่
สิ(งที(ทตูสวรรคบ์อกเธอเป็นความจรงิเธอไดเ้ห็นพระ

เยซดูว้ยตวัของเธอเองเธอไดย้นิเสยีงของพระองค์
พระองคท์รงมชีวีติพระองคท์รงเป็นขึPนมาจากความ
ตายมารยีม์กัดาลารบีไปพบพวกสาวกและบอกพวก
เขา“ดฉิันไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”

ชา่งเป็นสิ(งที(น่าตื(นเตน้เรา้ใจที(ไดเ้ห็นองคพ์ระผู้
เป็นเจา้มชีวีติมารยีม์กัดาลาอยูใ่นหมูค่นพวกแรกที(ได้
เห็นพระเยซหูลงัจากการฟืPนคนืพระชนมข์องพระองค์
ยอหน์ไมไ่ดเ้ห็นพระเยซขูณะนัPนแตเ่ขาเชื(อวา่พระเยซู
ทรงมชีวีติปัจจบุนันีPครแูละเด็กๆก็ไมไ่ดเ้ห็นพระองค์
แตเ่ราในฐานะที(เป็นครสิเตยีนเราเชื(อวา่พระองคท์รงมี
ชวีติอยู่

เราที(เป็นของพระเยซไูมจ่ําเป็นตอ้งกลวัความ
ตายหรอืการตายซึ(งเป็นผลลพัธข์องการมชียัชนะ
เหนอืความตายของพระครสิต์เราไมจ่ําเป็นตอ้งกลวั
อโุมงคฝ์ังศพเราสามารถสรรเสรญิพระองคใ์นจติใจ
ของเราและพดูวา่“โอความตายเหล็กไนของเจา้อยูท่ี(
ไหนโออโุมงคฝ์ังศพชยัชนะของเจา้อยูท่ี(ไหน”

เด็กๆรูไ้หมวา่เวลาที(ผึPงตอ่ยใครมนัจะทิPง
เหล็กไนของมนัไวใ้นคนนัPนและทําใหเ้จ็บปวดมาก
ทเีดยีวแตผ่ึPงตวันัPนก็ไมส่ามารถทํารา้ยใครไดอ้กีตอ่ไป
ทําไมเพราะเหล็กไนของมนัทิPงไวใ้นตวัของคนแรกที(
มนัตอ่ยและนั(นเป็นความจรงิที(น่าอศัจรรย์พระคมัภรี์
สอนเราเกี(ยวกบัการสิPนพระชนมข์องพระเยซวูา่ความ
ตายไดต้อ่ยพระเยซเูจา้และทิPงเหล็กไนของมนัไวใ้น
พระองค์ดงันัPนเวลานีPความตายไมส่ามารถทํารา้ยเด็ก
ๆหรอืครูหรอืใครที(เป็นของพระองคไ์ดอ้กีตอ่ไป
เชน่เดยีวกบัที(หลมุฝังศพก็ไมส่ามารถทํารา้ยเราเพราะ
พระองคเ์สด็จออกมาจากหลมุฝังศพและพระองคท์รง
ทําใหเ้รามั(นใจวา่วนัหนึ(งเมื(อพระองคเ์สด็จกลบัมาบน
โลกพระองคจ์ะทําใหศ้พของครสิเตยีนเป็นขึPนมาจาก
หลมุฝังศพและผูท้ี(เชื(อทกุคนจะไปอยูก่บัพระองค์
ตลอดไปเป็นนติย์และเพราะพระองคท์รงมชีวีติเราก็
สามารถมชีวีติไดด้ว้ย
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เอมมาอสูและหอ้งชัCนบน
มาระโก 16:12-14; ลกูา24:13-45;

ยอหน์20:19-31
บทที&  7

คาํนํา
ตอนบา่ยจัดของวนัอสีเตอรแ์รกศษิยข์องพระเยซู

สองคนไดอ้อกจากกรงุเยรซูาเล็มและเริBมเดนิไปบา้นของ
พวกเขาในเอมมาอสูซึBงอยูห่า่งจากกรงุเยรซูาเล็มประมาณ
เจ็ดไมล์(ประมาณ11กม.)หนึBงในพวกเขาคอืเคลโอปัส
และอกีคนหนึBงบางทอีาจจะเป็นภรรยาของเขาพระคมัภรี์
บอกเราวา่เธอเป็นนอ้งสาวของมารยีแ์มข่องพระเยซแูละ
เคยอยูท่ีBกางเขนเวลาทีBพระเยซถูกูตรงึกางเขน

พวกเขารูส้กึโศกเศรา้เพราะความหวงัทั-งหมดของ
พวกเขาอยูก่บัพระเยซูและตอนนี-พระองคส์ิ-นพระชนม์
เวลาทีBพวกเขาเห็นพระองคท์รงลกูลาตวันั-นเขา้ไปในกรงุ
เยรซูาเล็มพวกเขาคดิดว้ยความแน่ใจวา่พระองคจ์ะไดร้ับ
การประกาศใหเ้ป็นกษัตรยิข์องอสิราเอลแตก่ลบัไมเ่ป็น
เชน่นั-นพระองคก์ลบัถกูจับถกูไตส่วนและถกูลงโทษถงึ
ตายเหมอืนกบัอาชญากรและถกูฝังไวแ้ทนและตอนนี-ไมม่ี
ใครรูว้า่พระศพของพระองคอ์ยูท่ีBไหนทําไมทกุอยา่งตอ้ง
ปรากฎผลออกมาแบบนี-พวกเขาไมเ่ขา้ใจถงึกระนั-นในวนั
นั-นก็มขีา่วแปลกๆในกรงุเยรซูาเล็มมารยีม์กัดาลาบอกวา่
เธอไดเ้ห็นองคพ์ระเยซเูจา้มชีวีติเปโตรและยอหน์รวมทั-ง
คนอืBนๆไดเ้ห็นทตูสวรรคท์ีBอโุมงคว์า่งเปลา่

รปูที&CE7-1พระเยซูทรงพดูคยุกบัคนสองคนที&ถนน
ไปเอมมาอสู

ขณะทีBพวกเขาเดนิไปตามทางพดูคยุกนัเกีBยวกบัสิBง
เหลา่นี-ทั-งหมดทนัใดนั-นเองพระเยซเูสด็จไปตามทางและ
ดําเนนิรว่มไปกบัพวกเขาแตพ่วกเขาจําพระองคไ์มไ่ด้
“พวกทา่นกําลงัคยุกนัดว้ยเรืBองอะไรถงึทําใหต้อนนี-พวก
ทา่นดโูศกเศรา้และเดอืดรอ้นใจมาก”พระองคถ์าม

พวกเขาหยดุสกัครู่และเคลโอปัสตอบวา่“ทา่นคงจะ
เป็นคนเดยีวในแถบนี-ทีBไมไ่ดย้นิเกีBยวกบัสิBงทีBน่ากลวัมากทีB

เกดิขึ-นในกรงุเยรซูาเล็มเมืBออาทติยท์ีBแลว้”
“สิBงทีBเกดิขึ-นนั-นคอือะไรหรอื”พระเยซถูาม
“สิBงนั-นทีBเกดิขึ-นกบัพระเยซชูาวนาซาเร็ธ”พวกเขา

