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การเสด็จเขา้มาอยา่งผูพ้ชิติ
มัทธวิ 21:1-17; มาระโก 11:1-11,15-19;

ลกูา 19:29-48; ยอหน์ 12:12-19

บทที$ 1

รปูที$ CE 1-1 พระครสิตบ์อกสาวกสองคนใหไ้ปเอาลามา
พระเยซแูละสาวกของพระองคอ์ยูร่ะหวา่งทางไปกรงุ

เยรซูาเล็ม เพราะอกีสองวนัเทา่นั>นจะถงึเวลาฉลองการเลี>ยง
ใหญข่องเทศกาลปัสกา ระหวา่งเจ็ดวนัของงานเลี>ยง ชาวยิ
วจากทัIวแผน่ดนิของอสิราเอลจะมารวมตวักนัในกรงุเยรซูาเล็ม
เพืIอระลกึถงึพระเจา้ทีIไดท้รงนําบรรพบรุษุของพวกเขาออกมา
จากแผน่ดนิอยีปิตไ์ดอ้ยา่งไร

ตอนเชา้ขณะทีIพระเยซแูละสาวกมาถงึชานเมอืงของกรงุ
เยรซูาเล็ม พระเยซไูดส้ง่สาวกสองคนไปลว่งหนา้ “จงเขา้ไป
ในหมูบ่า้นทีIนัIน” พระองคบ์อกพวกเขา “เมืIอเจา้เขา้ไปถงึ เจา้
จะพบลาตวัหนึIงผกูอยูซ่ ึIงไมเ่คยมคีนขีI จงแกเ้ชอืกทีIผกูออก
และจงูลานั>นมาใหเ้รา ถา้หากวา่มใีครถามวา่เจา้กําลงัทําอะไร
กใ็หบ้อกวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งประสงคล์า และพระองคจ์ะ
สง่ลากลบัคนืมาใหอ้กีไมน่านนัก”



รปูที$ CE 1-2 สาวกเอาลามา
สาวกสองคนออกไป ไมน่านนักพวกเขากพ็บลาอยูใ่น

ถนนผกูตดิไวต้รงทางเขา้ประตเูหมอืนอยา่งทีIพระเยซไูดต้รัส
ไว ้ ขณะทีIพวกเขาแกเ้ชอืกทีIผกูลา เจา้ของกร็อ้งออกมาวา่
“พวกเขากําลงัทําอะไรถงึมาแกเ้ชอืกผกูลกูลาตวันั>น”

สาวกตอบเหมอืนกบัทีIพระเยซบูอกใหพ้วกเขาตอบ “องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งประสงคล์าและจะสง่กลบัคนืมาใหอ้กีไมน่าน
นัก” เจา้ของลาจงึปลอ่ยใหล้าไปและดเูหมอืนจะเขา้ใจชดัเจน
ในสิIงทีIสาวกกําลงัพดูถงึ พระคมัภรีบ์อกวา่ สิIงทีIไดก้ระทําไป
เพืIอทําใหคํ้าของผูเ้ผยพระวจนะเศคารยิาหสํ์าเร็จ: “ดเูถดิ
กษัตรยิข์องเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยตุธิรรมและความ
รอด พระองคท์รงออ่นสภุาพและทรงลา ทรงลกูลา”
(เศคารยิาห์ 9:9)

นับไดว้า่เป็นบทเรยีนบทหนึIงสําหรับเราทกุคนทีIจะเรยีนรู ้
จากเรืIองนี> พระเยซตูอ้งการฉันเหมอืนอยา่งทีIพระเยซทูรง
ตอ้งการลา บางทเีราบางคนอาจรูส้กึวา่ ไมม่ใีครสนใจเรา และ
เราไมสํ่าคญัสําหรับใคร แตพ่ระเยซทูรงสนใจ พระองคต์อ้ง
ประสงคห์รอืตอ้งการเด็ก ๆ แตล่ะคน พระองคต์อ้งการชวีติของ
เด็ก ๆ การรับใชข้องเด็ก ๆ เงนิของเด็ก ๆ ตะลนัตห์รอื
ความสามารถพเิศษของเด็ก ๆ และพลงัเยาวชนของเด็ก ๆ
พระองคต์อ้งประสงคม์ชิชัIนนารี นักเทศน์ นักบนิ นายชา่งใหญ่
ครู พยาบาล และพระองคม์งีานพเิศษทีIเหมาะสมสําหรับเด็ก ๆ
เราสามารถอธษิฐานวา่ “ขา้แดพ่ระเจา้ ขอทรงโปรดชว่ยลกูทํา
สิIงทีIดทีีIสดุและทําสดุความสามารถเพืIอพระองค์ โปรดชี>ใหล้กู
เห็นวา่ทีIไหนและอยา่งไร และพระองคต์อ้งการลกูเมืIอใด
เพราะลกูเป็นของพระองค”์

เมืIอลกูลาถกูนํามาใหพ้ระเยซู สาวกไดป้เูสื>อของเขาไว ้
บนหลงัลา และพระเยซขูึ>นทรงลานั>น แมว้า่ลาตวันี>จะไมเ่คยถกู
ขีIมากอ่น เมืIอพระเยซขูึ>นประทับ ลากไ็มไ่ดย้กตวัขึ>นและ
พยายามทําใหพ้ระองคก์ระเด็นตกลงมา ลาประพฤตติวั
เหมอืนกบัวา่มันเคยถกูขีIมานับรอ้ย ๆ ครั>งมากอ่นหนา้นี> สาวกรู ้
วา่นีIเป็นสิIงทีIผดิปกตทิีIสดุ เป็นสิIงทีIน่าอศัจรรย์
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รปูที$ CE 1-3 พระเยซูทรงขี$ลาเขา้ไปในกรงุ
มคีวามตืIนเตน้มากขณะทีIฝงูชนกําลงัมาในกรงุเยรซูาเล็ม

สําหรับเทศกาลปัสกา และคนอืIนๆรบีออกไปพบพระเยซู ผูซ้ ึIง
พวกเขาไดย้นิถงึสิIงน่าอศัจรรยต์า่ง ๆ ทีIพระองคไ์ดท้รงทํา

หลายคนทีIอยูใ่นฝงูชนนั>นพากนัถอดเสื>อนอกของเขา
ออกและปไูปตามพื>นถนนขา้งหนา้พระเยซู ในขณะทีIคนอืIนๆ
ตดักิIงไมแ้ละปไูปตามทางทีIอยูข่า้งหนา้พระองค์ บางคนกถ็อื
กิIงอนิทผลมัโบกตอ้นรับพระองค์ และประชาชนทกุคนรอ้ง
ตะโกนวา่ “โฮซนันา ขอใหท้า่นผูท้ีIเสด็จมาในพระนามของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเจรญิ โฮซนันา ในทีIสงูสดุ”

ครสูงสยัจังเลยวา่ วนันั>นลกูลาคดิอะไรอยู่ ถา้ลาสามารถ
คดิได ้ ลาอาจจะพดูกบัตวัมันเองวา่ “นับเป็นเกยีรตจิรงิ ๆ เป็น
สทิธพิเิศษจรงิ ๆ เพราะพระเยซจูอมกษัตรยิท์รงเลอืกฉันเพืIอ
ทรงขีIอยูใ่นริ>วขบวนแหง่ชยัชนะนี> พระองคท์รงสามารถเลอืก
ชา้งตวัใหญ่ ทีIขยบัตวัอยา่งอุย้อา้ย หรอืเป็นมา้อาหรับสขีาว
สวยๆ หรอืแมแ้ตส่งิโตซึIงเป็นเจา้ป่ากไ็ด ้ แตพ่ระองคท์รงเลอืก
ฉันแทน ซึIงเป็นเพยีงลาตวัเล็ก ๆ ทีIตํIาตอ้ย
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และเชน่เดยีวกบัเรา เราอาจไมไ่ดเ้ป็นวรีบรุษุทีIมชีืIอเสยีง ผูนํ้าทีI
มคีนชืIนชอบมาก นักเรยีนทีIฉลาดมาก หรอืนักกฬีาคนสําคญัทีI
ไดรั้บคําชมเชยจากเพืIอน ๆ ทกุคนทีIโรงเรยีนของเรา เราอาจจะ
เป็นเพยีงเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญงิเรยีบงา่ยธรรมดาทีIเป็นของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นเหมอืนกบัลกูลา คอืเราสามารถรูส้กึ
วา่ไดรั้บเกยีรตอิยา่งมาก เพราะกษัตรยิไ์ดเ้ลอืกเราใหเ้ป็นพยาน
ของพระองคแ์ละเป็นผูรั้บใชข้องพระองค์ และพระองคจ์ะทรงใช ้
เราอยา่งน่าอศัจรรยถ์า้เราจะถวายตวัของเราเองแดพ่ระองคเ์พืIอ
อะไรกต็ามทีIพระองคท์รงวางแผนไวสํ้าหรับเรา

พระคมัภรีบ์อกวา่ ไมม่ใีครเคยขีIลกูลาตวันี>มากอ่น
โดยทัIวไป เมืIอสิIงนี>เป็นความจรงิ ลกูลาเป็นสตัวด์รุา้ย มันจะ
กระโดดและพยายามทีIจะเหวีIยงคนขีIใหต้กจากหลงัของมัน แต่
ไมใ่ชล่กูลาตวันี> พระเยซทูรงทําใหมั้นเชืIองและทรงควบคมุมัน
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เพราะมันสงบ เชืIอฟัง และสภุาพขณะทีIมัน
บรรทกุองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เขา้ไปในกรงุ เด็ก ๆ มใีครบา้งทีIมี
อารมณด์รุา้ยทีIตอ้งการใหพ้ระเยซทํูาใหเ้ชืIอง พวกเธอเอาแตใ่จ
ตวัเองและไมเ่ชืIอฟัง และคดิทีIจะไปตามทางของตวัเองหรอื
เปลา่ เด็ก ๆ อาจจะตอ้งการใหพ้ระเยซเูปลีIยนนสิยั เด็ก ๆ
อาจจะตอ้งการใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอาความเห็นแกต่วัและความ
บาปของเด็ก ๆ ทีIมักจะตอ้งการทําตามใจของตวัเองเองออกไป
ผูท้ีIทรงสรา้งเราสามารถทําใหเ้ราเชืIองและควบคมุเราไดด้ว้ย
และทําใหเ้ราเป็นคนใหมอ่ยา่งครบบรบิรูณถ์า้เรายอมใหพ้ระองค์
เปลีIยนแปลงเรา

ถา้หากวา่เด็ก ๆ มองเห็นพระพักตร์ (ใบหนา้) ของพระเยซู
อยา่งใกลช้ดิวนันั>น เด็ก ๆ จะเห็นวา่ พระองคด์เูศรา้ เด็ก ๆ คงจะ
ถามวา่ ‘ทําไมพระองคเ์ศรา้’ ดเูหมอืนวา่พระองคจ์ะมคีวามสขุ
และชืIนชมยนิดขีณะทีIประชาชนสรรเสรญิพระองคแ์ละรอ้งเพลง
เกีIยวกบัการทีIพระองคท์รงเป็นกษัตรยิข์องพวกเขา แตพ่ระเยซู
ทอดพระเนตรลงไปในจติใจของประชาชนและเห็นวา่หลายคน
ในฝงูชนวนันั>น ไมไ่ดห้มายความถงึโฮซนันาตามทีIรมิฝีปากของ
พวกเขาเอย่ออกมา บางคน “สรรเสรญิพระองคด์ว้ยปากของเขา
แตจ่ติใจของเขาอยูห่า่งไกลจากพระองค”์ เพราะพวกเขาไมไ่ด ้
รักพระองค์ และพวกเขาไมไ่ดต้อ้งการใหพ้ระองคเ์ป็นกษัตรยิใ์น
ชวีติพวกเขาอยา่งแทจ้รงิ
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พระองคท์รงเรยีกคนแบบนั>นวา่ คนหนา้ซืIอใจคด คอืคนทีI
ไมไ่ดห้มายความตามสิIงทีIพวกเขาพดู ผูท้ีIสารภาพวา่เป็นครสิ
เตยีนแตไ่มไ่ดก้ระทําเหมอืนครสิเตยีน เพยีงแคส่องสามวนั
ตอ่มา คนเหลา่นี>บางคนจะรอ้งออกมาวา่ “เอาพระองคไ์ป ตรงึ
พระองคเ์สยี”

รปูที7 CE 1-4  เด็ก ๆ สรรเสรญิพระเยซูในพระวหิาร
พระเยซดํูาเนนิผา่นถนนกรงุเยรซูาเล็มพรอ้มกบัฝงูชน

ทีKตดิตามพระองคจ์นกระทัKงพระองคม์าถงึพระวหิาร ทีKนัKน 
พระองคท์รงชาํระพระวหิารและขบัไลค่นรับแลกเงนิออกไป
เหมอืนอยา่งทีKพระองคไ์ดท้รงกระทําในตอนเริKมตน้พันธกจิ
บนโลกนีXของพระองค ์คนตาบอดและคนงอ่ยมาหาพระองค์
ในพระวหิาร และพระองคท์รงรักษาพวกเขาใหห้าย เด็ก ๆ 
เขา้มาดว้ยเพืKอนมัสการพระองค ์พวกเขารอ้งออกมาวา่ 
“โฮซนันา แกร่าชโอรสของดาวดิ”
ขณะทีIเด็ก ๆ กําลงัรอ้งเพลงสรรเสรญิแดพ่ระเยซ ูผูนํ้าศาสนา
ทีIหนา้ซืIอใจคดผูซ้ ึIงเกลยีดชงัพระเยซอูยูท่างดา้นหลงักําลงั
คดิวา่ พวกเขาจะกําจัดพระเยซไูดอ้ยา่งไร? พวกเขาจะทําให ้
พระองคส์ ิ>นพระชนมไ์ดอ้ยา่งไร? งานเลี>ยงนี>อาจจะเป็นโอกาส
ของพวกเขาทีIจะทําใหพ้ระองคส์ ิ>นพระชนมไ์ด ้
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มหาปโุรหติและพวกอาลกัษณห์งดุหงดิกบัพวกเด็ก ๆ
มากเพราะการสรรเสรญิพระเยซู แตพ่ระเยซทูรงพอพระทัยกบั
เด็ก ๆ เพราะคําสรรเสรญิเป็นของพระบตุรของพระเจา้เสมอ
พระเยซทูรงพอพระทัยทีIจะไดย้นิเด็ก ๆ สรรเสรญิพระองค์
เพราะพระองคร์ูว้า่ พวกเด็ก ๆ หมายความตามสิIงทีIพวกเขาพดู
พระองคร์ูว้า่ พวกเขาตอ้งการใหพ้ระองคเ์ป็นกษัตรยิข์องพวก
เขาอยา่งแทจ้รงิตลอดไป เวลาทีIเด็ก ๆ รอ้งเพลงสรรเสรญิแด่
พระเยซู เด็ก ๆ หมายความตามเนื>อเพลงทีIเด็ก ๆ รอ้งหรอื
เปลา่ เด็ก ๆ เต็มใจทีIจะใหพ้ระองคเ์ป็นกษัตรยิใ์นชวีติของเด็ก
ๆ หรอืเปลา่ เด็ก ๆ เคยขอใหจ้อมกษัตรยิพ์ระเยซเูป็นกษัตรยิ์
ในชวีติของเด็ก ๆ หรอืเปลา่ และหมายความตามนั>นจรงิ ๆ ถา้
หากวา่เด็ก ๆ ไมเ่คยขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาเป็นกษัตรยิใ์นชวีติ
ของเด็ก ๆ เวลานี>จะเป็นเวลาทีIดทีีIจะบอกพระองค์



อาหารมื'อสดุทา้ยหรอืการรบัประทานปสักา
มัทธวิ 26:17-35; มาระโก 14:12-31;

ลกูา 22:7-38; ยอหน์ 13:1-38; 14:1-6

บทที9 2

รปูที$ CE 2-1 สาวกตามชายคนหนึ$งที$ทนูหมอ้นํ Jา
พระเยซตูรัสกบัเปโตรและยอหน์วา่ “จงเขา้ไปในกรงุ

เยรซูาเล็ม ทีIนัIนมชีายคนหนึIงแบกหมอ้นํ>าจะมาพบเจา้ จงตาม
เขาไปทีIบา้นทีIเขาจะไปและบอกกบัเจา้ของบา้นวา่ พระ
อาจารยถ์ามวา่ หอ้งรับแขกทีIเราจะมารับประทานปัสกากบั
สาวกของเราอยูท่ีIไหน? แลว้เจา้ของบา้นจะชี>ใหเ้ห็นหอ้งใหญ่
ชั >นบนทีIตกแตง่ดว้ยโตะ๊และเกา้อี> จงเตรยีมงานเลี>ยงสําหรับเรา
ทีIนัIน”

เปโตรและยอหน์ทําตามทีIพระเยซบูอกและพบคนทีIทนู
หมอ้นํ>า พวกสาวกตามเขาไปและพบหอ้งตามทีIพระเยซไูด ้
บอกไว ้ และพวกเขาไดเ้ตรยีมทกุอยา่งใหพ้รอ้มสําหรับการ
รับประทานปัสกา



รปูที$ CE 2-2 อาหารมืJอสดุทา้ย
เมืIอถงึเวลาคํIา พระเยซพูรอ้มกบัสาวกสบิสองคนไปทีIหอ้ง