ตอบ“พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะผูท้รงทําการ
อศัจรรยท์ีBเหลอืเชืBอและทรงเป็นอาจารยท์ีBยิBงใหญซ่ึBงไดร้ับ
ความนับถอือยา่งมากจากพระเจา้และมนุษย์แตพ่วกมหา
ปโุรหติและผูน้ําศาสนาของเราจับพระองค์พวกเขาสง่
พระองคไ์ปใหร้ัฐบาลโรมนัเพืBอกลา่วโทษพระองคถ์งึตาย
และพระองคถ์กูตรงึกางเขนอาทติยท์ีBแลว้เราเคยหวงัวา่
พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาหผ์ูท้รงเกยีรตขิองอสิราเอลผู้
เสด็จมาชว่ยเราและปลดปลอ่ยเราจากการปกครองของ
โรมนัและนอกจากสิBงทีBเกดิขึ-นทั-งหมดนี-สามวนัผา่นไป
พวกผูห้ญงิบางคนจากกลุม่ของเราไปทีBอโุมงคฝ์ังพระศพ
ของพระองคต์อนเชา้ตรูข่องวนันี-และกลบัมาพรอ้มกบัขา่ว
ทีBน่าตกใจวา่พระศพของพระองคห์ายไปและพวกเขาได้
เห็นทตูสวรรคซ์ึBงบอกพวกเขาวา่พระเยซทูรงมชีวีติพวก
ผูช้ายบางคนวิBงออกไปดแูละแน่ใจวา่พระศพของพระเยซู
หายไปเหมอืนอยา่งทีBพวกผูห้ญงิบอกแตพ่วกเขาไมเ่ห็น
พระเยซ”ู

แลว้พระเยซตูรัสกบัพวกเขา“ประชาชนชา่งโงเ่ขลา
อะไรเชน่นี-ทําไมจงึเป็นสิBงทีBยากมากหรอืทีBจะเชืBอทกุอยา่ง
ทีBผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรี์ผูเ้ผยพระวจนะ
ไมไ่ดพ้ยากรณ์ไวอ้ยา่งชดัเจนหรอืวา่จําเป็นทีBพระครสิต์
พระเมสสยิาหจ์ะตอ้งทนทกุขก์บัสิBงเหลา่นี-ทั-งหมดกอ่นทีB
พระองคจ์ะปกครองในฐานะกษัตรยิ”์แลว้พระเยซทูรง
อา้งองิถงึขอ้พระคมัภรีห์ลายตอนจากการเขยีนของผูเ้ผย
พระวจนะใหพ้วกเขาฟังพระองคท์รงอธบิายความหมายขอ้
พระคมัภรีน์ั-นและสิBงทีBพระคมัภรีข์อ้นั-นๆพดูเกีBยวกบัพระ
เมสสยิาห์นัBนจะตอ้งเป็นบทเรยีนพระคมัภรีท์ีBลํ-าเลศิจรงิๆ
และนักเดนิทางสองคนนี-คงจะตอ้งประหลาดใจและชืBนชม
กบัความรูด้า้นพระวจนะพระเจา้ของชายแปลกหนา้คนนี-
มากเพยีงใด

ถงึเวลานี-พวกเขากําลงัใกลถ้งึเอมมาอสูบา้นของ
พวกเขาพระเยซจูะไปตอ่แตพ่วกเขาขอใหพ้ระองคไ์ปทีB
บา้นกบัพวกเขาเนืBองจากตอนนี-มดืคํBาแลว้
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รปูที$CE7-2พระเยซูไปที$บา้น
และเสวยกบัพวกเขา
ดงันั-นพระองคจ์งึไปบา้นกบัพวก

เขาไมน่านนักอาหารคํ1าก็จัดเตรยีม
ไวเ้สร็จหลงัจากที1นั1งลงเพื1อทาน
อาหารดว้ยกนัเคลโอปัสขอใหค้น
แปลกหนา้อธษิฐานขอบพระคณุพระ
เจา้สําหรับอาหารซึ1งพระองคย์นิดทีี1
จะทําตามคําขอนั-นแลว้พระองคท์รง
หยบิขนมปังหกัออกเป็นชิ-นๆและ
สง่ใหพ้วกเขาทันใดนั-นเองตาของ
พวกเขาก็ถกูเปิดออกและพวกเขาจํา
พระองคไ์ด้พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ผูท้รงเป็นขึ-นมาของพวกเขา
ทันใดนั-นเองพระองคไ์ดอ้นัตรธาน
หายไปพระองคไ์มไ่ดอ้ยูก่บัพวกเขา
อกีตอ่ไปพระองคเ์พิ1งจะหายไปจาก

สายตาของพวกเขา
พวกเขาประหลาดใจและตกใจ

และพดูแกก่นัวา่“ถา้อยา่งนั-นก็ถกู
ของมารยีม์กัดาลาเธอไดเ้ห็นองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ในที1สดุและเราไดเ้ห็น
พระองคด์ว้ยพระเยซทูรงพระชนม์
อยูจ่รงิๆนับวา่เป็นขา่วที1น่าปลื-มปีติ
ยนิดจีรงิๆจติใจของเราไมไ่ดร้อ้น
รนอยูภ่ายในเราหรอืเวลาที1พระองค์
พดูคยุกบัเราที1ถนนและอธบิายพระ
คมัภรีแ์กเ่รา”
เด็กๆคดิวา่แลว้สองคนนั-นทํา

อะไรตอ่พวกเขานั1งอยูท่ี1นั1นและมี
ความสขุกบัการรูว้า่พระเยซทูรงพระ
ชนมอ์ยูแ่ละพวกเขาไดพ้บพระองค์
แลว้แคน่ั-นอยา่งนั-นหรอื…ไมใ่ชเ่ลย!
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รปูที$CE7-3พวกเขาวิ$งไปบอก
พวกสาวก
พวกเขาลกุขึ-นจากโตะ๊ทันทแีละ

วิ1งเป็นระยะทางเจ็ดไมล์(ประมาณ
11กม.)กลบัไปกรงุเยรซูาเล็มเพื1อ
บอกขา่วที1น่าอศัจรรยก์บัพวกสาวก
คนสองคนจากเอมมาอสูมาถงึดว้ย
อาการเหนื1อยหอบและแทบหายใจ
ไมอ่อก“เร็วๆใหเ้ราบอกขา่วที1น่า
อศัจรรยบ์างอยา่งกบัพวกทา่น”พวก
เขารอ้งเรยีกพวกสาวกวิ1งมาทักทาย
พวกเขาทั-งสองคนรบีขึ-นไปชั-นบน
ดว้ยความตื1นเตน้และเรา้ใจมากจน
พวกเขาแทบจะบงัคบัตวัเองไมไ่ด้
กอ่นที1ทั-งสองคนจะพดูอะไรออกมา
สาวกคนหนึ1งก็รอ้งออกมาวา่“องค์

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นขึ-นมาแลว้จรงิ
ๆพระองคไ์ดท้รงปรากฎแกเ่ปโตร”
หลงัจากนั-นสองคนที1มาจากเอม

มาอสูเลา่เรื1องของพวกเขาวา่พระ
เยซทูรงปรากฎใหพ้วกเขาเห็น
อยา่งไรขณะที1พวกเขากําลงัเดนิไป
ตามถนนและพวกเขาจําพระองคไ์ด้
อยา่งไรขณะที1พระองคท์รงหกัขนม
ปังทกุคนรูส้กึขอบพระคณุพระเจา้
กบัขา่วนี-ที1พสิจูนว์า่พระเยซทูรงพระ
ชนมอ์ยูจ่รงิๆ
คํ1าวนันั-นพวกสาวกและศษิยบ์าง

คนของพระเยซอูยูด่ว้ยกนัในหอ้ง
หนึ1งที1ปิดประตแูละหนา้ตา่งเพราะ
พวกเขากลวัพวกผูน้ําชาวยวิ
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รปูทีFCE7-4พระเยซูทรงปรากฎใหเ้ห็นใน
หอ้งชัPนบน

ทันใดนัKนขณะทีUพวกเขากําลงัพดูคยุกนัอยา่ง
ตืUนเตน้เกีUยวกบัสิUงทีUเกดิขึKนเมืUอสองสามวนักอ่นคน
หนึUงรอ้งออกมาวา่“ดนูัUนซ”ิ

พระเยซปูระทับยนือยูท่ีUนัUนทา่มกลางพวกเขา
พวกเขาตกใจกลวัอยา่งมากขณะทีUจติใจของพวก
เขาเต็มไปดว้ยความกลวัอยา่งฉับพลนัพวกเขาคดิ
วา่เห็นผีพระเยซตูรัสวา่“ทําไมพวกทา่นกลวัมาก
ขนาดนัKนทําไมพวกทา่นถงึสงสยัวา่เป็นเราจรงิๆ
หรอืเปลา่อยา่ทกุขร์อ้นเลยดทูีUมอืและเทา้ของเรา
(เป็นรอยตะป)ูพวกทา่นสามารถมองเห็นวา่เราเป็น
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกทา่นจรงิๆสมัผัสเราซิ
และแน่ใจวา่เราไมใ่ชผ่ีเพราะผไีมม่รีา่งกายเหมอืน
อยา่งทีUพวกทา่นเห็นวา่เราม”ี

แมเ้มืUอพวกเขามองดทูีUรอยตะปแูละเห็น
บาดแผลทีUพระบาทของพระองค์พวกเขากย็งัไม่
อยากจะเชืUอวา่เป็นความจรงิพวกเขายงัมคีวาม
สงสยัผสมกบัความชืUนชมยนิดขีองพวกเขาแลว้
พวกเขากต็อ้งแปลกใจเมืUอพระองคถ์ามวา่“พวก
ทา่นมอีะไรกนิบา้งทีUนีU”พวกเขาถวายปลายา่งให้
พระองคแ์ละเฝ้าดขูณะทีUพระองคเ์สวยพวกเขารู้
แลว้วา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ละเป็นจรงิเพราะ
ไมเ่คยมใีครเห็นคนตายทานอาหาร

หลงัจากนีKพระเยซเูริUมใหบ้ทเรยีนพระคมัภรี์
เดยีวกบัทีUพระองคท์รงใหก้บัคนสองคนทีUถนนไป
เอมมาอสูแกส่าวกของพระองค์พระองคต์รัสวา่
“พวกทา่นจําไมไ่ดห้รอืเราไดบ้อกพวกทา่นหลาย
ครัKงวา่ทกุสิUงทีUเขยีนเกีUยวกบัเราโดยโมเสสผูเ้ผย
พระวจนะและในพระธรรมสดดุจีะตอ้งเป็นจรงิพวก

ทา่นจําไมไ่ดห้รอืวา่พระคมัภรีอ์ธบิายไวอ้ยา่ง
ละเอยีดมากวา่เราตอ้งทนทกุขแ์ละสิKนพระชนม์
และเป็นขึKนมาจากความตายในวนัทีUสามพวกทา่น
ไดเ้ห็นคําพยากรณเ์หลา่นีKบงัเกดิขึKน”พระเยซทูรง
เปิดความคดิของพวกเขาเพืUอจะเขา้ใจวา่การ
สิKนพระชนมแ์ละการฟืKนคนืพระชนมข์องพระองคเ์ป็น
สว่นหนึUงของคําพยากรณใ์นพระคมัภรี์

ไมเ่พยีงแตอ่โุมงคถ์กูเปิดออกเทา่นัKนแตต่า
ของพวกเขาถกูเปิดดว้ยเพืUอวา่พวกเขาจะรูจ้ัก
พระองค์พระองคท์รงเปิดพระคมัภรีใ์หก้บัพวกเขา
และเปิดความเขา้ใจของพวกเขาเพืUอวา่พวกเขาจะรู้
วา่พระองคก์ําลงัพดูเกีUยวกบัอะไรเราควรอธษิฐาน
วา่“พระองคเ์จา้ขา้ขอทรงโปรดเปิดตาของขา้
พระองคเ์พืUอขา้พระองคจ์ะมองเห็นและเขา้ใจสิUงทีU
น่าอศัจรรยใ์นหนังสอืของพระองค”์ถา้พระองค์
ไมไ่ดเ้ปิดพระคมัภรีใ์หเ้ราและเปิดความเขา้ใจของ
เราเรากไ็มส่ามารถเรยีนรูค้วามจรงิทีUลํKาเลศิทีU
พระองคท์รงมสีําหรับเรา

ตอนคํUาวนัอาทติยน์ัKนเมืUอพระเยซทูรงปรากฎ
แกส่าวกของพระองค์โธมัสไมไ่ดอ้ยูท่ีUนัUนเมืUอโธมัส
กลบัมาพวกสาวกพากนัเลา่ใหเ้ขาฟัง“เราไดพ้บ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระองคท์รงปรากฎกบัเราและ
เราไดพ้ดูคยุกบัพระองค์ตอนนีKเรารูแ้น่นอนวา่
พระองคท์รงเป็นขึKนมาจากความตาย”

“พวกคณุคดิวา่ผมจะเชืUอหรอื”โธมัสพดู“ผม
จะไมเ่ชืUอนอกจากผมจะเห็นรอยแผลทีUถกูตะปใูน
พระหตัถข์องพระองคแ์ละเอานิKวของผมแหยเ่ขา้ไป
และเอามอืของผมแหยเ่ขา้ไปในสขีา้งของพระองค”์
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รปูทีFCE7-5โธมสันมสัการพระเยซู
แปดวนัตอ่มาพวกสาวกมารวมตวักนั

อกีครัBงในสถานทีLเดมิและครัBงนีBโธมสัอยูก่บั
พวกเขาทนัใดนัBนพระเยซปูระทบัยนือยู่
ทา่มกลางพวกเขาและทกัทายพวกเขา
เหมอืนครัBงกอ่นใบหนา้ของโธมสัแสดง
อาการตกใจและประหลาดใจมากบางทเีขา
อาจจะรูส้กึละอายดว้ยเพราะความสงสยัของ
เขาคนอืLนพดูถกูมาตลอดเวลานีLเป็นพระ
เยซทูีLเป็นขึBนมาจากความตายจรงิๆเวลานีB
พระเยซมูองตรงมาทีLโธมสัและพดูวา่
“โธมสัเอานิBวของเจา้แหยเ่ขา้มาในมอืของ
เราซิและเอามอืของเจา้แหยเ่ขา้สขีา้งของ
เราซิอยา่สงสยัอกีเลยแตจ่งเชืLอเถดิ”