ชั >นบน และพระองคป์ระทับนัIงพรอ้มกบัพวกเขาเพืIอ
รับประทานปัสกา พระเยซทูรงรูว้า่ นีIเป็นคนืสดุทา้ยของ
พระองคก์อ่นถกูตรงึ พระองคไ์ดบ้อกสาวกของพระองคว์า่
พระองคจ์ะจากพวกเขาไปในไมช่า้ และพวกเขารูส้กึโศกเศรา้
และหดหูใ่จมาก ถงึแมว้า่นีIจะเป็นชว่งเวลาทีIรา้ยแรงและน่าขน
ลกุ แตเ่ด็ก ๆ รูไ้หมวา่พวกเขาทําอะไร พวกเขาเริIมโตเ้ถยีง
กนัเองวา่ใครจะเป็นใหญท่ีIสดุและมตํีาแหน่งสงูสดุเวลาทีIพระ
เยซเูป็นผูป้กครองในอาณาจักรของพระองคบ์นโลก พวกเขา
คดิถงึแตต่วัพวกเขาเองเทา่นั>น ตอ้งการเป็นทีIหนึIง และตอ้งการ
เป็นใหญใ่นสายตาของประชาชน ตอ้งการตําแหน่งสงูสดุ เพืIอ
วา่พวกเขาสามารถออกคําสัIงและเป็นนายใหญ่ นีIเป็นทา่ททีีIน่า
กลวัทีIจะมอียูใ่นจติใจของพวกเขาใชไ่หม? พระเยซบูอกพวก
เขาวา่ “คนในโลกนี>คดิวา่กษัตรยิแ์ละนักปกครองเป็นใหญ่
เพราะพวกเขาสัIงคนรับใชแ้ละทาสทีIอยูร่อบ ๆ ตวัของพวกเขา
แตจ่ะไมเ่ป็นเชน่นั>นกบัผูท้ีIเป็นของเรา ผูท้ีIรับใชเ้ราและรับใช ้
ผูอ้ ืIนเป็นใหญท่ีIสดุ เขาเป็นผูนํ้าทีIดทีีIสดุ เราตอ้งการใหพ้วก
ทา่นเป็นเหมอืนเรา วา่งา่ย ถอ่มตวัและออ่นนอ้มในจติใจ ตลอด
หลายปีทีIเราอยูบ่นโลกกบัพวกทา่น เราเป็นผูรั้บใชข้องพวก
ทา่น เพราะเราลงมาจากสวรรคไ์มใ่ชเ่พืIอไดรั้บการปรนนบิตัแิละ
มคีนคอยรับใช ้ แตม่าเพืIอรับใชแ้ละชว่ยเหลอืผูอ้ืIน

ครสูงสยัวา่ พวกสาวกรูส้กึยงัไงหลงัจากทีIพระเยซบูอก
พวกเขาแบบนี> บางทอีาจจะเกดิความละอาย สงสยัวา่พวกเขามี
ความคดิและความรูส้กึกบัสิIงเหลา่นี>ในจติใจของพวกเขาได ้
ยงัไง หรอืเด็ก ๆ คดิวา่พวกเขาเพยีงแคย่กัไหลไ่มส่นใจและก็
ลมื เด็ก ๆ มคีวามรูส้กึในจติใจของเด็ก ๆ อยา่งไรเกีIยวกบัการ
สอนนี>ของพระเยซู เราตอ้งการเป็นทีIหนึIงไหม เรามักจะคดิถงึ
ตวัเองเสมอหรอืเปลา่ เราตอ้งการเป็นนายและใชอํ้านาจอยา่ง
ไมถ่กูตอ้งในการบอกคนอืIนใหทํ้าอะไรหรอืเปลา่ เราตอ้งการให ้
คนอืIนดแูลเอาใจใสเ่ราและรับใชเ้ราเสมอหรอืเปลา่ พระเยซไูม่
ตอ้งการใหเ้ราหยิIงยโส อวดดี และ “โอหงั” แตใ่หถ้อ่มใจ ไม่
เห็นแกต่วั พรอ้มกบั “มจีติใจของการรับใช”้
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รปูที$ CE 2-3 พระเยซูทรงลา้งเทา้ของเหลา่สาวก
ระหวา่งการรับประทานอาหาร พระเยซทูรงทําบางสิIงเพืIอ

สอนความจรงิทีIสําคญัมากของพระองคเ์องวา่ พวกเขาตอ้งถอ่ม
ใจและไมเ่ห็นแกต่วั มฉิะนั>นพวกเขาจะไมม่ทีีIซ ึIงมเีกยีรตใิน
แผน่ดนิของพระเจา้เลย พระองคท์รงลกุจากทีIประทับ ถอดเสื>อ
ตวันอกของพระองคอ์อก และเอาผา้เชด็ตวัคาดเอวของ
พระองค์ แลว้พระองคท์รงเทนํ>าลงในอา่งและเริIมตน้ลา้งเทา้
ของสาวกและเชด็ดว้ยผา้เชด็ตวั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
ประทานพระพรแกเ่รา ผูท้รงเป็นจอมกษัตรยิข์องจักรวาล
ทั>งหมดรับตําแหน่งของผูรั้บใชห้รอืทาส น่าจะมสีาวกซกัคน
หนึIงในกลุม่ควรจะรับใชล้า้งเทา้กอ่นการรับประทานอาหาร แต่
ไมม่ใีครเต็มใจทีIจะทํา เพราะมคีวามอวดตวัมากในจติใจของ
พวกเขา เวลานี>พวกเขาพากนัตกใจและประหลาดใจทีIพวกเขา
เห็นนายและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาทําหนา้ทีIทีIตํIาตอ้ย
ทีIสดุ

ในสมัยนั>น คนสวมรองเทา้แตะ และเทา้ของพวกเขา
สกปรกมากขณะทีIพวกเขาเดนิไปตามถนนทีIเต็มไปดว้ยฝุ่ น
ดงันั>น เมืIอพวกเขากลบับา้นหรอืมกีารรับรองแขก คนรับใชจ้ะมา
และลา้งเทา้ของพวกเขา การลา้งเทา้แขกเป็นมารยาท
โดยทัIวไปเชน่เดยีวกบัทีIเราพดูวา่ “ใหฉั้นเอาหมวกและเสื>อ
นอกของคณุไปแขวนดไีหม”
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พระเยซไูปหาสาวกคนแลว้คนเลา่เพืKอลา้งเทา้ทีKสกปรกของ
สาวกของพระองค์ ในทีKสดุ พระองคก์ม็าถงึซโีมนเปโตร
และเปโตรพดูวา่ “นายทา่น ทา่นไมค่วรลา้งเทา้ของเราแบบ
นีX”

พระเยซตูอบวา่ “เวลานีXทา่นไมเ่ขา้ใจวา่ทําไมเราทํา
แบบนีX แตว่นัหนึKงทา่นจะเขา้ใจ”

“ไมค่รับ” เปโตรขดัขนื “พระองคจ์ะตอ้งไมล่า้งเทา้
ของขา้พระองค”์

พระเยซตูอบดว้ยวธิทีีKสงบและออ่นโยนของพระองคว์า่
“แตถ่า้เราไมไ่ดล้า้งเทา้ใหท้า่นแลว้ ทา่นจะไมม่สีว่นกบัเรา
ทา่นไมส่ามารถเป็นหุน้สว่นของเรา”

พระเยซหูมายความวา่อยา่งไรกบัคําพดูนีX พระองค์
กําลงัพยายามสอนอะไร นีKเป็นภาพของบทเรยีนสําคญัทีKเรา
จําเป็นตอ้งเรยีนรู ้ เราจะสงัเกตเห็นวา่ พระเยซไูมไ่ดพ้ดูวา่
“ถา้เราไมไ่ดล้า้งทา่น ทา่นจะไมม่สีว่นในเรา” เราอยูใ่นพระ
ครสิตท์นัททีีKเราตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในจติใจของเราเป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อดของเรา แตพ่ระเยซตูรัสวา่ “ถา้เราไมไ่ด ้
ลา้งทา่น (เทา้ของทา่น) ทา่นจะไมม่สีว่นกบัเรา” หลงัจากทีK
เราเกดิในครอบครัวของพระเจา้และเป็นบตุรของพระองค์
โดยการตอ้นรับพระเยซเูขา้มาในจติใจของเรา



เราไมไ่ดส้มบรูณห์รอืไมม่บีาป เพราะในฐานะบตุรของ
พระองค์ เราทําบาปทกุวนั เราอารมณเ์สยี ไมเ่ชืKอฟัง ใจรา้ย
เห็นแกต่วั ไมไ่ดอ้า่นพระคมัภรีแ์ละอธษิฐาน และถา้เรายอม
ใหค้วามบาปอยูใ่นจติใจของเรา เรากจ็ะไมส่ามารถสามัคคี
ธรรมกบัพระเยซู เราไมส่ามารถมหีุน้สว่นกบัพระองคโ์ดย
การอธษิฐานหรอืบอกพระองคถ์งึความเดอืดรอ้น ความ
ทกุข์ และความกงัวลของเราและการขอบพระคณุและการ
สรรเสรญิของเราจะไมเ่ป็นทีKโปรดปรานของพระองคด์ว้ย
และเราไมส่ามารถขอใหพ้ระองคช์ว่ยกบัปัญหาของเราและ
ขอการทรงนํา พระองคไ์มส่ามารถดําเนนิกบัเราและพดูกบั
เราผา่นทางพระคมัภรี์ เพราะเราปลอ่ยใหค้วามบาปเป็น
กําแพงกั Xนระหวา่งพระองคก์บัเรา พระเยซทูรงเศรา้โศกเมืKอ
สิKงนีXเกดิขึXน และพระองคท์รงรอคอยใหเ้ราสารภาพบาปนีX
กบัพระองค์ บอกพระองคว์า่เราเสยีใจและขอพระองคย์ก
โทษใหเ้รา และชาํระเรา (ซึKงนัKนเป็นเหมอืนการลา้งเทา้
สกปรกของเรา) เมืKอเราทําสิKงนีXแลว้ ทกุอยา่งกไ็ดรั้บการทํา
ใหถ้กูตอ้ง และเรากลบัคนืสูส่ภาพดอีกีครั Xงกบัพระองค์ และ
สามารถเดนิและพดูคยุกบัพระองค์ และพระองคจ์ะประทาน
ความความชืKนชมยนิดแีละสนัตสิขุของพระองคใ์นจติใจ
ของเรา เราตอ้งสะอาดเพืKอมคีวามสขุกบัการสามัคคธีรรม
กบัพระครสิต์

หลงัจากทีKเปโตรไดย้นิคําอธบิายของพระเยซู เขา
อทุานออกมาวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ อยา่ลา้งเพยีงแคเ่ทา้ของ
ขา้พระองคเ์ลย แตใ่หล้า้งมอืและศรีษะของขา้พระองค์
ดว้ย” หรอืจะพดูอกีอยา่งหนึKงกค็อื เปโตรตอ้งการใหพ้ระ
เยซอูาบนํXาใหเ้ขาทั Xงตวั

แตพ่ระเยซตูอบวา่ “ไมห่รอกเปโตร ทา่นผดิอกีแลว้
คนทีKอาบนํXาแลว้ตอ้งการ เพยีงแคล่า้งเทา้ของเขาเทา่นัXน
เพืKอจะไดส้ะอาดทั Xงหมด” พระเยซทูรงเนน้ทีKนีKวา่ เมืKอครสิ
เตยีนทําบาปและลม้ลง และสกปรกในดา้นความคดิ คําพดู
หรอืการกระทํา
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เขาไมไ่ดส้ ิXนสดุการเป็นบตุรของพระเจา้ เขาเพยีงแต่
จําเป็นตอ้งลา้งเทา้ของเขา เขาจําเป็นตอ้งมกีารดําเนนิ
ชวีติประจําวนัของเขา หรอืชวีติของเขาไดรั้บการชาํระให ้
สะอาด เมืKอเราไดรั้บการชาํระโดยพระโลหติประเสรฐิของ
พระครสิต์ (เราทลูขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาในจติใจของเรา)
เราไดรั้บการชาํระลา้งทั Xงหมด เรามกีารอาบนํXาฝ่ายจติ
วญิญาณ สิKงนัXนไมจํ่าเป็นตอ้งเกดิขึXนอกี แตเ่วลาทีKเราทํา
บาป ในฐานะบตุรของพระองค์ เราตอ้งทลูขอใหพ้ระองค์
“ลา้งเทา้ของเรา” (ยกโทษและชาํระลา้งเราใหส้ะอาด)
เพืKอเราจะสามารถมกีารสามัคคธีรรมกบัพระองคอ์ยา่ง
ตอ่เนืKองได ้

พระเยซตูรัสตอ่ไปวา่ “พวกทา่นไมส่ะอาดทกุคน”
พระองคท์รงรูว้า่ ยดูาส อสิคารโิอทอยูใ่นหอ้งนัXน และยู
ดาสไมเ่คยไดรั้บการชาํระลา้งจากพระครสิตเ์ลย เขาไมเ่คย
ไดรั้บความรอด พระองคท์รงรูด้ว้ยวา่ ในชัKวโมงถัดไปหรอื
ราว ๆ นัXน ยดูาสจะทรยศพระองค์ คอืจะบอกศตัรขูองพระ
เยซวูา่จะพบพระองคไ์ดท้ีKไหน



รปูที$ CE 2-2 อาหารมืJอสดุทา้ย
หลงัจากลา้งเทา้ของพวกสาวกแลว้ พระเยซทูรงสวมเสื>อ

ตวันอกของพระองคอ์กีครั >ง และนัIงลงเพืIอรับประทานอาหารกบั
สาวกทั>งสบิสองคน ขณะทีIพระเยซปูระทับทีIโตะ๊ พระทัยของ
พระองคเ์ต็มไปดว้ยความเศรา้และทกุขโ์ศก พระองคม์องดู
สาวกของพระองคแ์ละตรัสวา่ “ใช่ เป็นความจรงิแท ้ คนหนึIงใน
พวกทา่นจะทรยศเรา”

ความเศรา้โศกอยา่งมากแผไ่ปถงึพวกเขา และพวกเขา
ถามพระองคท์ลีะคน “เป็นขา้พระองคห์รอืไม”่ พระองคต์อบ
วา่ “เป็นคนหนึIงในสบิสองคนทีIกําลงัรับประทานอาหารกบัเรา
เวลานี>”

แลว้ยอหน์ ผูท้ีIเอนกายอยูใ่กลพ้ระเยซกูระซบิถาม
พระองค์ “พระองคเ์จา้ขา้ คนนั>นคอืใคร”

พระเยซตูอบอยา่งเบาๆวา่ “คนนั>นคอืผูท้ีIเราเอาอาหารนี>
จ ิ>มแลว้ยืIนให”้ และเมืIอพระองคท์รงเอาอาหารนั>นจิ>มแลว้กท็รง
ยืIนใหย้ดูาส อสิคารโิอท

ยดูาส ผูซ้ ึIงนิIงเงยีบมาจนถงึเวลานี> กร็ว่มกบัคนอืIน ๆ ถาม
พระองคว์า่ “นายทา่น คนนั>นคอืขา้พระองคห์รอื”

พระเยซตูรัสตอบเขา “ใช่ ทา่นจะทําอะไร กจ็งทําเร็ว ๆ
เถดิ” ไมม่ใีครทีIอยูท่ีIโตะ๊รูว้า่ทําไมพระเยซตูรัสเชน่นี>กบัยดูาส
แตเ่นืIองจากยดูาสเป็นเหรัญญกิ (คนเกบ็เงนิ) และดแูลเงนิซึIง
เป็นของทกุคน สาวกบางคนกเ็ลยคดิวา่ พระเยซสูง่เขาออกไป
ซื>อบางสิIงบางอยา่งทีIพวกเขาตอ้งการสําหรับอาหารคํIา หรอื
บางทเีพืIอหาของขวญัสําหรับคนยากจน



รปูที$ CE 2-4 ยดูาสออกไป
ทันทหีลงัจากทีIพระเยซไูดต้รัสกบัยดูาส เราอา่นพบใน

พระคมัภรีว์า่ “ซาตานกเ็ขา้สงิในใจเขา”
ยดูาสไดม้อบตวัเขาใหก้บัผูป้กครองความชัIวรา้ย เขาไดข้ายตวั
ใหก้บัมารรา้ย ยดูาสทําใหจ้ติใจของเขาแข็งกระดา้งและปฏเิสธ
โอกาสทกุอยา่งสําหรับการเป็นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่ง
แทจ้รงิ พระคมัภรีบ์อกวา่ “ยดูาสออกไปทันที และเป็นเวลา
กลางคนื” มักจะเป็นเวลากลางคนืเสมอเวลาทีIคนหนัหลงัของ
เขาใหก้บัพระเจา้ สําหรับยดูาส กลางคนืในจติวญิญาณทีIมดืมดิ
และน่าสงัเวชของเขาเป็นเพยีงการเริIมตน้ของความดํามดืซึIง
ดําเนนิอยูต่ลอดไป

ยดูาสเดนิไปตามชอ่งทางทีIมดืจนกระทัIงเขามาถงึทีIแหง่
หนึIงทีIมหาปโุรหติและพวกผูป้กครองรวมตวักนัอยู่

รปูที$ CE 2-5 ยดูาสอยูต่อ่หนา้สภาซนัเฮดรนิ
ยดูาสเขา้ไปหาพวกผูนํ้าศาสนาและพดูวา่ “ผมเป็นคนหนึIง

ของเพืIอนพเิศษสบิสองคนของพระเยซ ูแตผ่มผดิหวงัในตวัของ
พระองค ์การพดูคยุทั >งหมดของพระองคล์ว้นเกีIยวกบัอาณาจักร
ทีIน่าอศัจรรยท์ีIไมเ่ป็นจรงิ พวกทา่นเต็มใจจะจา่ยใหผ้มเทา่ไหร่
เพืIอพาพวกทา่นไปจับพระองคค์นืนี>”
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ผูนํ้าทางศาสนากําลงัหาโอกาสทีIจะจับอาจารยช์าวกาลลิี
ทา่นนี>ทีIพวกเขาตา่งอจิฉาและรษิยา พวกเขาตอ้งการทีIจะทํา
ใหพ้ระองคถ์งึตาย พวกเขาแปลกใจทีIยดูาส ผูซ้ ึIงไดต้ดิตาม
พระองคม์ากวา่สามปีจะหนัมาเป็นศตัรกูบัพระองคอ์ยา่งนี> แต่
นับเป็นโชคทีIเกดิขึ>นกบัพวกเขา พวกเขาตอ้งการจับพระเยซู
ตอนกลางคนืเวลาทีIไมม่ใีครหอ้มลอ้มพระองค์ ดงันั>นพวกเขา
จงึถามยดูาสวา่ “ทา่นจะนําเราไปยงัทีIซอ่นพเิศษของพระองค์
ไดไ้หม”

“แน่นอน ผมนําไปได”้ ยดูาสตอบ “แตพ่วกทา่นจะจา่ย
ใหผ้มเทา่ไหร”่

“สามสบิเหรยีญเงนิเป็นยงัไง” พวกเขาถาม ยดูาสตกลง
ดงันั>นพวกเขาจงึนับเงนิสง่ให ้ ยดูาสเอาเงนิใสก่ระเป๋าและ
ออกไป ตะโกนบอกวา่ เดีiยวเขาจะกลบัมาและพาไปหาพระเยซู
เขาไดข้ายนายของเขาสําหรับราคาของทาสคนหนึIง
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ยดูาสทําสิIงทีIเลวรา้ยเชน่นี>ไดย้งัไง ลองคดิด ูยดูาสไดอ้ยูก่บั
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นเวลาสามปีครึIงทีIน่าอศัจรรย ์เขาไดย้นิ
พระเยซสูอนความจรงิทีIดเีลศิ ไดเ้ฝ้าดพูระองคทํ์าการอศัจรรย์
ทีIเหลอืเชืIอ ทําใหค้นตาบอดมองเห็น คนพกิารเดนิได ้เลี>ยงคน
มากมายดว้ยขนมปังหา้กอ้นกบัปลาตวัเล็ก ๆ สองตวั ทําให ้
พายกุลางทะเลทีIบา้คลัIงสงบลง และแมก้ระทัIงทําใหค้นตาย
เป็นขึ>นมา ยดูาสเฝ้าดชูวีติของพระเยซแูละเห็นวา่พระองคไ์ม่
เคยทําบาป เขาไดย้นิพระเยซอูธษิฐานหลายครั>งและเขา้ไปใน
พระวหิารกบัพระองคบ์อ่ย ๆ แตใ่นจติใจของยดูาส เขาไมเ่คย
เชืIอพระเยซ ูเขาไมไ่ดเ้กดิในครอบครัวของพระเจา้ จติใจของ
เขาโลภและเห็นแกต่วั พระบตุรของพระเจา้มองทะลคุน ๆ นี> 
พระองคร์ูว้า่ ยดูาสไมใ่ชส่าวกทีIแทจ้รงิ

รปูที$ CE 2-2 อาหารมืJอสดุทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
อาหารทีIพระเยซแูละสาวกของพระองครั์บประทานใน

หอ้งชั >นบนในคนืสดุทา้ยของเทศกาลปัสกานั>นเรยีกวา่ อาหาร
มื>อสดุทา้ยหรอืศลีมหาสนทิ พระเยซทูรงรูว้า่ อกีไมน่านนัก
พระองคจ์ะถกูมอบใหก้บักลุม่คนทีIโหดรา้ยและถกูตรงึกางเขน
ในเวลาตอ่มา ขณะทีIพวกเขารับประทานอาหารเสร็จแลว้ และ
หลงัจากทีI
ยดูาสไดจ้ากไปแลว้ พระเยซทูรงเงยพระพักตรข์ึ>นและตรัสกบั
สาวกของพระองคเ์บา ๆ วา่ “อกีไม่ชา้เราจะจากพวกท่านไป
และเราตอ้งการใหพ้วกท่านระลกึถงึสิIงทีIเราไดทํ้าเพืIอพวกท่าน”

แลว้พระเยซทูรงหยบิขนมปังและหกัออกเป็นชิ>นเล็ก ๆ
พระองคป์ระทานขนมปังนั>นใหก้บัสาวกของพระองคต์รัสวา่
“จงรับและกนิเถดิ ขนมปังนี>แทนกายของเราซึIงใหก้บัทา่น จง
ทําอยา่งนี>เพืIอเป็นทีIระลกึถงึเรา” แลว้พระเยซทูรงหยบิถว้ยนํ>า
องุน่ และเมืIอพระองคข์อบพระคณุแลว้ พระองคส์ง่ใหก้บัสาวก
ของพระองคแ์ละตรัสวา่ “นีIแทนโลหติของเราทีIหลัIงออกมา
เพืIอการยกโทษความผดิบาป จงทําสิIงนี>บอ่ย ๆ ขณะทีIทา่นดืIม
เพืIอเป็นทีIระลกึถงึเรา” พระเยซทูรงอธบิายแกพ่วกเขาอยา่ง
ละเอยีดมาก ๆ วา่ ทกุครั >งทีIพวกเขากนิขนมปังและดืIมถว้ยนั>น
พวกเขากําลงัระลกึถงึการสิ>นพระชนมข์องพระองคสํ์าหรับ
ความผดิบาปของโลก
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บางทเีด็ก ๆ อยูใ่นครสิตจักรเวลาทีIมพีธิอีาหารมื>อสดุทา้ยของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรอืศลีมหาสนทิ นัIนเป็นชว่งเวลาทีIเป็นพธิี
การมาก ขณะทีIเรารับสญัลกัษณข์องพระกายทีIถกูหกัของ
พระองคแ์ละพระโลหติทีIไหลออกมาของพระองค์ เราควรระลกึ
ถงึการสิ>นพระชนมข์องพระองคแ์ทนเรา และสารภาพความบาป
ของเราตอ่พระองค์

หลงัจากอาหารมื>อสดุทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเยซู
และสาวกทีIทรงรักของพระองคร์อ้งเพลงสรรเสรญิ แลว้พระเยซู
ตรัสวา่ “เราตอ้งไปแลว้” ดงันั>นพวกเขาจงึออกจากหอ้งชั >นบน
และออกไปทีIถนนอนัเงยีบสงบของกรงุเยรซูาเล็ม ผา่นประตู
เมอืงออกไปตรงไปทีIสวนเกทเสมนซี ึIงอยูบ่นเนนิเขามะกอก
เทศ ขณะทีIพวกเขาเดนิไปตามถนนผา่นอากาศตอนกลางคนื
พระเยซตูรัสวา่ “ในคนืวนันี>ทา่นทกุคนจะทิ>งเราและหนัมาเป็น
ศตัรกูบัเรา”

คําตรัสนี>ทําใหเ้หลา่สาวกตกใจกลวัมาก และเปโตรพดู
แทรกเขา้มาวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองครั์กพระองคม์ากและ
จะตดิตามพระองคไ์ปทกุหนทกุแหง่ ขา้พระองคพ์รอ้มทีIจะตดิ
คกุกบัพระองคห์รอืแมก้ระทัIงตายเพืIอพระองค์ แมว้า่ทกุคนจะ
ทรยศพระองค์ ขา้พระองคก์จ็ะไมท่รยศ ขา้พระองคจ์ะไมม่วีนั
ปฏเิสธพระองค”์ และสาวกคนอืIนๆแตล่ะคนประกาศความ
จงรักภกัดขีองพวกเขาตอ่พระองค์

แตพ่ระเยซตูรัสวา่ “เปโตร ใหเ้ราบอกอะไรบางอยา่งกบั
ทา่น ระหวา่งเวลานี>จนถงึพรุง่นี>เชา้เวลาทีIไกข่นั ทา่นจะปฏเิสธ
เราถงึสามครั>ง ทา่นจะบอกวา่ทา่นไมแ่มแ้ตจ่ะรูจั้กกบัเรา”

พวกเขาไมรู่ว้า่จะเกดิอะไรขึ>นในคนืนั>น และพวกเขา
ออ่นแอมากขนาดไหนจรงิ ๆ ทั >งเปโตรและสาวกคนอืIน ๆ ตา่งก็
ไมรู่ว้า่พวกเขาจะออ่นแอและหวาดกลวัมากขนาดไหนเวลาทีI
ความเดอืดรอ้นมาถงึ พวกเขาทกุคนกําลงัคยุโมเ้พราะพวกเขา
กําลงัพึIงตวัของเขาเองและกําลงัของพวกเขาเองทีIจะ
เดอืดรอ้นแทนพระเยซู
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พระเยซรููว้า่ เปโตรจะทําใหพ้ระองคผ์ดิหวงัและปฏเิสธ
พระองค์ ดงันัXนพระองคจ์งึตรัสคําหนุนใจทีKน่าอศัจรรย์
บางอยา่งแกเ่ปโตรและแกส่าวกคนอืKน ๆ และแกเ่ราทกุคน
พระองคต์รัสบางสิKงคลา้ย ๆกั นนีXวา่ “เปโตร เวลาทีKทา่น
ทรยศเราแลว้ และไดต้ระหนักถงึความบาปและความ
ออ่นแอของจติใจของทา่นเอง และเวลาทีKทา่นรอ้นใจ
เกีKยวกบัความลม้เหลวของทา่นและสิKงทีKทา่นไดทํ้าลงไป
เราอยากใหท้า่นระลกึถงึวา่ เรารักทา่นมากเพยีงใด และเรา
จะกลบับา้นทีKสวรรคเ์พืKอจัดเตรยีมทีKไวใ้หพ้รอ้มสําหรับทา่น
และเมืKอทา่นรูส้กึผดิหวงัในตวัของทา่นเองและหดหูใ่จ และ
ทา่นสิXนหวงัในฐานะทีKเป็นครสิเตยีน จงอยา่ลมืพระนเิวศ
ของพระบดิาเรานัXนมทีีKมากมายสําหรับทา่น วนัหนึKงทา่นจะ
ไดม้สีว่นรว่มในบา้นเหลา่นัXนหลงัหนึKงพรอ้มกบัความมัKงคัKง
และศกัดิlศรขีองสวรรคท์ั Xงหมดรว่มกบัเรา ดงันัXนอยา่กงัวล
หรอืเดอืดรอ้นในจติใจของทา่นเลย” คําตรัสนัXนไมทํ่าใหเ้รา
ยนิดแีละมคีวามสขุหรอื? ทีKพระองคท์รงรักเราอยา่งนีXและ
ตอ้งการใหเ้ราอยูก่บัพระองคใ์นบา้นของพระองคท์ีKสวรรค์
ตลอดไป

แลว้พระเยซไูดบ้อกสิKง
อืKนทีKน่าตืKนเตน้และเรา้

ใจแกพ่วกเขา 
“หลงัจากทีKทกุสิKงทกุ
อยา่งในพระนเิวศของ
พระบดิาเราไดรั้บการ
จัดเตรยีมและพรอ้ม

แลว้ เราจะกลบัมาอกี
ครั XงเพืKอรับทา่นและคน
อืKน ๆ ทกุคนทีKตอ้นรับ
เราเป็นพระผูช้ว่ยให ้

รอด
ตอนนีXพวกเขากําลงัเขา้

ไปในสวนเกทเสมนี
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*เนืJอหาภมูหิลงัสําหรบัเด็กนกัเรยีนที$โตกวา่
พระเจา้ทรงบญัชาชาวยวิใหฆ้า่ลกูแกะและนําเลอืดของมัน

ใสไ่วใ้นอา่ง และพรมเลอืดนั>นทีIเสาประตขูา้งนอกบา้นของพวก
เขา เมืIอทตูมรณะเห็นเลอืดทีIเสาประตู กจ็ะผา่นบา้นหลงันั>น
และไวช้วีติบตุรหวัปีของพวกเขา ขณะทีIลกูชายคนโตใน
ครอบครัวชาวอยีปิตท์กุครอบครัวจะถกูฆา่ และพวกเขาไดรั้บ
คําสัIงใหก้นิขนมปังไรเ้ชื>อ หรอืขนมปังทีIทําโดยไมใ่สย่สีตห์รอื
ผงฟพูรอ้มกบัเนื>อลกูแกะยา่ง พระเจา้ทรงสัIงพวกเขาใหก้นิ
อาหารมื>อนี>อยา่งเรง่รบี เตรยีมพรอ้มทีIจะออกจากอยีปิตทั์นททีีI
ไดรั้บการแจง้ใหไ้ปยงัแผน่ดนิพระสญัญา

พระเจา้ทรงเรยีกสิIงนี>วา่ การเลี>ยงปัสกา และพระองคท์รง
นําประชากรของพระองคใ์หถ้อืปฏบิตักิารเลี>ยงนี>ทกุปี ชาวยวิได ้
ทําสิIงนี>เป็นเวลาหนึIงพันสีIรอ้ยปี ทําไมพระเจา้ทรงบญัชาให ้
พวกเขาทําสิIงนี> พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาระลกึอยูเ่สมอถงึ
คนืแหง่การปลดปลอ่ยออกจากอยีปิต์ และนัIนคอืความหมาย
ทั>งหมด พระเจา้บอกพวกเขาวา่ เมืIอเวลาผา่นไป เวลาทีI
ลกูหลานของพวกเขามาถามพวกเขา “การเลี>ยงนี>หมายถงึ
อะไร” พวกเขาควรจะอธบิายอยา่งละเอยีดแกพ่วกเขา และ
ลกูหลานของพวกเขากค็วรทําอยา่งเดยีวกนันี>แกล่กูหลานรุน่
ตอ่ไปของพวกเขาดว้ย



การเลี>ยงปัสกาเป็นมากกวา่การเตอืนประชาชนเกีIยวกบัคนืนั>น
เมืIอนานมาแลว้ในอยีปิต์ พระเจา้กําลงัสอนความจรงิบางอยา่งทีI
น่าอศัจรรยม์ากแกพ่วกเขาและเรา เป็นการสอนพวกเขาใน
รปูแบบของภาพสะทอ้นวา่วนัหนึIงพระครสิต์ พระเมษโปดกของ
พระเจา้ (ลกูแกะของพระเจา้) จะมาสิ>นพระชนมแ์ทนทกุคน
เชน่เดยีวกบัลกูแกะปัสกาทีIตายแทนทีIบตุรหวัปี ขณะทีIเลอืด
ของลกูแกะถกูทาไวท้ีIเสาประตแูละทตูมรณะจะไมฆ่า่บตุรหวัปี
ดงันั>นพระโลหติของพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจา้ทีIทาอยู่
ในจติใจของเราโดยความเชืIอจะไวช้วีติเราจากการพพิากษาถงึ
ความตายของพระเจา้ ในพระคมัภรี์ เชื>อขนมปังใชแ้ทนความ
บาป ดงันั>น พระเจา้จงึหา้มใชเ้ชื>อขนมปังระหวา่งการเลี>ยงเพืIอ
สอนพวกเขาวา่ พวกเขาตอ้งนําความบาปทกุอยา่งออกไปจาก
ชวีติของพวกเขา พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้รานําความบาป
ออกไปจากชวีติของเราดว้ยหลงัจากทีIเราไดรั้บความรอด เพืIอ
วา่การสามัคคธีรรมของเรากบัพระบดิาผูท้รงสถติในสวรรคจ์ะไม่
ถกูทําลาย

ทําไมประชาชนไดรั้บการแนะนําใหก้นิเนื>อลกูแกะยา่ง ลกู
แกะ ทีIเราไดเ้รยีนรูเ้ป็นภาพของพระเยซู และเราทกุคนรูว้า่ ยิIง
เราอา่นพระคมัภรีซ์ ึIงสอนเกีIยวกบัพระเยซู เรากจ็ะรูจั้กพระองคด์ี
ขึ>น ดงันั>น ขณะทีIเราศกึษาพระวจนะของพระเจา้และซอ่นไวใ้น
จติใจของเรา เรา “กําลงัรับการบํารงุเลี>ยงดว้ยพระเยซ”ู เรา
กําลงักนิเนื>อแหง่พระวจนะ ซึIงทําใหเ้ราเตบิโตแข็งแรงในจติ
วญิญาณของเราเชน่เดยีวกบัอาหารฝ่ายรา่งกายทีIทําใหเ้รา
เตบิโตแข็งแรงในรา่งกายของเรา ตอนนี>เราเขา้ใจวา่ทําไม
ประชาชนไดรั้บบญัชาใหก้นิเนื>อลกูแกะยา่ง กเ็พืIอทําใหพ้วกเขา
แข็งแรงสําหรับการเดนิทางทีIรออยูข่า้งหนา้พวกเขา และเรา
ตอ้งการความเขม้แข็งในจติใจและจติวญิญาณของเราเพืIอให ้
การเดนิทางชวีติของเรา การทําสงครามตอ่สูก้บัความบาป
ซาตาน และตวัเองดําเนนิตอ่ไป
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สวนเกทเสมนี
มัทธวิ 26:36-56; มาระโก 14:32-52;