แตต่อนนีBโธมสัไมต่อ้งการสมัผัสรอย
แผลของพระเยซูไมม่คีวามจําเป็นอะไร
เขารูว้า่นีLคอืพระครสิตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู่
ทรงเป็นขึBนมาจากความตายจรงิๆเขา
คกุเขา่ลงทีLพระบาทของพระเยซดูว้ยความ
ถอ่มใจและรอ้งออกมาวา่องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พระองค์พระเจา้ของขา้พระองค”์

โธมสัไมเ่พยีงแตส่ารภาพวา่พระเยซู
ทรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเขาเทา่นัBน
แตย่งัทําใหพ้ระองคท์รงเป็นพระเจา้ของ

ชวีติของเขาดว้ยและนัLนเป็นสิLงทีLพระเจา้
ตอ้งการใหเ้ราทําคอืมอบชวีติของเราไวก้บั
พระองคต์ลอดเวลาและใหพ้ระองคเ์ป็น
กษัตรยิแ์ละเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา
พระองคป์รารถนาทีLจะเป็นเจา้ของและ
ครอบครองสิLงทีLพระองคไ์ดซ้ืBอดว้ยราคา
แพงมากเพืLอวา่พระองคส์ามารถควบคมุ
เหนอืทกุสิLงทีLเราคดิรูส้กึพดูและทําได้
อยา่งครบถว้นสมบรูณ์เราอยากจะเชืLอ
เหมอืนกบัโธมสัไหมโดยการคกุเขา่ของเรา
ตอ่หนา้องคพ์ระเยซเูจา้และพดูวา่“องคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค์พระเจา้ของขา้
พระองค”์

แลว้พระเยซบูอกโธมสัวา่“ทา่นเชืLอ
เพราะทา่นไดเ้ห็นเราแตผู่ท้ีLไมเ่ห็นเราและ
เชืLอก็เป็นสขุ”พระเยซกูําลงัคดิถงึทกุคนทีL
ไดย้นิเกีLยวกบัพระองคม์าตลอดเวลาหลายปี
และเชืLอพระองคโ์ดยทีLไมไ่ดเ้ห็นพระองค์
พระองคต์รัสวา่ความสขุจะเป็นของพวกเขา
เราไมย่นิดหีรอืทีLพระองคท์รงรวมเราไวใ้น
พระพรของพระองค์เพราะเราเชืLอใน
พระองค์ถา้หากวา่เด็กๆยงัไมไ่ดเ้ชืLอใน
พระองค์เด็กๆสามารถตอ้นรับพระองค์
ตอนนีBได้
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อาหารเชา้บนชายฝัFงกบัพระเยซู
ยอหน์21
บทที1  8

คาํนํา
เด็กๆนกึภาพออกไหมวา่คําพดูนัPนจะแพร่

ออกไปทั(วประเทศอสิราเอลไดอ้ยา่งไรพระเยซทูรง
เป็นขึPนมาจากความตายแลว้ในบา้นในตลาดในการ
ชมุนุมกนัทกุรปูแบบในหมูค่นสงูอายแุละเด็กเป็นเรื(อง
ที(ทกุคนพดูคยุกนั“โอย้นั(นเป็นเรื(องไรส้าระที(สดุ!”
บางคนพดู“มคีนมากมายเห็นพระองคถ์กูแขวนอยูบ่น
กางเขนและเห็นพระศพของพระองคถ์กูใสไ่วใ้นอโุมงค์
พระองคไ์มส่ามารถมชีวีติอยูห่รอก”

“ผมเชื(อวา่เป็นความจรงิ”อกีคนหนึ(งพดู“มขีอ้
พสิจูนม์ากมาย”การถกเถยีงกนัและโตแ้ยง้กนัดําเนนิ
ตอ่ไปทําใหม้คีวามเกลยีดชงัเพิ(มมากยิ(งขึPน

พวกสาวกจําไดว้า่พระเยซบูอกพวกเขาวา่
พระองคจ์ะไปพบพวกเขาที(แควน้กาลลิีดงันัPนพวกเขา
เจ็ดคนจงึเดนิไปแควน้กาลลิดีว้ยกนัพวกเขาตอ้งการ
พบพระเยซูเพราะพระองคท์รงอยูก่บัพวกเขามาเป็น
เวลาสามปีครึ(งแตต่อนนีPพวกเขาแน่ใจวา่พระองคท์รง
พระชนมอ์ยูอ่กีครัPงพวกเขาเฝ้ารอคอยที(จะไดพ้บองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูใ่นกาลลิีพวกเขามาที(
ทะเลกาลลิบีา้นเดมิอกีครัPง

คํ(าวนัหนึ(งเมื(อพวกเขามาอยูด่ว้ยกนัที(ชายฝั(ง
ทะเลสาบเปโตรพดูวา่“ผมจะไปจับปลา”

“เราไปดว้ย”พวกเขาทกุคนพดู

รปูที&CE8-1พวกสาวกไปจบัปลาและเห็นชาย
คนหนึ&งบนชายฝั&งทะเล

ดงันัPนพวกเขาจงึชว่ยกนัขนแหของพวกเขาใส่
ลงในทอ้งเรอืและเข็นเรอืออกไปที(นํPาลกึที(ซึ(งพวกเขา
คดิวา่จะจับปลาไดเ้ยอะ

เวลากลางคนืเป็นเวลาที(ดสีําหรับการหาปลาคนื
นัPนไมม่ดีวงจันทร์มเีมฆมากและคอ่นขา้งมดืพวกเขา
เหวี(ยงแหของพวกเขาลงไปในจดุที(พวกเขาชอบหลาย
ครัPงและลากแหกลบัมาแตไ่มม่ปีลา

“ใหเ้ราขยบัออกไปอกีจดุหนึ(งในทะเลสาปและ
หยอ่นแหลงในนํPาใหน้านขึPนครัPงนีPเราแน่ใจวา่เราคงจะ
ไดป้ลามาก”คนหนึ(งแนะนําพวกเขาทําตามคําแนะนํา
นัPนหลายครัPงแตย่งัคงไมม่ปีลาพวกเขาลองทัPงที(นํPา
ลกึและนํPาตืPนครัPงแลว้ครัPงเลา่พวกเขาดงึแหขึPนมา
ลากเขา้มาในเรอืเทไวท้ี(ทอ้งเรอืแตล่ะครัPงแหก็ยงัวา่ง
เปลา่

เวลาที(แหขนาดใหญเ่ปียกนํPาจะหนักมากและดงึ
ลากลําบากเป็นงานที(ตอ้งใชค้วามพยายามมากบางที
พวกสาวกอาจจะตอ้งการเงนิและหากจับปลาไดม้ากก็
จะทําใหพ้วกเขามเีงนิแตห่ลงัจากที(จับปลามาตลอด
ทัPงคนืพวกเขาจับไมไ่ดอ้ะไรเลยเมื(อถงึตอนเชา้พวก
เขาจับปลาไมไ่ดส้กัตวัปวดเมื(อยกระดกูไปหมดทัPงหวิ
และทอ้ถอยนาธานาเอลพดูวา่“เราน่าจะกลบัเขา้ฝั(ง
ดกีวา่เราทํางานมาทัPงคนืและจับอะไรไมไ่ดเ้ลย”

ขณะที(พวกเขาเขา้มาใกลฝ้ั(งในตอนเชา้ตรู่
พวกเขาเห็นชายคนหนึ(งกําลงัยนือยูบ่นชายฝั(งแตพ่วก
เขาไมส่ามารถมองเห็นชดัวา่พระองคเ์ป็นใคร
พระองคถ์าม“จับปลาไดบ้า้งไหม”

“จับไมไ่ดเ้ลย”พวกเขาบอกกลบัมา
ลองเหวี(ยงแหลงทางขวามอืดา้นขา้งเรอืและ

ทา่นจะไดป้ลามากมาย”ผูท้ี(อยูบ่นฝั(งบอก
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รปูที6CE8-2พวกเขาจบั
ปลาไดม้ากมายและเปโตร
วา่ยนํ'ามาหาพระเยซู
พวกเขาทําตามนั'นแทจ้รงิ

แลว้พวกเขาไมส่มารถดงึแห
เขา้มาเพราะมปีลามากมายใน
แหน่าอศัจรรยจ์รงิๆ
ทนัใดนั'นยอหน์ก็จําไดว้า่

ผูท้ี4ยนือยูบ่นฝั4งคอืพระเยซู
และพระองคท์รงประทานปลา
ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยแ์กพ่วกเขา
เขาพดูกบัเปโตรอยา่งตื4นเตน้

วา่“เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”
พระเยซไูดเ้สด็จมาชว่ยพวก

เขา
เปโตรเหลอืบมองดพูระเยซู

กระโดดลงไปในนํ'าและวา่ยนํ'า
เขา้ฝั4ง
สาวกที4เหลอือยูใ่นเรอืและ

ยงัคงปลํ'าสูก้บัการจับปลาได้
มากมายนั'นตอ่ไปจนกระทั4งใน
ที4สดุพวกเขาก็ลากแหที4บรรทกุ
ปลามากมายเขา้ฝั4ง
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รปูที&CE8-3พระเยซูทรงเลี3ยง
สาวกของพระองคท์ี&ชายฝั&งทะเล

เมื$อพวกเขามาถงึฝั$งพวกเขา
พากนัไปหอ้มลอ้มพระเยซูทลู
พระองคว์า่พวกเขายนิดมีากเพยีงใด
ที$พวกเขาไดพ้บพระองค์การไดพ้บ
พระองคเ์ป็นสิ$งที$น่าตื$นเตน้เรา้ใจยิ$ง
กวา่การจับปลาไดม้ากมายพวกเขา
ไดก้ลิ$นอะไรบางอยา่งที$ทําใหพ้วก
เขานํIาลายไหลพระเยซไูดท้รง
จัดเตรยีมอาหารเชา้อรอ่ยๆที$มปีลา
และขนมปังยา่งอยูบ่นไฟ“นําปลาที$
พวกทา่นเพิ$งจับไดม้าบา้ง”พระเยซู
บอก

ดงันัIนเปโตรจงึออกไปและ
ดงึแหเขา้ฝั$งมากขึIนแหนัIนมปีลาตวั
ใหญถ่งึหนึ$งรอ้ยหา้สบิสามตวัสาวก
คนหนึ$งไดใ้ชเ้วลานับจํานวนปลาที$จับ
ได้แตแ่หกไ็มข่าดนั$นเป็นสิ$งที$น่า
อศัจรรย์

“ตอนนีIมาทานอาหารเชา้กนั”
พระเยซบูอกและพระองคเ์อาปลา
และขนมปังใหพ้วกเขาทาน

นี$เป็นครัIงที$สามที$พระเยซู
ทรงปรากฎกบัสาวกของพระองค์
นับตัIงแตพ่ระองคท์รงเป็นขึIนมาจาก
ความตายนับเป็นเวลาที$มคีวามสขุที$
ไดท้านอาหารเชา้บนชายฝั$งทะเลกบั
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นขึIนมา

สาํหรบัเด็กนกัเรยีนที&โตกวา่
หลงัจากอาหารเชา้ขณะที$

สาวกคนอื$นๆยงัคงทานอาหารอยู่
และจัดการกบัปลาที$จับมาได้พระ
เยซตูอ้งการคยุกบัเปโตรเงยีบๆ
เปโตรไมเ่คยหายจากอาการโศกเศรา้
จากคนืที$น่ากลวันัIนเมื$อเขาปฏเิสธ
พระเยซสูามครัIงเขาจําไดว้า่เขาได้
คยุโวและพดูกบัพระเยซวูา่“ขา้
พระองคจ์ะไมม่วีนัทรยศพระองคถ์า้
หากวา่ทกุคนทรยศพระองค์ขา้
พระองคจ์ะไมท่รยศอยา่งแน่นอน
และถงึกระนัIนในคนืนัIนเขาไดพ้ดูถงึ
สามครัIงวา่เขาไมแ่มแ้ตจ่ะรูจ้ักกบั
พระเยซูนับแตน่ัIนมาเปโตรกท็นทกุข์
อยา่งแสนสาหสัและเจ็บป่วยในใจกบั

ความลม้เหลวที$รา้ยแรงของเขาเขา
ไดห้ลั$งนํIาตาดว้ยความขมขื$นและ
เสยีใจอยา่งแทจ้รงิกบัการปฏเิสธองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเขาแน่นอนวา่เขา
ไดข้อใหพ้ระเจา้ยกโทษใหเ้ขาแต่
เขามกัจะสงสยัอยูเ่สมอวา่พระเยซยูงั
ตอ้งการใหเ้ขาเป็นหนึ$งในสาวกพเิศษ
ของพระองคอ์ยูอ่กีหรอืเปลา่

ขณะที$พระเยซแูละเปโตรนั$ง
ดว้ยกนัที$ชายหาดโดยแยกจากคนอื$น
ๆพระเยซหูนัมาและมองเขา้ไปในตา
ของเปโตรและพดูอยา่งออ่นโยนวา่
“ซโีมนเจา้รักเรามากกวา่คนเหลา่นีI
หรอื”บางทพีระองคอ์าจจะชีIไปที$ยา
กอบยอหน์โธมสัและสาวกที$
เหลอือยูท่ัIงหมด

“เป็นความจรงิพระเจา้ขา้”
เปโตรตอบ“พระองคท์รงรูว้า่ขา้
พระองคร์ักพระองค”์

“จงเลีIยงลกูแกะของเราเถดิ”
พระเยซบูอกเขาพระเยซทูรงรูว้า่อกี
ไมน่านพระองคจ์ะกลบัไปสวรรคแ์ละ
ละฝงูแกะของพระองค์(ผูท้ี$ไดม้ารูจ้ัก
กบัพระองคแ์ลว้)และพระองค์
ตอ้งการใหเ้ปโตรชว่ยดแูลพวกเขา
พระองคต์อ้งการใหเ้ปโตรเป็นผูเ้ลีIยง
ที$ดแีละชว่ยสอนพระวจนะของ
พระองคแ์กค่รสิเตยีนใหม่และ
โดยเฉพาะกบัผูท้ี$เชื$อที$ยงัเด็กซึ$งเป็น
ลกูแกะเล็กๆของพระองค์

พระเยซถูามเปโตรเป็นครัIงที$
สอง“ซโีมนเจา้รักเราจรงิๆหรอืรัก
มากยิ$งกวา่เรอืของเจา้แหของเจา้
และธรุกจิหาปลาของเจา้หรอื”