ลกูา 22:19-20,39-54; ยอหน์ 18:1-12

บทที9 3

รปูที$ CE 3-1  พระเยซูในสวนเกทเสมนี
พระเยซทูรงนําสาวกของพระองคไ์ปทีIสวนเกทเสมนี ทีI

ซ ึIงมเีพยีงความเงยีบปกคลมุอยูใ่นสวนยกเวน้เสยีงลมทีIพัดรอ้ง
อยูใ่นตน้มะกอกเทศ พวกสาวกตา่งกเ็หน็ดเหนืIอยและออ่นลา้ 
เพราะเวลานี>ดกึมากแลว้ พระเยซบูอกใหพ้วกเขานัIงลงและ
คอยสกัครู ่ในขณะทีIพระเยซดํูาเนนิตอ่ไปขา้งหนา้เพืIอ
อธษิฐาน

พระองคท์รงนําเปโตร ยากอบ และยอหน์เดนิตอ่ไปจาก
คนอืIน ๆ อกีสกัหน่อย แลว้พระเยซเูริIมเศรา้และทกุขโ์ศกมาก 
และจติวญิญาณของพระองคไ์ดรั้บความเดอืดรอ้นอยา่งใหญ่
หลวง เวลาแหง่การทนทกุขท์รมานและการสิ>นพระชนมข์อง
พระองคแ์ทนความผดิบาปของคนทั>งโลกไดม้าถงึแลว้ 
พระองคต์รัสวา่ “จติวญิญาณของเราเป็นทกุขแ์ทบจะตาย จง
อยูท่ีIนีIและเฝ้าอยูก่บัเรา” พระเยซตูอ้งการกําลงัใจโดยการมี
สาวกสามคนนี>อยูใ่กลก้บัพระองค ์เฝ้าอยูแ่ละอธษิฐานใน
ขณะทีIพระองคกํ์าลงัอธษิฐาน



พระเยซดํูาเนนิต่อไปอกีหน่อยหนึIงและซบพระพักตรล์งดนิ ความ
ทุกขท์รมานของพระองคใ์หญ่มากจนดูเหมอืนวา่จะแบกรับไวไ้ม่
ไหว แมว้า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองคกํ์าลังทนกับความทุกข์
ทรมานอย่างมนุษยข์ณะทีIพระองคก์ลายมาเป็นผูซ้ึIงมาแทนทีIความ
บาปของเรา พระองคท์รงอธษิฐานในความปวดรา้วทรมานวา่ “โอ
พระบดิาของขา้พระองค์ ถา้เป็นได ้ ขอใหค้วามทุกขท์รมานนี>ถูก
นําออกไปพน้จากขา้พระองคเ์ถดิ แต่ขา้พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นไป
ตามนํ>าพระทัยของพระองค์ ไม่ใชข่องขา้พระองค”์ พระองค์
หมายความวา่ “พระบดิาเจา้ มทีางใดบา้งทีIจะชว่ยคนจากความ
บาปของพวกเขาโดยไม่ตอ้งทนทุกขท์รมานทีIน่ากลัวนี> โดยไม่
ตอ้งมกีารสิ>นพระชนมข์องขา้พระองคบ์นไมก้างเขน ถา้หากวา่มวีธิี
อืIนใด ขอทรงโปรดใชว้ธิอีืIน แต่ขา้พระองคต์อ้งการใหทํ้าไปตาม
นํ>าพระทัยของพระองค์ ไม่ใชข่องขา้พระองค”์

แต่ไม่มทีางอืIนสําหรับพระเจา้เพืIอไถ่ความผดิบาปมนุษย์
และพระเยซรููส้ ิIงนั>นกอ่นทีIโลกจะถูกสรา้งขึ>นมา และนัIนเป็นเหตุวา่
ทําไมพระองคต์อ้งเสด็จมาจากสวรรคแ์ละถวายตัวของพระองคเ์อง
ในฐานะลูกแกะเพืIอเป็นเครืIองบูชาดว้ยความเต็มใจเพืIอนําความ
บาปของโลกไป

กลับมาทีIเปโตร ยากอบ และยอหน์ พระเยซทูรงพบพวกเขา
หลับอยู่ พระองคท์รงเรยีกพวกเขา “เพืIอน ๆ พวกท่านจะคอยเฝ้า
ตืIนอยู่กับเราสักชัIวโมงไม่ไดห้รอื” เวลาทีIพวกเขาควรใหกํ้าลังใจ
กําลัง ความชว่ยเหลอืและการอธษิฐาน พวกเขากลับนอนหลับ

พระเยซจูากพวกสาวกอกีครั>งและอธษิฐานดว้ยคําอธษิฐาน
เดมิ และอกีครั>งหนึIงทีIพระองคก์ลับไปพบพวกเขานอนหลับอกี
ดังนั>น พระองคเ์สด็จไปอธษิฐานเป็นครั>งทีIสามอย่างเอาจรงิเอาจัง
และพระทัยของพระองคแ์ทบแตกสลายจนกระทัIงพระเสโท
(เหงืIอ) ของพระองคเ์ป็นเหมอืนโลหติไหลหยดลงถงึดนิเป็นเม็ด
ใหญ่ แต่แลว้ก็มสีิIงทีIน่าอัศจรรยบ์างอย่างเกดิขึ>น พระบดิาของ
พระองคไ์ดท้รงสง่ทูตสวรรคจ์ากสวรรคม์าชว่ยชกํูาลังของพระองค์

ในทีIสดุพระเยซทูรงลุกขึ>นจากพื>นและดําเนนิกลับมายังทีI
ซึIงเปโตร ยากอบ และยอหน์อยู่อกีครั>ง และพวกเขายังคงนอน
หลับสนทิอยู่ดว้ยกัน “ตืIนเถดิ” พระองคต์รัส “ฝูงชนจะมาจับเรา
ทีIนีIแลว้ ลุกขึ>น ใหเ้ราไปกันเถดิ”

สาวกทีIง่วงนอนลุกขึ>นนัIง ขยี>ตาของพวกเขาทีIยังครึIงหลับ
ครึIงตืIน “มอีะไรหรอื?” พวกเขาพมึพําถาม
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รปูที$ CE 3-2 การทรยศและการจบักมุ
“ดนัูIน ผูท้ีIทรยศเรากําลงัมา” และทีIนัIน กลุม่คนพรอ้มคบ

ไฟและตะเกยีง ถอืไมแ้ละกระบอง หอกและดาบเดนิฝ่าสวนทีI
มดืมดิเขา้มา พวกผูนํ้าศาสนายวิสง่พวกเขามา และผูท้ีIนํากลุม่
คนทีIโหดเหี>ยม ป่าเถืIอน และโกรธแคน้มาไมใ่ชใ่ครอืIนนอกจาก
ยดูาส

ยดูาสไดบ้อกพวกผูนํ้าทางศาสนาวา่ ตนจะใหส้ญัญาณกบั
พวกเขา เพืIอวา่พวกเขาจะรูว้า่คนไหนคอืพระเยซู “คนทีIผมจะ
จบูคํานับคอืคนทีIพวกทา่นตามหา”

ขณะทีIฝงูชนมาหอ้มลอ้มอยู่ ยดูาสกา้วออกไปหาพระเยซู
จบูคํานับพระองค์ กอดพระองคอ์ยา่งเพืIอน และพดูวา่ “สวสัดี
ครับ พระอาจารย”์

พระผูช้ว่ยใหร้อดรูว้า่ ยดูาสจบูพระองคทํ์าไม ดงันั>น
พระองคจ์งึตรัสวา่ “สหายเอย๋ มาทีIนีIทําไม ทา่นจะทรยศบตุร
มนุษยด์ว้ยการจบูหรอื” แลว้พระเยซหูนัไปทีIกลุม่คนและถาม
“พวกทา่นกําลงัคน้หาใคร”

พวกเขาตอบวา่ “หาพระเยซแูหง่นาซาเร็ธ”
“เราคอืผูนั้ >นแหละ” พระองคต์อบ
เมืIอพระองคต์รัสดงันี> กลุม่คนไดถ้อยหลงัและลม้ลงทีIดนิ

เหมอืนกบัคนตาย พวกเขาตกใจกลวัมากเพราะพวกเขาอยูเ่บื>อง
พระพักตรข์องพระเจา้ผูย้ ิIงใหญ่ ในทีIสดุ บางคนไดเ้ดนิโซเซ
เขา้มาหาพระเยซู และจับพระองค์



เปโตรอารมณเ์สยีมากจนกระทัKงเขาชกัดาบของเขาออก
จากฝักฟันหขูา้งขวาของคนหนึKงชืKอ มัลคสั ซึKงเป็นคนรับใช ้
ของมหาปโุรหติ “เปโตร จงเอาดาบใสฝั่กเสยี” พระเยซทูรง
บญัชา “เพราะวา่ผูท้ีKถอืดาบจะพนิาศดว้ยดาบ” แลว้พระเยซู
กม้ลงหยบิหขูึXนมาและใสก่ลบัไวใ้หมั้ลคสัใหด้เีหมอืนใหม่
พระเยซทูรงรักและเมตตาตอ่ศตัรขูองพระองคเ์พยีงใด
แมแ้ตเ่วลาทีKพวกเขากําลงัจะพาพระองคไ์ปเป็นนักโทษ

พระเยซบูอกคนพวกนัXน “พวกทา่นไมต่อ้งจับเรา พวก
ทา่นไมรู่ห้รอืวา่ เราสามารถทลูขอพระบดิาของเราใหส้ง่ทตู
สวรรคนั์บพันมา และพระองคจ์ะสง่พวกเขามาทนัที แตเ่ราจะ
ใหพ้วกทา่นพาเราไป เพราะนีKเป็นสาเหตทุีKเราเสด็จมาจาก
สวรรค์ จงนําหนา้ไปซิ และทํากบัเราอยา่งทีKพวกทา่นพอใจ”
ดงันัXนพวกเขาจงึพาพระเยซไูปเป็นนักโทษและใหพ้ระองค์
จากไป

พวกสาวกตวัชาแข็งดว้ยความกลวัและพากนักระจัด
กระจายไปคนละทศิละทาง พวกเขาตา่งก็ “ละทิXงพระองค์
และหนไีป” ทกุคน



ตอ่มาหลงัจากนัXนซึKงดกึมากแลว้ ยดูาสนําเงนิกลบัไปหา
ปโุรหติและพวกอาลกัษณใ์นพระวหิารและพดูวา่ “ผมได ้
ทรยศคนบรสิทุธิl” แตพ่วกเขาไมย่อมรับเงนิคนื เพราะพวก
เขาพดูวา่ เป็น “เงนิคา่โลหติ” ดงันัXนยดูาสจงึโยนเงนิทิXงไว ้
ทีKพืXนพระวหิาร ออกไปเอาเชอืกและแขวนคอตวัเอง นับวา่
เป็นจดุจบทีKเศรา้สลดน่ากลวัจรงิ ๆ สําหรับคนทีKมทีกุโอกาส
ทีKจะไดรั้บความรอด ผูป้กครองนําเงนินัXนและเอาไปซืXอทีKดนิ
ผนืหนึKงสําหรับฝังศพคนยากจน

ขณะทีKพระเยซมูองเขา้ไปในจติใจของเราวนันีX ครู
สงสยัจังเลยวา่ พระองคม์องเห็นเราบางคนเป็นคนหนา้ซืKอ
ใจคดเหมอืนอยา่งยดูาสหรอืเปลา่ นัKนคอื เราไมไ่ด ้
หมายความตามทีKเราพดู ภายนอกเราแสดงออกอยา่งหนึKง
แตภ่ายในเราไมไ่ดรู้ส้กึอยา่งนัXน มคีวามเป็นไปไดท้เีดยีวทีK
จะไปโบสถแ์ละไปเรยีนรววีารศกึษา พยายามเป็นคนดแีละมี
เมตตา ภายนอกกอ็ธษิฐาน หลกีเลีKยงการหลอกลวงหรอืใช ้
คําพดูน่าเกลยีด ไมย่ตุธิรรม และยังคงไมไ่ดเ้ป็นขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ถา้นัKนเป็นกรณีของเด็ก ๆ แลว้ละก็ ทําไมเด็ก
ๆ ไมใ่ชเ้วลานีXทําในสิKงทีKถกูตอ้งกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เลา่
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หอ้งพพิากษา
มัทธวิ 26:57-75; 27:1,2,11-30; มาระโก 14:53-15:19;

ลกูา 22:55-23:25; ยอหน์ 18:12-19:16

บทที9 4

รปูที$ CE 4-1 พระเยซูอยูต่อ่หนา้คายาฟาส
กลุม่คนทีIจับกมุพระเยซใูนสวนเกทเสมนนํีาพระองคม์าทีI

หอ้งพจิารณาคดขีองมหาปโุรหติคายาฟาส ทีIซ ึIงผูนํ้าศาสนายวิ
รวมตวักนัอยู่ เปโตรตดิตามกลุม่คนทีIนําพระเยซไูป แตเ่ขาอยู่
หา่ง ๆ ในระยะไกลพอทีIจะมัIนใจวา่ตวัเองปลอดภยั เมืIอขบวน
มาถงึลานบา้นของมหาปโุรหติ เปโตรเดนิหลบเขา้ไปขา้งใน
และนัIงกบัพวกทหารเพืIอดวูา่จะเกดิอะไรขึ>นกบัพระเยซู

พระเยซทูรงถกูไตส่วนตอ่หนา้สภาซานเฮดรนิ กลุม่การ
ปกครองทางศาสนาของอสิราเอล รัฐบาลโรมันซึIงปกครอง
เหนอืดนิแดนนั>นอนุญาตใหส้ภาซานเฮดรนิลงโทษคนทีIทําผดิ
ในการละเมดิกฎทางศาสนา แตพ่วกเขาไมอ่นุญาตใหส้ภานั>นพิ
พกาษาโทษใครถงึตาย ปีลาต ผูป้กครองชาวโรมันเทา่นั>นทีIทํา
อยา่งนั>นได ้



แมว้า่จะเป็นสิKงทีKผดิกฎหมายทีKจะทําการไตส่วนคดใีนตอน
กลางดกึ แตผู่นํ้าศาสนาเหลา่นีXเกลยีดชงัพระเยซมูาก
จนกระทัKงพวกเขาเต็มใจทีKจะทําอะไรกไ็ดเ้พืKอกําจัด
พระองค์ แมว้า่จะเป็นการละเมดิกฎของพวกเขาเอง บางที
เหตผุลสําคญัสําหรับการไตส่วนคดตีอนกลางคนืคอืวา่
พวกเขาตอ้งการใหท้กุอยา่งเสร็จสิXนกอ่นทีKประชาชนทีKรัก
พระเยซจูะพบวา่ไดม้กีารทําอะไรลงไปบา้ง ผูนํ้าศาสนา
เหลา่นีXอจิฉาเพราะมคีนทัKวไปมากมายทีKเชืKอในพระเยซแูละ
รักพระองค์ พวกเขารษิยาฤทธิlอํานาจในการรักษาคน
เจ็บป่วยและการงานน่าอศัจรรยท์ีKย ิKงใหญข่องพระองค์ พวก
เขาเกลยีดชงัพระองคม์ากขนาดไหน

พระเยซยูนือยูต่ามลําพังทา่มกลางปโุรหติชาวยวิและ
รับบทีีKเกลยีดชงัพระองคแ์ละไมม่เีพืKอน พวกเขาตั Xงคําถาม
ถามพระองค์ พยายามวางกบัดกัพระองคแ์ละทําใหพ้ระองค์
กลา่วโทษตวัเอง พวกเขานําพยานเท็จทีKโกหกเกีKยวกบั
พระองคม์าเพืKอสรา้งหลกัฐานพยานทีKใชต้อ่ตา้นพระองค์
แมว้า่พระองคไ์มเ่คยทําผดิอะไรเลย พวกเขาเป็นทกุขร์อ้น
มากในการกลา่วหาพระเยซเูพืKอวา่พวกเขาจะทําใหปี้ลาต
ผูป้กครองชาวโรมันพพิากษาโทษพระองคถ์งึตาย มหา
ปโุรหติพดูกบัพระเยซวูา่ “เราใหท้า่นสาบานในพระนาม
ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูใ่หท้า่นบอกเราวา่ ทา่นเป็น
พระเมสสยิาห์ พระบตุรของพระเจา้หรอืไม?่”

“ใช”่ พระเยซตูอบ “เราเป็น”
มหาปโุรหติฉีกเสืXอของตนดว้ยความโกรธเหมอืนอยา่ง

ทีKชาวอสิราเอลมักจะทําเวลาทีKพวกเขาเสยีใจหรอื
หวาดกลวั เขาตะโกนออกมาวา่ “หมิKนประมาทพระเจา้ เรา
ไมต่อ้งการพยานอืKน ๆ พวกทา่นทกุคนตา่งกไ็ดย้นิพระองค์
กลา่วอา้งคํานีX คําตดัสนิของพวกทา่นคอือะไร”