“เป็นความจรงิพระเจา้ขา้”
เปโตรตอบ“พระองคท์รงรูว้า่ขา้
พระองคร์ักพระองค”์

“จงเลีIยงดแูกะของเราเถดิ”
พระเยซตูรัสพระเยซหูมายความวา่
เปโตรตอ้งชว่ยดแูลทกุคนที$จะเป็น
สาวกและเป็นศษิยข์องพระองค์
พระองคร์ูว้า่ฝงูแกะของพระองคจ์ะ
เดอืดรอ้นถกูทดลองรับการทดสอบ
ที$ยากทอ้ถอยและตอ้งทําสงคราม
และพระองคต์อ้งการใหเ้ปโตรชว่ย
พวกเขาใหเ้ตบิโตเขม้แข็งขึIนและเป็น
ครสิเตยีนที$สตัยซ์ื$อมั$นคงซึ$งสามารถ

นําคนอื$นมารูจ้ักพระครสิต์
พระเยซถูามเขาอกีครัIงหนึ$ง

“ซโีมนเจา้แน่ใจนะวา่เจา้เป็นเพื$อน
ของเราเจา้รักเราจรงิๆหรอื”เปโตร
เสยีใจและรูส้กึเจ็บปวดที$พระเยซถูาม
คําถามนีIกบัเขาถงึสามครัIงแตก่็
เหมอืนกบัที$เปโตรไดป้ฏเิสธพระองค์
สามครัIงดงันัIนพระเยซจูงึถามเขา
สามครัIง

อกีครัIงหนึ$งที$เปโตรทําให้
พระองคม์ั$นใจ“พระองคเ์จา้ขา้
พระองคท์รงรูจ้ักจติใจของขา้พระองค์
พระองคท์รงรูว้า่ขา้พระองคร์ัก
พระองค”์เปโตรพดูมากเทา่ที$จะพดู
ไดว้า่“โอพระองคเ์จา้ขา้ขา้พระองค์
ไมส่มควรไดร้ับความมั$นใจและความ
ไวว้างใจของพระองค์แตพ่ระองค์
ทรงรูท้กุอยา่งเกี$ยวกบัขา้พระองค์
พระองคท์รงรูว้า่ขา้พระองคย์งัคงรัก
พระองคท์ัIงๆที$ขา้พระองคล์ม้เหลว
และไดป้ฏเิสธพระองค์

พระเยซตูรัสวา่“จงดแูลลกู
แกะของเรา”เลีIยงดพูวกเขาเอาใจ
ใสพ่วกเขานําและชีIแนะพวกเขา

ในหลายปีตอ่มาเปโตรกลาย
มาเป็นผูเ้ลีIยงที$ดีเขาไมเ่คยลมืคํา
บญัชาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา
ที$ใหด้แูลลกูแกะและแกะของพระองค์

วนันีIพระเยซถูามเราดว้ย
คําถามเดยีวกบัที$พระองคไ์ดถ้ามเป
โตร“เจา้รักเราจรงิๆหรอืรักมากกวา่
ใครและสิ$งใดหรอืเจา้รักเรามากที$สดุ
หรอืเราเป็นที$หนึ$งในชวีติของเจา้
หรอื”

พระองคต์อ้งการใหเ้ราคดิ
อยา่งจรงิจังเกี$ยวกบัเรื$องนีIเรา
สามารถพดูอยา่งสตัยซ์ื$อไดไ้หมวา่
“เป็นความจรงิพระเจา้ขา้ขา้พระองค์
รักพระองคม์ากที$สดุมากกวา่เพื$อน
คนอื$นๆของขา้พระองค์มากกวา่
ความยนิดีสนุกสนานและเวลาดีๆ
มากกวา่กฬีารายการโทรทศัน์
รายการโปรดของขา้พระองคแ์ละ
มากกวา่ทรัพยส์มบตัขิองขา้พระองค์

ขอ้พสิจูนว์า่เรารักพระองค์
มากแคไ่หนคอืวธิทีี$เราใชช้วีติวธิทีี$
เรากระทําที$บา้นที$โรงเรยีนเวลาเลน่

การรักพระเยซมูากที$สดุและให้
พระองคเ์ป็นที$หนึ$งในชวีติของเรา
ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารใชช้วีติเพื$อพระองค์
ในวนัอาทติย์ที$ชัIนเรยีนรววีารศกึษา
และที$โบสถ์หรอืที$โรงเรยีนหรอื
สโมสรพระคมัภรี์หรอืการประชมุ
อนุชนไมใ่ชเ่ลยแตเ่ป็นการพยายาม
ทําใหพ้ระองคพ์อพระทยัทกุวนั
ตลอดทัIงวนัและทกุๆที$ไมว่า่เราจะ
อยูท่ี$ไหนหรอืกําลงัทําอะไรครสูงสยั
จังเลยวา่เรารักพระองคม์ากแคไ่หน
วธิทีี$เราดําเนนิชวีติเป็นการทดสอบที$
แทจ้รงิ

กอ่นที$พระเยซจูะจบการ
สนทนาของพระองคก์บัเปโตรในเชา้
วนันัIนพระเยซใูหเ้ขารูว้า่การรัก
พระองคม์ากที$สดุหมายถงึอะไรพระ
เยซตูรัสวา่“เปโตรเจา้บอกวา่เจา้
เต็มใจที$จะตดิคกุและตายเพื$อเรา
และเจา้จะตอ้งทําอยา่งนัIนเมื$อเจา้ยงั
หนุ่มเจา้ไปตามทางของเจา้แตเ่มื$อ
เจา้แกแ่ลว้เจา้จะถกูมดัดว้ยโซ่ถกู
จับเขา้คกุและใชแ่ลว้เจา้จะตายเพื$อ
เรา”

และนั$นเป็นสิ$งที$เกดิขึIนจรงิ
ตอ่มาเปโตรถกูขงัคกุเพราะเห็นแก่
พระครสิต์ตามประวตัศิาสตรบ์นัทกึไว้
วา่เมื$อผูท้ี$ไมช่อบครสิเตยีนจะ
ประหารชวีติเปโตรโดยการตรงึเขากบั
กางเขนเปโตรพดูวา่“ไม่ไมไ่ด้องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเราสิIนพระชนมแ์บบ
นัIนและเราไมม่คีา่พอที$จะตายเหมอืน
อยา่งพระองค์จงแขวนเราที$กางเขน
นัIนโดยแขวนกลบัหวั”เปโตรไดร้ับ
พระคณุและกําลงัที$จะทําตามที$เขาได้
สญัญากบัพระเยซหูลายปีกอ่น
แมก้ระทั$งการตายเพื$อพระครสิต์

เชา้วนันัIนที$บนฝั$งทะเลพระ
เยซทูรงจบคําสนทนาของพระองค์
กบัเปโตรโดยตรัสวา่“จงตามเรามา”
บางครัIง“การตดิตาม”ทกุวนัแมแ้ต่
ในสิ$งเล็กนอ้ยอาจจะยากกวา่การตาย
เพื$อพระองค์เด็กๆเต็มใจที$จะตดิตาม
พระองคใ์นทกุสิ$งไหมทําไมไมบ่อก
พระองคเ์ดี_ยวนีIและขอใหพ้ระองค์
ประทานกําลงัแกเ่ด็กๆในการทําสิ$ง
นัIน
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การเสด็จขึ>นสูส่วรรค์
กจิการฯ1:1-8

บทที1  9
คาํนํา

ในระหวา่งสี(สบิวนัหลงัจากการฟืPนคนืพระชนม์
ของพระเยซูพระองคท์รงสําแดงพระองคเ์องกบัคนแต่
ละคนและกบักลุม่คนหลายครัPงและครัPงหนึ(งมคีนกวา่
หา้รอ้ยคนที(เห็นพระองค์พระองคเ์สวย(กนิ)ปลาที(
ชายฝั(งทะเลกาลลิกีบัสาวกของพระองคห์ลายคนพระ
เยซทูรงสําแดงใหส้าวกของพระองคเ์ห็นโดยขอ้พสิจูน์
ที(แน่ชดัหลายตอ่หลายครัPงวา่พระองคท์รงเป็นขึPนมา
จากความตายอยา่งแทจ้รงิพระองคต์อ้งการใหพ้วกเขา
เป็นพยานเกี(ยวกบัฟืPนคนืพระชนมข์องพระองค์เพื(อวา่
พวกเขาจะบอกคนอื(นไดด้ว้ยความแน่ใจวา่พระองค์
สิPนพระชนมเ์พราะความบาปของพวกเขาและทรงเป็น
ขึPนมาใหมอ่กีครัPงในวนัที(สาม

รปูภาพที&CE9-1พระเยซูตรสับนภเูขามะกอก
เทศ

ตอนทา้ยของวนัที(สี(สบิพระเยซทูรงนําอคัรสาวก
สบิเอ็ดคนของพระองคข์ึPนไปบนภเูขามะกอกเทศ
ความเงยีบที(น่าขนลกุไดค้รอบคลมุพวกเขาขณะที(
พระองคเ์ริ(มตรัสกบัพวกเขา“เพื(อนๆที(รักยิ(งของเรา”
พระองคต์รัส“เรากําลงัจะจากไป–เราจะกลบับา้น
กลบัไปหาพระบดิาของเราอยา่ทกุขโ์ศกและเดอืดรอ้น
เลย(เพราะการแสดงความเสยีใจและทกุขโ์ศกปรากฏ
ใหเ้ห็นบนใบหนา้ของพวกเขา)เราจะกลบัมาแต่
ขณะที(เราจากไปนัPนเรามงีานใหญใ่หพ้วกทา่นทําเพื(อ
เรา”

“งานอะไรหรอืพระองคเ์จา้ขา้พระองคต์อ้งการ
ใหพ้วกขา้พระองคท์ําอะไรถา้พวกขา้พระองคท์ําได้
พวกขา้พระองคก์็ยนิดจีะทํา”พวกเขาพดู

พระองคต์รัสตอบ“พวกทา่นรูไ้หมวา่เรารักพวก

ทา่นมากขนาดไหนและที(เราตายและเป็นขึPนมาอกีครัPง
เพื(อวา่พวกเจา้จะมกีารยกโทษใหก้บัความบาปของ
พวกทา่นมชีวีตินริันดร์และอยูใ่นสวรรคก์บัเรา
ตลอดไปแตย่งัมคีนอกีหลายลา้นคนที(ยงัไมรู่จ้ักเรา
ซึ(งเป็นคนที(ไมเ่คยไดย้นิขา่วดทีี(น่าอศัจรรยน์ีPเรา
ตอ้งการใหพ้วกทา่นไปและบอกพวกเขาเราตอ้งการ
ใหพ้วกทา่นสอนพวกเขาถงึความจรงิในการหนุนใจที(ดี
ยอดเยี(ยมเหลา่นีPที(เราเคยสอนพวกทา่นโดยเริ(มตน้ที(
บา้นกอ่นคอืในกรงุเยรซูาเล็มแลว้จงึคอ่ยออกไปไกล
อกีหน่อยเขา้ไปในแควน้ยเูดยีเผยแพรอ่อกไปมาก
ยิ(งขึPนเขา้ไปในแควน้สะมาเรยีและเราตอ้งการใหพ้วก
ทา่นไปจนถงึที(สดุปลายแผน่ดนิโลกและบอกขา่วดนีีP

พระเยซตูอ้งการใหพ้วกเขาไปทางเหนอืทางใต้
ตะวนัออกและตะวนัตกพระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาไป
พบกบัคนผวิแดงคนผวิเหลอืงคนผวิดําคนผวินํPาตาล
และคนผวิขาว“เราตอ้งการใหท้กุคนไดย้นิไดฟ้ังไมว่า่
จะเป็นคนรวยหรอืคนจนคนมอีายหุรอืเด็กและคนหนุ่ม
สาวคนมกีารศกึษาหรอืคนไมรู่ห้นังสอืคนดหีรอืคนไม่
ดีคนเครง่ศาสนาหรอืคนไมม่ศีาสนาทกุคนตอ้งไดย้นิ
ไดฟ้ังเพราะไมม่ใีครมาถงึพระบดิาไดน้อกจากจะมา
ทางเราถา้พวกเขาไมม่าทางเราพวกเขาจะหลงหาย
ตลอดไปพวกเจา้ตอ้งเผยแพรข่า่วดนีีPใหก้วา้งไกลไป
ทั(วโลก”และพระองคท์รงสญัญาวา่“พวกทา่นจะไมไ่ด้
ไปตามลําพังเราจะอยูก่บัพวกทา่นเสมอไปทกุนาที
ทกุวนัและทกุคนืแมแ้ตท่ี(สดุปลายของโลก”
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รปูภาพที&CE9-2พระเยซูเสด็จกลบัสูส่วรรค์
เมื'อองคพ์ระเยซเูจา้ตรัสกบัอคัรสาวกของพระองคเ์สร็จ

แลว้ในทนัใดนั>นพระกายของพระองคก์เ็ริ'มลอยขึ>นไปบน
ทอ้งฟ้าสงูขึ>นไปสงูขึ>นไปพระองคเ์สด็จขึ>นไปเรื'อยๆ
จนกระทั'งเมฆที'สดใสไดบ้ดบงัพระองคจ์ากสายตาของพวกเขา

พระองคห์ายไปแลว้พระเยซไูดเ้สด็จกลบัสูส่วรรค์
อคัรสาวกทกุคนตา่งพากนังงงันและพดูไมอ่อกไดแ้ต่

เพง่ดแูละจอ้งตามพระองค์พยายามเบกิตาของพวกเขาให้
กวา้งที'สดุเพื'อจะไดเ้ห็นพระองคอ์กีสบัแวบหนึ'งแตพ่ระองคไ์ด้
จากไปแลว้จากไปแลว้พวกเขาทกุคนตา่งพากนัคดิถงึแมว้า่
พวกเขาไมไ่ดพ้ดูออกมาดงัๆวา่“พระองคจ์ากไปตลอดกาล”

ขณะที'พวกเขายนือยูอ่ยา่งเงยีบๆแตย่งัคงจอ้งมองขึ>น
ไปบนทอ้งฟ้าพวกเขาสงัเกตเห็นคนแปลกหนา้สองคนใสช่ดุสี
ขาวอยูท่ี'นั'นทา่มกลางพวกเขาพวกเขาเป็นใครกนัพวกเขามา
ที'นี'ไดย้งัไง