พวกเขาทกุคนตะโกนวา่ “ความตาย ความตาย
พระองคส์มควรตาย” แลว้พวกเขาถม่นํXาลายลดพระพักตร์
พระองค์ เอาไมต้พีระองค์ ปิดตาพระองค์ และตบพระองค์
พดูวา่ “ทา่น พระเมสสยิาห์ จงเผยกบัเราซวิา่ ใครตบทา่น”
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รปูที$ CE 4-2 เปโตรปฏเิสธพระเยซู
เลยเทีIยงคนืมานานแลว้เวลาทีIเหตกุารณทั์>งหมดนี>เกดิขึ>น

และอากาศตอนกลางคนืกทํ็าใหห้นาวสัIน เปโตรอยูร่ว่มกบัพวก
ทหารและคนรับใชท้ีIกอ่กองไฟไวท้ีIลานบา้น ขณะทีIเปโตร
กําลงัผงิไฟใหต้วัเขาอบอุน่ สาวใชค้นหนึIงมาและพดูกบัเขาวา่
“ทา่นอยูก่บัพระเยซไูมใ่ชห่รอื เพราะทา่นทั>งสองมาจากกาลลิ”ี

เปโตรหวาดกลวัเวลาทีIไดย้นิแบบนี> เขาคดิวา่ตวัเขาดว้ย
ทีIอาจถกูจับและบางทอีาจถกูฆา่ถา้พวกนั>นพบวา่เขาเป็น
ผูต้ดิตามพระเยซู ดงันั>นเปโตรจงึปฏเิสธเสยีงดงัวา่ “ผมไมรู่ว้า่
คณุพดูถงึเรืIองอะไร” เขาพดูอยา่งโกรธ ๆ

เปโตรรูส้กึอดึอดัมาก ไมน่านนัก สาวใชอ้กีคนหนึIงจําเขา
ไดแ้ละพดูกบัคนทีIยนือยูร่อบ ๆ นั>นวา่ “ชายคนนี>อยูก่บัพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธดว้ย”

เปโตรไดย้นิคําพดูนี>และทําใหเ้ขาเต็มไปดว้ยความ
หวาดกลวั เขารูส้กึวา่เขาตอ้งทําใหค้นพวกนี>มัIนใจวา่ เขาไมไ่ด ้
เป็นเพืIอนของพระเยซู ดงันั>นเขาพดูสาบานดว้ยความโกรธวา่
“ผมไมรู่อ้ะไรทีIคณุกําลงัพดูถงึ”

หลงัจากนั>นสกัครู่ คนทีIยนืมองอยูม่าหาเปโตรและพดูวา่
“เรารูว้า่ทา่นเป็นสาวกคนหนึIงของพระเยซู เราบอกไดจ้าก
สําเนยีงชาวกาลลิขีองทา่น”



ดว้ยความกลวัมากยิKงขึXน เปโตรเริKมสบถสาบานวา่ “ผมไม่
เคยรูจั้กทา่นผูนั้Xน” เขาพดู และทนัใดนัXนไกก่ข็นั แลว้เปโตร
กร็ะลกึถงึสิKงทีKพระเยซไูดต้รัสกบัเขา “กอ่นไกข่นั ทา่นจะ
ปฏเิสธเราสามครั Xง” ทนัใดนัXน เมืKอเงยหนา้ขึXน เขาก็
มองเห็นพระเยซู เขาประสานมอืของเขา และใบหนา้ของ
เขาแสดงความทกุขโ์ศก เวลานัXน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงหนั
มาและมองดเูปโตร ตาของพวกเขาประสานกนั เปโตรเต็ม
ไปดว้ยความทกุขโ์ศกและเสยีใจ เขาลกุขึXนดว้ยความ
ละอาย เขาวิKงออกไปจากลานบา้นและรอ้งไหอ้ยา่งขมขืKน

ขณะทีKเราคดิถงึคําปฏเิสธพระเยซขูองเปโตรพรอ้มกบั
คําสบถสาบาน เราคงจะพดูวา่ “ชา่งน่าละอายจรงิ ๆ ทีKสาวก
ทีKเขม้แข็งทีKสดุคนหนึKงของพระเยซจูะถกูทําใหส้ะดดุอยา่ง
สดุขดีและลม้ลงอยา่งคาดไมถ่งึเชน่นีX” แตเ่ราเองกผ็ดิดว้ย
ทีKคดิแบบนัXน นัKนไมใ่ชส่ ิKงทีKคาดไมถ่งึ และไมม่วีนัเป็น
เชน่นัXน เราตอ้งคดิถงึเปโตรในฐานะของผูท้ีKกําลงัเสืKอมถอย
ในความเชืKอ และการเสืKอมถอยหลงัมักจะคอ่ย ๆ กา้วถอย
ลง ใหส้งัเกตขั Xนตอนความแตกตา่งของการตกตํKาของเป
โตร ขั Xนแรกเขาคยุโววา่ เขาจะไมม่วีนัปฏเิสธพระเยซหูรอื
ทรยศพระองค์ เขามัKนใจในตนเอง คดิวา่เขาเขม้แข็ง
พอทีKจะจงรักภกัดตีอ่พระเยซดูว้ยตวัของเขาเองในการพบ
กบัการทดลองทีKน่ากลวั ขั XนทีKสอง เขาทําใหพ้ระอาจารย์
ผดิหวงัเมืKออยูใ่นสวน เขานอนหลบัในเวลาทีKเขาควรจะ
อธษิฐาน เราเรยีนลกัษณะนีXวา่ การขาดการอธษิฐาน ขั XนทีK
สาม เขาตดิตามในระยะ “หา่งไกลมาก” ในเวลาทีKเขาควร
จะอยูใ่กลช้ดิกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขั XนทีKสีK เขาอยูผ่ดิกลุม่
นัKนคอื เขายนือยูร่อบ ๆ กองไฟกบัศตัรขูององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ และแทนทีKจะพดูแกต้า่งใหพ้ระครสิต์ เขากลบันิKงเงยีบ
เขาหวาดกลวั ดงันัXน เขาปฏเิสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สามครั Xง
โดยไมม่คีวามกลา้ในเวลาของการทดสอบ
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เขามโีอกาสทีKจะแสดงความกลา้ เขาสามารถพดูวา่ “ใช่
ครับ ผมเป็นเพืKอนคนหนึKงของพระองค์ และถา้จําเป็น ผมก็
พรอ้มทีKจะตายเพืKอพระองค”์ แตแ่ทนทีKจะพดูอยา่งนัXน เขา
กลบัพดูวา่ “ผมไมแ่มแ้ตจ่ะรูจั้กกบัทา่นผูนั้Xน” เมืKอไกข่นั
และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทอดพระเนตรมองเขา เปโตรเทา่นัXน
ทีKทําใหเ้ปโตรเศรา้โศกและรอ้งไหด้ว้ยความขมขืKนกบันํXาตา
แหง่ความทกุขโ์ศกเพราะความลม้เหลวของเขา

ใหเ้รามองเขา้ไปในจติใจของเราเองและดวูา่มี
สญัญาณอนัตรายเหลา่นีXอยูห่รอืเปลา่ และทลูขอใหพ้ระเจา้
ชว่ยคุม้ครองเราใหส้ตัยซ์ืKอตอ่พระองคแ์ละอยา่ใหเ้รา
ปฏเิสธพระองคไ์มว่า่ในทางใดหรอืเวลาใด เป็นการงา่ยมาก
ทีKจะคดิวา่ในตวัของเราเองนัXนเราเขม้แข็ง เพืKอจะมัKนใจใน
ตนเอง และคยุโววา่ เราจะแกต้า่งและตั XงมัKนเพืKอองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ แตพ่ระเจา้ตรัสไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “จงระมัดระวงั ถา้
ทา่นกําลงัคดิวา่ โอ ฉันจะไมม่วีนัประพฤตแิบบนัXน กข็อให ้
การคดิแบบนีXเป็นการเตอืนทา่น เพราะทา่นอาจจะลม้ลงใน
ความบาปดว้ย” เราทกุคนตอ้งสํานกึวา่ เราจะสตัยซ์ืKอตอ่
พระเยซู เป็นสิKงทีKจําเป็นอยา่งแทจ้รงิทีKเราจะอธษิฐานและ
อา่นพระวจนะของพระองคท์กุวนั นีKเป็นวธิทีีKเราจะอยู่
ใกลช้ดิกบัพระเจา้แทนทีKจะตดิตามพระองคใ์นระยะ
“หา่งไกลมาก” วธินีีXจะป้องกนัเราจากการเป็นครสิเตยีนทีK
เพกิเฉย มคีวามเป็นครสิเตยีนปานกลาง และควรจะทําให ้
เราลกุโชตชิว่งเพืKอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การเลีXยงดดูว้ยพระ
วจนะของพระองคแ์ละการอธษิฐานทําใหเ้ราเขม้แข็งในจติ
วญิญาณของเรา

เราถกูทดลองใหว้ิKงไปอยูผ่ดิกลุม่หลายครั Xง
เหมอืนกบัเปโตร ผูท้ีKเราเลอืกเป็นเพืKอนและเพืKอนรว่มทาง
ของเรานัXนสําคญัมาก ๆ เราตอ้งไมว่ิKงไปกบัผูท้ีKไมรู่จั้กกบั
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นผูท้ีKไมส่นใจสิKงฝ่ายจติวญิญาณ
เราตอ้งหลกีเลีKยงกลุม่คนทีKดืKมแอลกอฮอล์ สบูกญัชา คดิวา่
เป็นเรืKองฉลาดทีKไมเ่ชืKอฟังกฎหมายและกฎของโรงเรยีน
เลา่เรืKองตลกลามก
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ดนูติยสารและภาพสกปรกลามก และพยายามพาเราไปทํา
สิKงตา่งๆกบัพวกเขาทีKเรารูว้า่เป็นสิKงทีKผดิ พระคมัภรีบ์อกให ้
เราหลกีเลีKยงพวกเขา ไมเ่กีKยวขอ้งกบัพวกเขา เราควรเลอืก
เพืKอนของเราอยา่งรอบคอบและดว้ยใจอธษิฐาน และเลอืก
คบผูท้ีKสนใจในสิKงทีKดี ส ิKงทีKเป็นประโยชน์ และตอ้งการทําให ้
พระเจา้พอพระทยัขณะทีKเราทํา

ระหวา่งคนืนัXน สภาสงูของประชาชนชาวยวิไดต้ดัสนิวา่ 
พระเยซตูอ้งสิXนพระชนม ์แตพ่วกเขารูว้า่จะตอ้งชกัจงูใหปี้
ลาต ซึKงเป็นผูป้กครองชาวโรมัน พพิากษาโทษพระองคใ์ห ้
ถงึสิXนพระชนม ์การไตส่วนพระเยซตูอ่หนา้มหาปโุรหติคายา
ฟาสเสร็จสิXนในตอนเชา้ตรู่



รปูที$ CE 4-3 พระเยซูตอ่หนา้ปีลาต
ตอนเชา้มดืวนันั>น พระเยซถูกูผลกัและลากเขา้ไปอยู่

ทา่มกลางกลุม่คนทีIพดูเยาะเยย้ถากถางเพืIอไปทีIวงัของปีลาต
เนืIองจากเป็นเทศกาลเลี>ยงปัสกา ชาวยวิจะไมเ่ขา้ไปทีIหอ้ง
พจิารณาตดัสนิคดขีองปีลาต ดงันั>นปีลาตพดูกบัพวกเขาขณะทีI
พวกเขายนือยูใ่นบรเิวณลานบา้น และทีIนัIน ผูท้ีIยนือยูข่า้งหนา้
กลุม่คนทีIโกรธแคน้ทีIควบคมุอารมณไ์มไ่ดข้องผูนํ้าศาสนาคอื
พระบตุรของพระเจา้ พวกเขาชกํูาปั>นและตะโกนเสยีงดงัดว้ย
คํากลา่วโทษทีIเลวรา้ยทีIสดุขณะทีIพวกเขาแชง่ดา่และสาปแชง่
พระองค์

ปีลาตประหลาดใจขณะทีIเขามองดนัูกโทษ เขาคาดวา่จะ
เห็นอาชญากรทีIแสดงความดเุดอืดและพยศขดัขนื แตท่ีIยนือยู่
ขา้งหนา้เขากลบัเป็นชายทีIดภูมูฐิานสงบเงยีบ ใบหนา้แสดง
ความรักทีIออ่นโยนตอ่ผูท้ีIเกลยีดชงัพระองค์ เมืIอปีลาตสามารถ
ทําใหก้ลุม่คนทีIมอีารมณร์นุแรงสงบลงไดใ้นทีIสดุ เขาไดถ้าม
มหาปโุรหติวา่ “ทา่นฟ้องรอ้งอะไรตอ่ทา่นผูน้ี> เขาไดทํ้าผดิ
อะไร”

“เขาเป็นคนหลอกลวงและพดูโกหกทีIมคีวามผดิทาง
อาญา” พวกเขาตะโกน “เขาบอกวา่เป็นพระบตุรของพระเจา้
และอา้งวา่เป็นกษัตรยิ”์

แลว้ปีลาตพดูวา่ “เอาละ พาเขาไปและไตส่วนตาม
บญัญัตทิางศาสนาของพวกทา่น”

“แตเ่ราตอ้งการใหเ้ขาถกูตรงึทีIกางเขน” พวกเขาเรยีกรอ้ง
“และการเห็นดว้ยของทา่นเป็นสิIงทีIจําเป็น”



ปีลาตแปลกใจกบัพระพักตรท์ีIสงบสขุและความสงบเงยีบของ
พระองค์ เขาคดิกบัตวัเขาเองวา่ “พระองคก์ระทําเหมอืนกบัพระ
บตุรของพระเจา้อยา่งแน่นอน และพระองคป์ระพฤตติวัของ
พระองคเ์องเหมอืนกบักษัตรยิ์ เราจะลองถามพระองคด์”ู

“พระเยซู ทา่นเป็นพระบตุรของพระเจา้จรงิ ๆ หรอื และ
ทา่นเป็นกษัตรยิข์องพระองคจ์รงิๆหรอื”

พระเยซตูรัสตอบวา่ “ใช่ เราเป็น”
กลุม่คนทีIเต็มไปดว้ยความโกรธแคน้ซึIงนําโดยผูนํ้าทาง

ศาสนากรดีเสยีงออกมาวา่ “ทา่นไดย้นิเขาพดูแลว้ ทา่นไดย้นิ
เขาทําการกลา่วอา้งทีIไรส้าระทีIสดุนี> เขากําลงัโกหก เขาไมไ่ด ้
เป็นกษัตรยิม์ากกวา่พวกเรา ตรงึเขาเสยี!”