“พวกเจา้ที'เป็นชาวกาลลิเีอย๋”คนแปลกหนา้(ซึ'งแทจ้รงิ
แลว้คอืทตูสวรรค)์พดูวา่“ทําไมพวกเจา้ยนือยูท่ี'นี'แหงนหนา้
ดฟู้าสวรรค์พระเยซอูงคเ์ดยีวกนันี>ที'ไดจ้ากพวกเจา้ไปสวรรค์
จะเสด็จกลบัมาอกีครั>งเหมอืนอยา่งที'พวกเจา้เห็นพระองคจ์าก
ไป”ทนัใดนั>นพวกเขากร็ูว้า่คนแปลกหนา้นั>นเป็นใครพวกเขา
เป็นทตูสวรรค์ซึ'งนายของพวกเขาไดส้ง่มาเพื'อใหค้ําสญัญาที'
น่าอศัจรรยว์า่วนัหนึ'งพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเวลานี>พวกสาวก
แน่ใจไดว้า่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาและพวกเขาเฝ้ารอคอย
การเสด็จกลบัมาอกีครั>งของพระองคไ์ดด้ว้ยความคาดหวงั

เราสามารถเรยีนรูห้ลายสิ'งหลายอยา่งเกี'ยวกบัการเสด็จ
กลบัมาครั>งที'สองของพระเยซูจากขา่วที'ทตูสวรรคไ์ดใ้หไ้วถ้งึ
การเสด็จขึ>นสูส่วรรคข์องพระเยซูพวกเขาบอกวา่“พระเยซู
องคเ์ดยีวกนันี>จะเสด็จกลบัมา”ดงันั>นพระเยซจูะเสด็จมาจาก
สวรรคอ์กีครั>งดว้ยพระองคเ์องพระองคท์รงจากไปในพระกาย
แหง่ศกัดิYศรขีองพระองค์และพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาในพระ
กายแหง่ศกัดิYศรขีองพระองค์พระองคท์รงจากไปในเมฆ
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา“ในเมฆแหง่ฟ้าสวรรคพ์รอ้มกบัฤทธิY
อํานาจและพระสริทิี'ยิ'งใหญ”่จะมคีนบนโลกที'จะเห็นพระองค์
ในเวลาที'พระองคเ์สด็จกลบัมาเหมอืนอยา่งที'อคัรสาวกเห็น
พระองคจ์ากไปทตูสวรรคป์รากฏตวัเวลาที'พระองคจ์ากไป
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาพรอ้มกบั“หมูท่ตูสวรรคบ์รสิทุธิY”

ดงันั>นเราเรยีนรูว้า่การเสด็จกลบัมาของพระองคจ์ะเป็น
การเสด็จมาพรอ้มพระกายที'มองเห็นไดใ้นเมฆและเสด็จมา

พรอ้มกบัทตูสวรรค์สิ'งที'จะเกดิขึ>นนี>นับวา่เป็นจดุสงูสดุที'น่า
ตื'นเตน้เรา้ใจและน่าทึ'งมากสําหรับประวตัศิาสตรโ์ลกนับไดว้า่
เป็นพระพรแหง่ความหวงัสําหรับเราทกุคนที'ไดรู้จ้ักพระองค์
พระเยซคูรสิตท์ี'รักยิ'งองคเ์ดยีวกนันี>ผูท้รงประทานพระองคเ์อง
เพื'อเราจะเสด็จกลบัมารับเรา

วนัหนึ'งเมื'อพระองคก์ําลงัอธษิฐานพระองคต์รัสวา่
“พระบดิาเจา้ขา้พระองคต์อ้งการใหผู้ท้ี'เป็นของขา้พระองคอ์ยู่
กบัขา้พระองคใ์นที'ซึ'งขา้พระองคอ์ยู่ขา้พระองคต์อ้งการให้
พวกเขาเห็นพระสริทิี'พระองคท์รงประทานแกข่า้พระองค”์

เราไมรู่ว้า่วนันั>นโมงนั>นจะมาถงึเมื'อไหร่แตก่ารเสด็จ
กลบัมาของพระองคอ์าจจะใกลเ้ขา้มามากแลว้พระองคท์รงให้
หมายสําคญับางอยา่งแกเ่ราและตรัสวา่“เวลาที'ทา่นเห็นสิ'ง
เหลา่นี>ทั>งหมดเริ'มเกดิขึ>นทา่นกร็ูไ้ดว้า่การเสด็จกลบัมาของ
เราใกลเ้ขา้มาถงึประตแูลว้”เวลาที'มใีครมาถงึที'ประตูเขาก็
เกอืบจะเขา้มาแลว้

แลว้ยคุนี>กจ็ะสิ>นสดุลงที'การเสด็จกลบัมาของพระครสิต์
ขณะที'เรารอคอยพระองค์เราจะตอ้งยุง่อยูก่บัธรุะการงานของ
พระบดิาของเราดว้ยการทํางานเพื'อพระองคแ์ละรับใชพ้ระองค์
และเราสามารถเฝ้ารอคอยและอธษิฐานไดต้ลอดเวลาวา่“เร็ว
เขา้เถดิขอเสด็จเถดิองคพ์ระเยซเูจา้ขอเสด็จมาโดยเร็วเถดิ
พระเจา้ขา้”

“ทา่นทั>งหลายจงออกไปทั'วโลก”นั'นเป็นพระบญัชาหรอื
คําสั'งสดุทา้ยของพระเยซทูี'ทรงประทานใหก้บัสาวกของ
พระองค์และทรงประทานใหก้บัประชากรของพระองคเ์วลานี>
ดว้ยนี'เป็นงานที'พระองคท์รงทิ>งไวใ้หพ้วกเขาทําและนั'นเป็น
งานที'สําคญัที'สดุของเราในปัจจบุนันี>เราไมส่ามารถเกบ็ขา่วดี
ยอดเยี'ยมนี>ไวก้บัตวัเราเองเราจําเป็นตอ้งเชื'อฟังและออกไป
อธษิฐานและประกาศขา่วดนีั>นพระองคท์รงมอบความไวว้างใจ
ใหก้บัเราและถา้องคพ์ระเยซเูจา้ผูท้รงมฤีทธิYอํานาจทกุอยา่ง
ในสวรรคแ์ละในแผน่ดนิโลกจะอยูก่บัเราตามที'พระองคท์รง
สญัญาเรากส็ามารถไปที'ไหนกไ็ดท้ี'พระองคท์รงสง่เราไปและ
ทําสิ'งที'พระองคท์รงขอใหเ้ราทําไดอ้ยา่งแน่นอนและในวนัที'
น่าอศัจรรยน์ั>น“ครั>นเป่าแตรเรยีกชื'อที'เมอืงเกษมสขุ”เราจะ
เต็มไปดว้ยความอศัจรรยใ์จเมื'อเราเห็นจํานวนผูท้ี'ไดร้ับการไถ่
ดว้ยพระโลหติบางคนมาจากที'ๆเราไมเ่คยรูจ้ักและขณะนี>เรา
ทกุคนกค็วรจะประกาศบอกขา่วดเีรื'องพระเยซอูยูเ่รื'อยๆจนกวา่
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอกีครั>ง
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