ปีลาตหนัมาทางมหาปโุรหติและกลุม่คนทีIโกรธแคน้และ
ประกาศวา่ “เราไมพ่บความผดิอะไรในทา่นผูน้ี>”

กลุม่คนถกูทําใหโ้กรธแคน้ ชี>นิ>วของพวกเขาไปทีIหนา้ของ
ปีลาต พวกเขากรดีเสยีงออกมาวา่ “ทา่นผูป้กครอง ถา้หากวา่
ทา่นไมอ่นุญาตใหเ้ราตรงึกางเขนพระเยซู เราจะรายงานทา่นตอ่
ซซีาร์ เราจะบอกซซีารว์า่ทา่นมกีษัตรยิอ์กีองคห์นึIงทีIทา่น
จงรักภกัดี และทา่นกจ็ะตกงาน” และคําพดูนั>นทําใหปี้ลา
ตขลาดกลวัมากเกนิกวา่ทีIจะปลอ่ยพระเยซใูหเ้ป็นอสิระ



คําพดูนั>นไดผ้ล ปีลาตกําลงัพยายามทีIจะอยูทั่ >งสองฝ่ายใน
เวลาเดยีวกนัซึIงมักจะเป็นสิIงทีIยากมาก ปีลาตไมต่อ้งการ
ใหพ้ระเยซถูกูฆา่ เพราะเขามัIนใจวา่พระเยซเูป็นผูบ้รสิทุธิm
และถงึกระนั>นปีลาตก็เห็นแกต่วัและทะเยอทะยานมาก
จนกระทัIงเขาไมต่อ้งการไดรั้บความเดอืดรอ้นจากซซีาร์
จักรพรรดโิรมันทีIใหง้านนี>กบัเขา แน่นอนวา่ปีลาตตอ้งการ
ทีIจะยงัคงเป็นผูป้กครอง เพราะเขารักความสําคญั
เกยีรตยิศของเขาและเงนิเดอืนสงูทีIเขาไดรั้บ และเขา
ตอ้งการใหป้ระชาชนทีIเขาปกครองพอใจดว้ย

แลว้ความออ่นแออยา่งขลาดกลวัทําใหปี้ลาตมี
ความคดิอกีอยา่งหนึIง เขาบอกฝงูชน “พวกทา่นมธีรรม
เนยีมทีIจะใหเ้ราปลอ่ยคนออกจากคกุในแตล่ะปีใน
เทศกาลปัสกา เราจะปลอ่ยพระเยซ”ู

“ไม”่ พวกเขาตะโกน “เอาทา่นผูน้ี>ไป และปลอ่ยโจร
บารับบสั”

“แลว้จะใหเ้ราทําอะไรกบัพระเยซ”ู ปีลาตถาม
“ตรงึเขาเสยี”
ปีลาตถามเป็นครั>งทีIสาม “ทําไม เขาทําความชัIวรา้ย

อะไร”
และคําตอบเดยีวของพวกเขาคอื “ตรงึเขาเสยี”
ดงันั>น ปีลาตจงึออกคําสัIงทีIน่ากลวั “พาเขาออกไป

และโบยตเีสยี” บางทปีีลาตคดิวา่ ถา้เขาปลอ่ยใหท้หาร
โบยตพีระเยซดูว้ยแสช้าวโรมันทีIโหดเหี>ยมจะทําใหพ้วก
ผูนํ้าศาสนาลมืเกีIยวกบัการฆา่พระองค์
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รปูที$ CE 4-4 พระเยซูถกูโบยตี
การโบยตทีีIใชก้บัพระเยซเูป็นไมท้ีIมแีถบหนังเกา้แถบตดิ

อยู่ โดยถกัทอเศษแกว้ กระดกูและโลหะทีIแหลมคมเขา้
ดว้ยกนักบัสายหนัง พระองคท์รงทนทกุขท์รมานเพยีงใด
ขณะทีIแสห้วดลงบนแผน่หลงัทีIเปลอืยเปลา่ของพระองคค์รั >ง
แลวัครั >งเลา่ ไมน่านนัก เนื>อของพระองคถ์กูบาดเป็นริ>วและ
เลอืดไหลออกทัIวพระวรกายของพระองค์

หลายรอ้ยปีกอ่น ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหไ์ดก้ลา่วไวว้า่
“ทา่นถกูบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั >งหลาย ทา่นฟก
ชํ>าเพราะความบาปผดิของเรา การตสีอนอนัทําใหเ้ราทั >งหลาย
สมบรูณนั์>นตกแกท่า่น ทีIทา่นตอ้งฟกชํ>านั>นกใ็หเ้ราหายด”ี
ทหารทีIโหดรา้ยและเกลยีดชงัปิดตาพระเยซู กําหมัดของพวก
เขาและชกพระองค์ ตบหนา้พระองค์ ถม่นํ>าลายรดพระองค์
และพระเยซทูรงอนุญาตใหพ้วกเขาทํา

แลว้พวกเขาตา่งเริIมเยาะเยย้และถากถางพระเยซมูาก
ยิIงขึ>น “ทา่นอา้งตวัเป็นกษัตรยิ์ เอาละ เราจะแตง่ตวัทา่นให ้
เหมอืนกบักษัตรยิ”์ พวกเขาเอาเสื>อคลมุสมีว่งใสท่ีIไหลซ่ ึIง
เลอืดไหลของพระองคพ์รอ้มกบัพดูวา่ “กษัตรยิน่์าจะสวมเสื>อ
คลมุกษัตรยิ์ และใชแ่ลว้ตอ้งมมีงกฎุ แตท่า่นจะไมไ่ดส้วม
มงกฎุทองทีIประดบัเพชรพลอยหรอกนะ” และพวกเขาเอาไมท้ีI
เต็มไปดว้ยหนามแหลมคมมาสานเป็นมงกฎุพรอ้มกบัหวัเราะ
อยา่งชัIวรา้ยและเยาะเยย้ แลว้พวกเขาสวมมงกฎุหนามลงทีI
พระเศยีร (ศรีษะ) ของพระองคจ์นกระทัIงเลอืดไหลลงอาบพระ
พักตรพ์ระองค์ พวกเขาใหพ้ระองคถ์อืไมอ้อ้เป็นคทา แลว้พวก
เขาคกุเขา่ลงเยาะเยย้พระองค์ “กษัตรยิท์รงพระเจรญิ” พวก
เขารอ้งตะโกน “ทา่นไมใ่ชก่ษัตรยิข์องเรา” พวกเขาถม่นํ>าลาด
รดพระองคอ์กี และเอาไมต้พีระเศยีรของพระองค์

รปูที$ CE 4-3 พระเยซูถกูพพิากษาใหถ้งึสิJนพระชนม์
หลงัจากทีIพวกเขาไดทํ้าสิIงทีIเลวรา้ยทีIสดุของพวกเขา

แลว้ พวกเขานํานักโทษทีIเลอืดไหลกลบัไปทีIหอ้งพจิารณาคดี
เมืIอปีลาตเห็นพระองค์ เขานําพระองคอ์อกมาในทีIซ ึIง
ประชาชนสามารถมองเห็นพระองค์ ภาพของพระองคช์า่งน่า
สงสารจรงิ ๆ ปีลาตพดูวา่ “จงมองดทูา่นผูน้ี>”
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แตฝ่งูชนไมม่คีวามสงสารใหพ้ระองค์ พวกเขาตะโกนวา่
“ตรงึเขาเสยี ตรงึเขาเสยี”

ปีลาตเกอืบจะปลอ่ยใหป้ระชาชนทํากบัพระเยซตูามวธิี
ของพวกเขา แตเ่ขาไมต่อ้งการคําตําหนเิพราะการทําใหพ้ระ
เยซสู ิ>นพระชนม์ ดงันั>นเขาจงึเอาอา่งนํ>ามาและลา้งมอืของเขา
ราวกบัลา้งความผดิของเขาออกไป และเขาพดูวา่ “เราไมม่ี
ความผดิกบัความตายของทา่นผูน้ี>”

ผูนํ้าชาวยวิเต็มใจทีIรับคําตําหนิ ดงันั>นพวกเขาตะโกนวา่
“เลอืดของเขาใหต้กอยูก่บัเราและลกูของเรา” ชา่งเป็นความ
รับผดิชอบทีIน่ากลวัจรงิ ๆ

ปีลาตรูว้า่ ความหวงัทั >งหมดไมม่แีลว้ และประชาชนจะ
ไมเ่ห็นดว้ยกบัการปลอ่ยพระเยซขูองเขา ปีลาตจงึปลอ่ยให ้
พวกเขาทําตามวธิขีองพวกเขา ปีลาตพพิากษาพระเยซใูหถ้งึ
สิ>นพระชนมโ์ดยการตรงึทีIกางเขน

วนันี> หลายรอ้ยปีตอ่มา คําถามทีIปีลาตถามกลุม่คนพวก
นั>นกต็กมาถงึเด็กผูช้าย เด็กผูห้ญงิ ผูใ้หญทั่>งชายและหญงิทกุ
คน “แลว้จะใหเ้ราทําอะไรกบัพระเยซทูา่นนี>?”

เราหลายคนไดย้นิเกีIยวกบัพระเยซมูาตลอดชวีติของเรา
เรายงัจะพดูวา่ “ฉันรูว้า่ฉันควรจะตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ย
ใหร้อดของฉัน แตเ่พืIอนของฉันจะพดูอะไร หรอื ฉันจะรอ
จนกวา่ฉันจะโตกวา่นี> หรอืจนกระทัIงฉันอยูส่ขุสบายและไดทํ้า
บางสิIงทีIพระองคอ์าจจะไมต่อ้งการใหฉั้นทําแลว้” ถา้หากวา่
เด็ก ๆ ไมเ่คยตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในจติใจของเด็ก ๆ เป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อดของเด็ก ๆ กอ็ยา่รออกีตอ่ไปเลย แตจ่งเชืIอ
วางใจพระองคเ์ดีiยวนี>กอ่นทีIจะสายเกนิไป



การตรงึกางเขน
มัทธวิ 27:31-56; มาระโก 15:20-41;

ลกูา 23:26-49; ยอหน์ 19:17-37
บทที9 5

รปูที7 CE 5-1 พระเยซูถกูบงัคบัใหแ้บกกางเขนของ
พระองค์

การไตส่วนพระเยซตูอ่หนา้ปีลาตเสร็จสิXนลง ทหารพา
พระเยซกูึKงมชีวีติจากความออ่นลา้ เจ็บปวด และสญูเสยี
พระโลหติ และวางไมก้างเขนทีKหยาบและหนักลงบนไหลท่ีK
ถกูโบยตแีละมบีาดแผลของพระองค์ พวกเขาบอกให ้
พระองคแ์บกกางเขนทีKพระองคจ์ะตอ้งถกูตรงึบนนัXน โดยให ้
แบกออกไปนอกประตเูมอืง และขึXนไปบนภเูขากางเขนทีK
ทางเดนิเต็มไปดว้ยหนิ

กางเขนหนักมาก และพระเยซดํูาเนนิโซเซภายใต ้
นํXาหนักของมัน ทหารโรมันเห็นอาการนีXและมองไปรอบ ๆ
เพืKอหาความชว่ยเหลอื ทนัใดนัXน ชายผวิดําลกัษณะ
แข็งแรง ชืKอซโีมนจากไซรนี เมอืงในอฟัรกิาผา่นมา ทหาร
หยดุเขาไว ้ และสัKงใหเ้ขาแบกกางเขนแทนพระเยซู เด็ก ๆ
ไมค่ดิหรอืวา่ ในเวลาตอ่มา ซโีมนมคีวามยนิดทีีKเขามี
โอกาสชว่ยพระเยซโูดยการแบกไมก้างเขนของพระองคไ์ป
ทีKกางเขน

เด็ก ๆ จะ “รับกางเขน” ดว้ยความสมัครใจและแบกไป
เพืKอเห็นแกพ่ระเยซหูรอืเปลา่ กางเขนทีKครพูดูถงึนีXไมใ่ช่
กางเขนทําดว้ยไม ้ แตอ่าจจะเป็นบางสิKงบางอยา่งทีK
ยากลําบากอยา่งผดิธรรมดาและไมน่่ายนิดซี ึKงจะทําใหเ้ด็ก
ๆ เจ็บปวด ทนทกุขท์รมานและเสยีสละ อาจจะหมายถงึ
“การปฏเิสธ” ตอ่บางสิKงบางอยา่งทีKเด็ก ๆ อยากจะทํามาก
อาจจะเป็นเพยีงวธิทีีKเด็ก ๆ ไมส่ามารถทําตามใจตนเองใน
บางสิKงบางอยา่ง กางเขนมักจะหมายถงึการทนทกุขแ์ละ
ความตาย กางเขนไมใ่ชส่ ิKงทีKสวยงาม งา่ยหรอืน่ายนิดี
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รปูที$ CE 5-2 พระเยซูถกูตรงึกางเขน
ฝงูชนกลุม่ใหญต่ดิตามพระเยซไูปตามถนนและขึ>นไปบน

ภเูขา ชาวฮบีรตูั >งชืIอภเูขานี>วา่ กลโกธา ซึIงหมายถงึ “ทีI
กระโหลกศรีษะ” เป็นเวลาหลายรอ้ยปีทีIอาชญากรทีIเลวรา้ย
ทีIสดุถกูประหารชวีติทีIนัIนโดยการทรมานทีIน่ากลวัของการตรงึ
กางเขน ฝงูชนประกอบดว้ยทหารโรมัน มหาปโุรหติ และกลุม่
คนหลากหลายทีIเกลยีดชงัพระเยซู พรอ้มกบัพวกอยากรูอ้ยาก
เห็นและพวกทีIตอ้งการเห็นการประหารชวีติ พวกเขาตะโกนวา่
“กําจัดพระองค์ ตรงึพระองค”์

มคีนบางคนในฝงูชนทีIรักพระองคม์าก นัIนคอื พวกผูห้ญงิ
เหลา่สาวก และคนอืIน ๆ ทีIพระองคเ์คยทําอะไรเพืIอพวกเขา
พวกเขารอ้งไหแ้ละบบีมอืของพวกเขารอ้งวา่ “ไมม่อีะไรทีIพวก
เราทําไดเ้พืIอจะหยดุพวกทหาร ไมม่ทีางทีIเราจะสามารถชว่ย
พระองค์ พวกเขากําลงัจะฆา่พระองค”์ จติใจของพวกเขาเต็ม
ไปดว้ยความทกุขโ์ศก

ประมาณเกา้โมงเชา้ ทหารวางพระเยซไูวบ้นกางเขน
ระหวา่งโจรสองคน ไมม่กีารบน่จากพระเยซู ไมม่คํีาสาปแชง่
ผา่นความเจ็บปวดทกุขท์รมานแสนสาหสัทั >งหมดนี> มเีพยีง
เสยีงกระซบิ “พระบดิาเจา้ โปรดยกโทษใหพ้วกเขา เพราะ
พวกเขาไมรู่ว้า่พวกเขาทําอะไร”



โจรสองคนทีIถกูตรงึอยูทั่ >งสองขา้งของพระเยซเูป็นอาชญากรทีI
เป็นโจรปลน้และเป็นผูร้า้ยฆา่คน ทําการกบฏตอ่รัฐบาล โจรคน
หนึIงถกูตรงึบนกางเขนขา้งขวาของพระเยซู โจรอกีคนหนึIงอยู่
ขา้งซา้ยของพระองค์ ในความเจ็บปวดและทนทกุขท์รมานของ
พวกเขา พวกเขาสาปแชง่พระเยซดูว้ยและรอ้งเสยีงดงักวา่เสยีง
ดงัจอ๊กแจก๊ของฝงูชนวา่ “ถา้ทา่นเป็นพระบตุรของพระเจา้ เป็น
พระเมสสยิาห์ จงลงจากกางเขนและทําใหเ้ราลงไปดว้ย ทา่น
ไมส่ามารถทําใหเ้ราออกจากความทกุขท์รมานแสนสาหสัทีIน่า
กลวันี>หรอื”

ฝงูชนเยาะเยย้พระเยซขูณะทีIพวกเขาเดนิผา่นและสัIนหวั
ของพวกเขาเป็นการเยาะเยย้ มหาปโุรหติและผูนํ้าศาสนายนือยู่
รอบๆทําใหพ้ระองคเ์ป็นทีIน่าขบขนัและทําใหพ้ระองคเ์ป็นตวั
ตลก ในวธิกีารเยย้หยนันั>น พวกเขาตะโกนใสพ่ระองคว์า่ “ฮา่
มองดตูวัทา่นตอนนี>ซ ิ ถา้ทา่นเป็นผูอ้ศัจรรยม์าก และสามารถทํา
การใหญท่ีIน่าอศัจรรย์ จงชว่ยตวัทา่นเองใหร้อด ทา่นชว่ยคนอืIน
ใหร้อด แตท่า่นไมส่ามารถชว่ยตวัทา่นเองใหร้อด ลงมาจาก
กางเขนซิ และเราจะเชืIอทา่น”

ทหารโรมันกห็มิIนประมาทพระองคด์ว้ยเสยีงดงัขณะทีIพวก
เขาทอดลกูเตา๋และเลน่พนันกนัเพืIอจะไดเ้สื>อของพระองค์



ผูท้ีKพระเยซทูรงรัก คอืสาวกของพระองค์ มารยี์ แมฝ่่ายโลก
ของพระองค์ และคนอืKน ๆ แทบจะทนไมไ่หวกบัภาพทีKน่า
เกลยีดนัXน พวกเขาเอามอืปิดหนา้ของพวกเขาและซอ่น
สายตาของพวกเขาจากภาพนัXนพรอ้มกบันํXาตาไหลอาบ
แกม้ หลายคนทีKพระองคท์รงรักษาใหห้ายป่วยและเคยสอน
เขาเฝ้ามองดพูรอ้มกบักม้หวัและมจีติใจทีKทกุขโ์ศก

โจรคนหนึKงไดอ้ธบิายถงึความผดิของอกีคนหนึKงวา่
“เราควรจะละอายทีKพดูกบัพระเยซอูยา่งทีKเรากําลงัทําอยู่
พระองคท์รงเป็นพระบตุรของพระเจา้ พระเมสสยิาห์ เจา้
ไมไ่ดย้นิพระองคอ์ธษิฐานเผืKอศตัรขูองพระองคห์รอื เรา
สมควรตายเพราะการกระทําทีKชัKวรา้ยทั Xงหมดของเรา แต่
ทา่นผูน้ีXไมไ่ดทํ้าผดิอะไรเลย”

โจรคนนีXมองดพูระเยซแูละพดูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอ
ทรงโปรดระลกึถงึขา้พระองคเ์วลาทีKทา่นเขา้ในแผน่ดนิของ
พระองค”์ เขาหมายความวา่อะไร เขากําลงัถามพระผูช้ว่ย
ใหร้อดวา่ “สายเกนิไปสําหรับขา้พระองคห์รอืเปลา่ทีKจะ
ไดรั้บความรอด ขา้พระองคเ์ลวรา้ยเกนิไปหรอืเปลา่ทีKจะ
ไดรั้บความรอด พระองคช์ว่ยขา้พระองคไ์ดห้รอืเปลา่”



พระเยซตูรัสกบัเขา “ความบาปของเจา้ไดรั้บการยกโทษแลว้
วนันี>เจา้จะอยูก่บัเราในเมอืงบรมสขุเกษม” ยงัไมส่ายเกนิไป
สําหรับโจรทีIกําลงัจะตาย และเขาไมไ่ดเ้ลวรา้ยเกนิไปทีIจะเขา้
แผน่ดนิสวรรค์ ไมม่ใีครเลวรา้ยเกนิไปหรอืบาปมากเกนิไป หรอื
ชัIวชา้มากเกนิไป ใครกต็าม ไมว่า่เขาจะเป็นใครกส็ามารถเชืIอ
วางใจพระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเขาได ้ และไดรั้บการ
ชาํระใหบ้รสิทุธิmและทําใหพ้รอ้มสําหรับแผน่ดนิสวรรคไ์ด ้

โจรสองคนเป็นคนบาปทั>งคู่ พวกเขาทั>งสองคนตา่งกทํ็า
ความผดิรา้ยแรง ตอนแรกพวกเขาทั>งสองพากนัสาปแชง่และ
หมิIนประมาทพระเยซู แตแ่ลว้…โจรคนหนึIงกเ็ชืIอในพระเยซเูป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อดของเขา และเขาจะไดเ้ขา้ไปยงัแผน่ดนิสวรรค์
โจรอกีคนหนึIงไมเ่ชืIอในพระเยซู และไมไ่ดเ้ขา้ในแผน่ดนิ
สวรรค์ โจรสองคนนี>เป็นตวัแทนของคนทกุคนในโลก นัIนคอื
บางคนเชืIอในพระเยซแูละจะไดเ้ขา้ไปในแผน่ดนิสวรรค์ และ
บางคนไมเ่ชืIอในพระเยซแูละจะไมไ่ดเ้ขา้ในแผน่ดนิสวรรค์ เด็ก
ๆ เชืIอในพระองคห์รอืเปลา่
มผีูห้ญงิสามคนยนือยูใ่กล ้ ๆ กบักางเขน ทั>งสามคนตา่งกช็ืIอมา
รยี์ ไดแ้ก่ แมฝ่่ายโลกของพระองค์ นา้สาวของพระองคซ์ ึIงเป็น
ภรรยาของเคลโอปัส และมารยีมั์กดาลา พวกนางกําลงัรอ้งไห ้
ยอหน์ สาวกทีIพระองคท์รงรักยนือยูข่า้ง ๆ ผูห้ญงิเหลา่นั>น พระ
เยซตูรัสกบัมารยี์ (แมฝ่่ายโลกของพระองค)์ วา่ “เขา (ยอหน์)
เป็นลกูชายของทา่น” และตรัสกบัยอหน์วา่ “ทา่นเป็นแมข่อง
เจา้” และตั >งแตนั่>นมา ยอหน์กพ็ามารยีไ์ปอยูท่ีIบา้นของเขาใน
ฐานะแมข่องเขา



รปูที$ CE 5-3 ผูบ้งัคบักองรอ้ย
ถงึแมว้า่จะเป็นเวลาเทีIยงวนัและดวงอาทติยก์ร็อ้นและ

สวา่งจา้ ทันใดนั>นเอง ความมดืทีIน่ากลวัและหนาไดป้กคลมุทัIว
แผน่ดนิ แสงสวา่งจากดวงอาทติยไ์ดห้ายไปหมด พื>นดนิ
สัIนสะเทอืนดว้ยแผน่ดนิไหวทีIรนุแรง กอ้นหนิแตกออกจากกนั
เกดิฟ้ารอ้งและฟ้าแลบพาดผา่นทอ้งฟ้า ความมดืมดิปกคลมุ
เป็นเวลาสามชัIวโมง จนถงึบา่ยสามโมง ระหวา่งเวลานี> พระเยซู
ทรงทนทกุขท์รมานแสนสาหสัและเจ็บปวดอยา่งมาก ในการ
ทนทกุขท์รมานทีIรนุแรงของพระองค์ พระองคร์อ้งออกมาวา่
“เราหวินํ>า” บางคนวิIงไปและเอาฟองนํ>าจุม่นํ>าองุน่เปรี>ยวแลว้
เสยีบไวก้บัปลายไม ้ และสง่ขึ>นไปถงึรมิพระโอษฐ์ (รมิฝีปาก)
ของพระองคเ์พืIอใหพ้ระองคเ์สวย

ถงึแมว้า่การทรมานของการตรงึกางเขนจะเหลอืทนสดุทีI
จะพรรณนาได ้ แตเ่วลาแหง่การทนทกุขท์รมานทีIย ิIงใหญท่ีIสดุ
ของพระองคค์อืเวลาทีIพระเจา้ “วางความผดิบาปของเราทกุคน
ไวบ้นพระองค”์ ขณะทีIพระองคท์รงเป็นพระบตุรของพระเจา้ทีI
ไมม่คีวามผดิบาปตอ้งกลายมาเป็นผูผ้ดิบาปแทนเรา พระเจา้
ทรงเทพระพโิรธ (ความโกรธ) และความเกลยีดชงัของพระองค์
ทีIมตีอ่ความบาปออกมาและลงโทษพระบตุรทีIประเสรฐิยิIงของ
พระองคเ์อง เมืIอพระเจา้ทรงทําสิIงนี> คนทีIมงุดอูยูไ่ดย้นิเสยีง
ของพระเยซดูงักอ้งกงัวานผา่นความมดื รอ้งดว้ยความเสยีใจ
สดุซึ>ง “พระเจา้ของขา้พระองค์ พระเจา้ของขา้พระองค์ ไฉน
ทรงทอดทิ>งขา้พระองคเ์สยี” และพระบดิาทรงหนัหลงัของ
พระองคใ์หก้บัพระบตุรของพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิเพราะพระเยซู
ทรงแบกรับนํ>าหนักทีIน่ากลวัของความผดิบาปของมนุษยท์กุคน
ไวก้บัพระองค์ แลว้พระเยซทูรงถกูตดัขาดจากเบื>องพระพักตร์
พระบดิาของพระองคข์ณะทีIพระองคท์รงรับการลงโทษนรัินดร์
แทนเรา เนืIองจากพระเจา้ไมส่ามารถเพง่มองดคูวามบาป
พระองคจ์งึทรงหนัจากพระบตุรของพระองค์ พระองคท์รงละทิ>ง
พระบตุรของพระองค์ เพืIอวา่พระองคจ์ะไมต่อ้งละทิ>งครแูละ
เด็ก ๆ
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ตอนบา่ยสามโมง พระเยซตูะโกนเสยีงดงัวา่ “สาํเร็จแลว้
พระบดิาเจา้ขา้ ขา้พระองคฝ์ากวญิญาณจติของขา้พระองค์
ไวใ้นพระหตัถข์องพระองค”์ แลว้พระองคท์รงกม้พระเศยีร
ของพระองคแ์ละสิXนพระชนม์ นีKไมใ่ชเ่สยีงรอ้งเบา ๆ ทีK
ออ่นแอของคนทีKกําลงัจะตาย แตเ่ป็นเสยีงตะโกนแหง่ชยั
ชนะและความยนิดใีนชยัชนะ เพราะโดยการทนทกุข์
ทรมานและความตาย พระองคท์รงมชียัชนะเหนอืความผดิ
บาป ความตาย นรกและซาตาน พระองคไ์ดท้รงกระทํา
สําเร็จในสิKงทีKพระองคเ์สด็จมาทรงกระทํา พระองคไ์ด ้
เปิดทางสูส่วรรคส์ําหรับทกุคนทีKเชืKอในพระองค์



ในเวลาเดยีวกนั มา่นผนืใหญใ่นพระวหิารทีKกั Xนระหวา่ง
สว่นทีKเป็นอภสิทุธสิถาน (สว่นทีKบรสิทุธิlศกัดิlสทิธิlทีKสดุ) นัXน
ไดข้าดแยกเป็นสองทอ่นตั Xงแตบ่นสดุตลอดถงึขา้งลา่ง นีK
เป็นวธิขีองพระเจา้ในการบอกประชาชนและชาวโลกวา่
การถวายเครืKองบชูาทีKไดทํ้าการถวายมานานหลายศตวรรษ
เป็นสิKงทีKไมจํ่าเป็นอกีตอ่ไป เพราะพระเยซทูรงถวาย
พระองคเ์องเป็นเครืKองบชูาบนไมก้างเขนแลว้ ดงันัXนจงึทํา
ใหม้คีวามเป็นไปไดส้ําหรับทกุคนทีKจะมาหาพระเจา้โดย
ความเชืKอในพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดเทา่นัXน

เมืKอผูบ้งัคบักองรอ้ย นายทหารโรมันทีKทําหนา้ทีKดแูล
รับผดิชอบการตรงึกางเขนเห็นสิKงทีKเกดิขึXนทั Xงหมด เขาจงึ
มัKนใจวา่ พระเยซไูมใ่ชเ่ป็นเพยีงมนุษยค์นหนึKงเทา่นัXน เขา
รอ้งออกมาวา่ “แทจ้รงิทา่นผูน้ีXเป็นพระบตุรของพระเจา้
และพวกเราไมรู่เ้ลย” และเขาพดูถกู พระเยซู พระผูช้ว่ยให ้
รอดทรงเป็นพระบตุรของพระเจา้ ผูท้รงสิXนพระชนมว์นัทีKน่า
กลวันัXนเพืKอรับการลงโทษแทนความผดิบาปของเรา และ
เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองคไ์มไ่ดยั้งคง
สิXนพระชนมอ์ยูอ่ยา่งนัXนตลอดไป ในวนัทีKสามพระองคท์รง
กลบัมชีวีติอกีครั Xง เราควรจะขอบพระคณุพระองคอ์ยา่งไร
สําหรับทกุสิKงทกุอยา่งทีKพระองคท์รงกระทําเพืKอเรา ถา้หาก
วา่เด็ก ๆ ยังไมเ่คยตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
เป็นสว่นตวัของเด็ก ๆ แลว้ ทําไมไมทํ่าตอนนีXเลา่ ทลู
พระองคว์า่ เด็ก ๆ รูว้า่ตวัเด็ก ๆ เป็นคนบาป และเชืKอวา่
พระเยซทูรงเป็นพระเจา้ และทีKพระองคท์รงสิXน
พระชนมท์ีKบนไมก้างเขนนัXนเพืKอรับโทษความผดิบาปของ
เด็ก ๆ และเด็ก ๆ ตอ้งการใหพ้ระองคเ์ขา้มาอยูใ่นจติใจและ
ชว่ยเราทกุคนใหร้อดมชีวีตินรัินดรไ์ด ้
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การฟื7 นคนืพระชนม์
มัทธวิ 27:57-28:15; มาระโก 15:42-16:11;

ลกูา 23:50-24:12; ยอหน์ 19:38-20:18
บทที9 6

รปูที7 CE 5-2 ทบทวน
ประมาณบา่ยสามโมงของการถกูตรงึกางเขน พระเยซู

ทรงสละพระวญิญาณและสิXนพระชนม์ วนัรุง่ขึXนเป็นวนัสะบา
โตปัสกาซึKงเริKมตน้ตอนดวงอาทติยต์ก ซึKงเป็นเวลาประมาณ
หกโมงเย็น เนืKองจากประชาชนชาวยวิจะไมอ่นุญาตใหม้ศีพ
คนตายแขวนอยูบ่นกางเขนระหวา่งเทศกาลปัสกาและการ
เริKมตน้สะบาโตปัสกาในอกีสามชัKวโมงเทา่นัXน พวกจงึรบีทีK
จะนําพระศพของพระเยซลูงมาจากกางเขนและนําไปฝัง

เพืKอทําใหผู้ท้ีKถกูตรงึกางเขนตายเร็วขึXน พวกทหาร
มักจะทบุขาผูท้ีKถกูตรงึใหห้กั ดงันัXนพวกเขาจงึทบุขาของ
โจรทั Xงสองคนใหห้กั แตเ่มืKอมาถงึพระเยซู พวกเขาเห็นวา่
พระองคส์ ิXนพระชนมแ์ลว้ ดงันัXนพวกเขาจงึไมไ่ดท้บุขาของ
พระองคใ์หห้กั อยา่งไรกต็าม ทหารคนหนึKงเอาทวนแทง
เขา้ทีKสขีา้งของพระเยซู และเมืKอพวกเขาเห็นพระโลหติและ
นํXาไหลออกมาจากบาดแผล เขากร็ูว้า่พระเยซสู ิXนพระชนม์
แลว้

ในขณะทีKเหตกุารณท์ั XงหมดนีXเกดิขึXน มคีนเหลอือยูท่ีK
บรเิวณกางเขนไมม่ากนัก ในจํานวนคนทีKเหลอือยูร่วมถงึมา
รยีมั์กดาลา มารยีแ์มข่องยากอบนอ้ย และสะโลเมแมข่อง
ยากอบและยอหน์ ตา่งกเ็ต็มไปดว้ยความทกุขโ์ศกอยา่ง
มาก พวกเขาเฝ้าดแูละรอคอยดว้ยความเจ็บปวดทีKไม่
สามารถชว่ยอะไรไดเ้ลย



รปูที$ CE 6-1 การลงมาจากกางเขน
งานเสร็จอยา่งรวดเร็วเพืIอทีIจะเอาพระศพของพระเยซไูป

ฝังกอ่นดวงอาทติยต์ก มคีนสงัเกตเห็นหลายคนมาพรอ้มกบั
บนัได “ดซู ิ พวกเขากําลงัจะนําพระองคล์งมา” ผูห้ญงิคนหนึIง
รอ้งไห ้ พวกเขาทกุคนตา่งกข็ยบัเขา้ไปใกลม้ากขึ>นเพืIอจะได ้
เห็นไดช้ดัมากขึ>น

“ชายคนหนึIงดคูลา้ยกบัโยเซฟแหง่อารมิาเธยี ทําไม?
เขาเป็นคนทีIรวยทีIสดุและสําคญัทีIสดุในอสิราเอล เขากําลงัทํา
อะไรทีIนีI?” มกีารพดูตอ่ ๆ กนั และจรงิ ๆ แลว้คอืโยเซฟ
สมาชกิของชมุชนชาวยวิทีIไดรั้บความนับถอืมากซึIงเป็นสาวก
ของพระเยซดูว้ย โยเซฟแหง่อารมิาเธยีไปพบปีลาตอยา่งกลา้
หาญและไดรั้บอนุญาตใหฝั้งพระศพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เขา

นอกจากคนรับใชข้องเขาแลว้ โยเซฟไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืจากนโิคเดมัส สมาชกิสภาซานเฮดรนิทีIรํIารวยอกีคน
หนึIง นโิคเดมัสเป็นคนเดยีวกบัทีIกอ่นหนา้นี>มาหาพระเยซใูน
เวลากลางคนืเพืIอเรยีนรูว้า่ เขาตอ้งบงัเกดิใหมเ่พืIอจะเขา้
แผน่ดนิสวรรค์ เห็นไดช้ดัวา่นโิคเดมัสเคยเป็นผูต้ดิตามลบั ๆ
ของพระเยซู แตเ่วลานี>เขากา้วออกมาขา้งหนา้อยา่งกลา้หาญ
เพืIอวา่ทกุคนจะเห็นวา่เขาเป็นเพืIอนและผูต้ดิตามของพระเยซู

คนเหลา่นั>นคอ่ย ๆ นําพระศพของพระเยซลูงมาและแบก
ไปทีIอโุมงคฝั์งศพ



รปูที$ CE 6-2 โยเซฟแหง่อารมิาเธยีถวายอโุมงคใ์หมข่อง
เขา

อโุมงคห์รอืถํ>าทีIสกดัเอาไวใ้นศลิานั>นตั >งอยูใ่นสวนทีI
สวยงามของโยเซฟแหง่อารมิาเธยี ซึIงอยูใ่กลก้บัภเูขาทีIพระ
เยซถูกูตรงึกางเขน พวกเขาชาํระลา้งพระศพและบาดแผลของ
พระองค์ แลว้หุม้ดว้ยผา้ป่านชะโลมดว้ยนํ>ามันและเครืIองหอม
ผสมคอืมดยอบกบักฤษณา มผีา้ป่านทีIแยกตา่งหากชิ>นหนึIง
เป็นผา้เชด็หนา้ทีIเอาพันไวร้อบพระเศยีรซึIงเป็นธรรมเนยีม
ชาวยวิสําหรับการฝังศพ โยเซฟแหง่อารมิาเธยีเตรยีมอโุมงคฝั์ง
ศพนี>ไวสํ้าหรับตวัเขาเองและครอบครัวของเขาอยา่งไมต่อ้ง
สงสยัเนืIองจากอโุมงคย์งัไมเ่คยถกูใชม้ากอ่น

แผน่หนิขนาดใหญอ่ยูด่า้นนอกทางเขา้เพืIอใชปิ้ดอโุมงค์
ศลิาหรอืทีIคนมักจะเรยีกวา่หนิสสุาน หลงัจากทีIพระศพไดรั้บ
การหุม้ดว้ยผา้ป่านและผา้ผนืทีIเล็กกวา่ปิดไวท้ีIพระพักตรแ์ลว้
พวกเขากก็ลิ>งแผน่หนิขนาดใหญท่ีIอยูห่นา้ทางเขา้และกลบัไป
ทีIบา้นของตน

ชา่งเป็นเวลาทีIเศรา้โศกและมดืมดิจรงิ ๆ สําหรับผูท้ีIรัก
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ความหวงัทั >งหมดของพวกเขาไดห้ายไปแลว้
และจติใจของพวกเขาเต็มไปดว้ยความหดหู่ พระเยซทูรง
สิ>นพระชนม์ พวกเขาจะทําอะไรโดยทีIไมม่พีระองค์ เวลานี>พวก
เขาจะมชีวีติอยูเ่พืIออะไร



รปูที$ CE 6-3 ทหารเฝ้าอโุมงค์
ศตัรขูองพระเยซชูืIนชมยนิดกีบัการสิ>นพระชนมข์องพระ

เยซู พวกเขารูว้า่พระองคถ์กูฝังไวท้ีIไหนและไดไ้ปพบปีลาต
เพืIอพยายามเสนอใหปี้ลาตสัIงทหารโรมันไปเฝ้าอยูด่า้นนอก
อโุมงคฝั์งศพ เพราะพวกเขาจําไดว้า่ พระเยซทูรงสญัญาวา่
“หลงัจากสามวนัเราจะเป็นขึ>นมาอกีครั >ง”

พวกเขาบอกปีลาต “บางทสีาวกของพระองคอ์าจจะไป
ขโมยพระศพของพระองคใ์นเวลากลางคนืและซอ่นไว ้ แลว้
บอกทกุคนวา่พระองคท์รงเป็นขึ>นมาจากความตาย” ดงันั>นปีลา
ตจงึสัIงทหารไปเฝ้าอโุมงค์ “ตอนนี>เราไดจั้ดการกบัพระองค์
แลว้” ศตัรขูองพระเยซคูดิ “พระองคส์ ิ>นพระชนม์ ถกูฝังไว ้ และ
ถกูขงัไวใ้นอโุมงคศ์ลิาพรอ้มกบัมทีหารเฝ้าอโุมงค์ เราไดกํ้าจัด
คนทีIเราเกลยีดชงัแลว้” พวกเขาไมรู่แ้ละโงใ่ชไ่หมทีIคดิวา่พวก
เขาสามารถขงัพระเจา้ไวใ้นอโุมงคฝั์งศพ

ตอนเชา้ตรูว่นัอาทติย์ วนัตน้สปัดาหห์ลงัจากวนัสะบาโต
ในขณะทีIยงัคงมดือยู่ ขา้งในอโุมงคฝั์งศพทีIเย็นชื>น สิIงทีIน่า
อศัจรรยท์ีIสดุไดเ้กดิขึ>น ซึIงไดเ้กดิขึ>นในประวตัศิาสตรข์องโลก
พระเยซคูรสิตท์รงเป็นขึ>นมาจากความตาย พระองคท์ิ>งผา้พัน
พระศพนั>นไวใ้นลกัษณะเดยีวกบัทีIผเีสื>อทิ>งดกัแดท้ีIหุม้ตวัมัน
พระองคท์ิ>งผา้หอ่พระศพเหมอืนกบัหอยละเปลอืกหอย โดย
การวางทิ>งไวบ้นพื>นหนิในรปูทรงเดยีวกบัทีIหอ่พระศพของ
พระองค์

ทันใดนั>น ขณะทีIรุง่อรณุของวนัเริIมขึ>น พื>นดนิสั >นสะเทอืน
และสัIนไหว การสัIนสะเทอืนดเูหมอืนทําใหภ้เูขาทีIกางเขน
ตั >งอยูนั่ >นสัIนไหว ทหารโรมันทีIเฝ้าอโุมงคฝั์งศพของพระเยซตูืIน
ตระหนก ซึIงดรูาวกบัวา่โลกทั>งโลกกําลงัหมนุและสัIนระรัว
ขณะทีIทหารตกใจกลวักบัแสงทีIปกคลมุไปทัIว พวกเขาลม้ลง
กบัพื>นหมดสตเิหมอืนคนตาย

รปูที$ CE 6-4  พระเยซูทรงเป็นขึJนมาจากความตาย
พระเยซทูรงยนืขึ>นภายในอโุมงค ์นําผา้ทีIปิดพระพักตร์

และพระเศยีรของพระองคอ์อก มว้นไวอ้ยา่งเรยีบรอ้ย และวาง
ไวต้รงทีIพระเศยีรของพระองคเ์คยวางอยู่
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พระองคท์รงเป็นขึXนมาจากความตายและไมเ่คยสิXนพระชนม์
อกีเลย พระองคท์รงมชียัชนะและพชิติความบาป ซาตาน 
ความตาย และอโุมงคฝั์งศพ ศตัรทูกุตวัของพระองคถ์กู
ปราบ

พระเยซอูอกจากอโุมงคด์ว้ยพระวรกายทีKไดรั้บศกัดิlศรี
และเป็นขึXนมาของพระองค ์พระองคเ์สด็จตรงไปผา่น
ทางเขา้ศลิาดว้ยฤทธิlอํานาจและพระสริแิหง่การฟืXนคนืพระ
ชนมท์นัที

มแีสงโชตชิว่งพุง่ออกมา และทตูสวรรคท์ีKงดงามจนทํา
ใหพ้รา่ตาปรากฎมาจากสวรรค ์หนา้ของเขามรัีศมสีอ่ง
เหมอืนแสงฟ้าแลบและเสืXอผา้ของเขาขาวสดใส ทตูสวรรค์
ทําลายตราประทบัและกลิXงแผน่หนิทีKใหญแ่ละหนักซึKงปิด
ทางเขา้อโุมงคอ์อกและนัKงอยูท่ีKประตหูนิใหญ่

ทนัททีีKพวกทหาร “รูส้กึตวั” และกลบัเป็นปกตเิล็กนอ้ย
จากความตกใจกลวัของพวกเขา ทหารไดห้นไีปกรงุ
เยรซูาเล็มไปบอกผูนํ้าศาสนา ผูนํ้าศาสนาตดิสนิบนพวกเขา
ใหพ้ดูโกหก ดงันัXนทหารจงึบอกทกุคนวา่ “ขณะทีKพวกเรา
นอนหลบั สาวกของพระองคม์าขโมยพระศพไป” แตม่เีพยีง
ผูท้ีKไมต่อ้งการรูค้วามจรงิเทา่นัXนทีKจะเชืKอคําโกหกนัXน เพราะ
คนเราจะรูว้า่เกดิอะไรขึXนไดอ้ยา่งไรถา้หากวา่พวกเขานอน
หลบัอยู่



รปูที$ CE 6-5 ผูห้ญงิสามคนมาที$อโุมงค์
ในสมัยนั>น คนจะเอานํ>ามันหอมและเครืIองหอมมาเพืIอให ้

เกยีรตคินทีIตายไป ปัจจบุนันี> เราสง่ดอกไมไ้ปใหเ้พืIอใหเ้กยีรติ
แกค่นตาย กลุม่ผูห้ญงิชาวกาลลิทีีIสตัยซ์ืIอทีIยงัคงอยูท่ีIกางเขน
และตอ่มาไดเ้ฝ้าดกูารฝังพระศพของพระเยซไูดเ้ตรยีมเครืIอง
หอมและนํ>ามันหอมมาเพืIอชะโลมพระศพของพระเยซู กอ่นทีI
ดวงอาทติยจ์ะขึ>นในตอนเชา้วนัอาทติยอ์สีเตอร์ มารยีมั์กดาลา
สะโมเม มารยีแ์มข่องยากอบ และผูห้ญงิคนอืIนๆกําลงัมาทีI
อโุมงคฝั์งศพในสวนของโยเซฟเพืIอชะโลมนํ>ามันหอมนี>บนพระ
ศพของพระองคท์ีIรักยิIงของพวกเขา ขณะทีIพวกเขาเดนิมาตาม
ทางทีIคอ่นขา้งมดื พวกเขาพดูคยุกนัเกีIยวกบัปัญหาทีIทําให ้
พวกเขากงัวล

หนึIงในพวกผูห้ญงิพดูดว้ยเสยีงเบา ๆ “เราจะผา่นทหาร
โรมันทีIเฝ้ายามอยูไ่ดย้งัไง แลว้ใครจะเป็นคนกลิ>งกอ้นหนิใหญ่
กอ้นนั>นออกจากประตทูางเขา้ เราจะไมม่วีนัเขา้ไปถงึพระศพ
ของพระเยซไูดเ้ลย” ขณะทีIพวกเธอมาใกลพ้อทีIจะเห็นอโุมงค์
ฝังศพอยูใ่นระยะสายตา ทันใดนั>นทกุพากนัหยดุ มบีางอยา่ง
เกดิขึ>น



รปูที$ CE 6-6 พวกผูห้ญงิพบกอ้นหนิกลิJงออก
ทา่มกลางแสงแรกเริIมของรุง่อรณุ ดเูหมอืนกบัวา่

กอ้นหนิกอ้นใหญท่ีIปิดทางเขา้อโุมงคถ์กูกลิ>งออกมาไว ้
ขา้ง ๆ ใชแ่ลว้ พวกเธอพากนัแปลกใจทีIอโุมงคถ์กูเปิด
พวกเธอแทบจะไมเ่ชืIอสายตวัของตวัเอง นีIหมายความวา่
อะไร มารยีมั์กดาลาวิIงกลบัไปบอกเปโตรวา่อโุมงคถ์กูเปิด
ออกแลว้ พวกผูห้ญงิคนอืIน ๆ เขา้ไปใกลม้ากขึ>น พวกเธอ
พบวา่ พระศพของพระเยซหูายไปแลว้

พวกเธอยนือยูท่ีIนัIนรูส้กึแปลกใจมาก ทันใดนั>นทตู
สวรรคม์าปรากฎ แตง่กายดว้ยเสื>อผา้ทีIสวา่งสกุใสมากจน
ทําใหต้าของพวกเธอพรา่ พวกผูห้ญงิพากนัตกใจกลวั ทตู
สวรรคถ์ามวา่ “พวกทา่นแสวงหาคนเป็นในพวกคนตาย
ทําไมเลา่ พระองคไ์มไ่ดอ้ยูท่ีIนีI พระองคท์รงเป็นขึ>นมาแลว้
มาดซู ิ มาดทูีIเขาวางพระศพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และ
อยา่กลวัเลย พวกทา่นจําไมไ่ดห้รอืทีIพระองคบ์อกพวก
ทา่นเมืIอพระองคอ์ยูใ่นแควน้กาลลิวีา่ พระองคต์อ้ง
สิ>นพระชนม์ แตว่า่พระองคจ์ะทรงเป็นขึ>นมาอกีครั >งในวนัทีI
สาม” พวกผูห้ญงิระลกึถงึคําของพระเยซไูดด้ว้ยคําเตอืนนี>

“จงไปตามทางของพวกทา่น” ทตูสวรรคบ์อก “ไป
บอกพวกสาวกและเปโตร ไมต่อ้งเศรา้ ไมต่อ้งทกุขโ์ศก
และรอ้งไหค้รํIาครวญอกีตอ่ไป เพราะพระเยซทูรงมชีวีติ
พระองคท์รงเป็นขึ>นมาจากความตาย พวกทา่นจะพบ
พระองค์ เพราะพระองคจ์ะลว่งหนา้พวกทา่นไปในแควน้กา
ลลิี

พวกผูห้ญงิรบีออกจากอโุมงคแ์ละมุง่หนา้กลบัไปยงั
กรงุเยรซูาเล็มดว้ยความชืIนชมยนิดแีตก่ต็วัสัIนจากความ
ตืIนเตน้และน่าเกรงขาม พวกเธอมเีรืIองราวทีIจะตอ้งไปบอก
คนอืIนใหรู้ ้ ในทีIสดุ พวกเธอกไ็ดพ้บกบัเหลา่สาวกดว้ย
อาการเหนืIอยหอบและแทบจะหายใจไมอ่อก ทกุคน
พยายามทีIจะพดูพรอ้มกนั “พวกเราเพิIงมาจากอโุมงค!์
อโุมงคว์า่งเปลา่ พระศพของพระเยซไูมไ่ดอ้ยูท่ีIนัIน! และ
พวกเราไดพ้บทตูสวรรคท์ีIบอกวา่ พระองคท์รงเป็นขึ>น
แลว้!”
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พวกสาวกไมเ่ชืKอ พวกสาวกคดิวา่ พวกผูห้ญงิเหนืKอยเกนิไป
และสตแิตกไปแลว้ “ตอนนีX สงบสตอิารมณก์อ่น” พวก
ผูช้ายพดู “และพยายามเลา่ใหเ้ราฟังซวิา่ พวกทา่นกําลงัพดู
ถงึอะไร พวกทา่นคงจะตอ้งเห็นนมิติหรอืฝันไป”

“แตเ่ป็นความจรงินะ! เป็นความจรงิ!” พวกผูห้ญงิรอ้ง
ออกมา “เราเห็นทตูสวรรคด์ว้ยตวัของเราเองและทา่นพดู
กบัเรา ทา่นบอกเราวา่ เราจะไดพ้บพระเยซ!ู”

รปูที$ CE 6-7  เปโตรและยอหน์มาถงึอโุมงคว์า่งเปลา่
แตเ่ปโตรไดย้นิขา่วจากมารยีมั์กดาลาแลว้และไดร้บีวิIง

จากไปโดยมยีอหน์ตามไปดว้ย เปโตรและยอหน์ รบีไป
ตรวจสอบเรืIองนี>ดว้ยตวัของพวกเขาเอง พวกเขาวิIงไปตลอด
ทาง ยอหน์ซึIงหนุ่มกวา่และวอ่งไวกวา่ไปถงึอโุมงคเ์ป็นคนแรก 
แตเ่ขาไมไ่ดเ้ขา้ไปขา้งใน ไมน่านเปโตรกม็าถงึ เหนืIอยหอบ
แทบหมดแรงและหยดุหายใจแลว้เขาเขา้ไปขา้งใน แลว้ยอหน์
ตามเปโตรเขา้ไปในอโุมงค์

“ดซู!ิ เปโตร ดผูา้หอ่พระศพ!” ยอหน์พดู “ไมม่ใีครตดัผา้
หอ่พระศพหรอืวา่คลีIมันออก พวกเขาไมส่ามารถขโมยพระศพ
ของพระองค ์ดผูา้และทีIถกูทิ>งไวอ้ยูใ่นรปูทรงพระศพของ
พระองค ์มองดผูา้ทีIมว้นไวเ้รยีบรอ้ยและวางไวท้ีIเคยวางพระ
เศยีรของพระองค ์ขโมยจะไมทํ่าแบบนั>น ตอนนี>ผมรูแ้ลว้ ผม
มัIนใจวา่ องคพ์ระเยซเูจา้ทรงเป็นขึ>นมาจากความตาย” ยอหน์
พดู และยอหน์เชืIอ

พวกเขากลบัไปทีIกรงุเยรซูาเล็มดว้ยความชืIนชมยนิด ี

รปูที$ CE 6-8  พระเยซูทรงปรากฎแกม่ารยี ์
หลงัจากนั>นไมน่าน มารยีมั์กดาลากลบัไปทีIอโุมงคแ์ละยนื

รอ้งไหอ้ยูข่า้งนอก ขณะทีIเธอรอ้งไห ้เธอกม้ลงและมองเขา้ไป
ขา้งในและเห็นทตูสวรรคส์ององคใ์สเ่สื>อสขีาวนัIงอยูต่รงกบัทีI
พระศพสว่นพระเศยีรและพระบาทของพระศพพระเยซเูคยวาง
ไว ้

“ทา่นรอ้งไหทํ้าไม”  ทตูสวรรคถ์ามเธอ
“เพราะพวกเขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของดฉัินไป” เธอ

ตอบ “และดฉัินไมรู่ว้า่พวกเขาเอาพระองคไ์ปไวท้ีIไหน”
52



ขณะนัXนเอง เธอหนัไปมองและเห็นใครยนือยูข่า้งหลงัเธอ
คอืพระเยซู แตเ่ธอจําพระองคไ์มไ่ด ้ พระองคถ์ามเธออยา่ง
ออ่นโยนมากวา่ “เจา้รอ้งไหทํ้าไม และเจา้กําลงัหาใคร”

เธอคดิวา่พระองคเ์ป็นคนสวนทีKคอยรดนํXาดอกไมแ้ละ
ดแูลสวนจงึพดูวา่ “นายทา่น ถา้ทา่นเอาพระองคไ์ป ชว่ย
บอกดฉัินหน่อย ทา่นเอาพระองคไ์ปไวท้ีKไหน และดฉัินจะ
ไปพบพระองค”์

พระเยซตูรัสกบัเธอเพยีงคําเดยีว พระองคเ์รยีกชืKอของ
เธอ “มารยี”์ เธอหนัมาหาพระองคแ์ละลม้ลงแทบพระบาท
ของพระองค์

“พระอาจารย!์” เธออทุานออกมา “พระองคม์ชีวีติจรงิ
ๆ หรอื พระองคท์รงเป็นพระเยซอูงคเ์ดยีวกบัทีKส ิXนพระชนม์
บนไมก้างเขนเมืKอสองสามวนักอ่นหรอื” พระองคท์รงทําให ้
เธอแน่ใจวา่ พระองคท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกบั
ทีKถกูตรงึกางเขนผูซ้ ึKงเป็นขึXนมาจากความตาย



“ไปเร็ว ๆ” พระเยซตูรัส “ไปพบสาวกของเราและบอก
พวกเขาวา่ เราจะไปหาพระบดิาของเราและพระบดิาของพวก
เจา้ ไปพบพระเจา้ของเราและพระเจา้ของพวกเจา้”

มารยีเ์ต็มไปดว้ยความชืIนชมยนิดี ตอนนี>เธอรูว้า่ ส ิIงทีIทตู
สวรรคบ์อกเธอเป็นความจรงิ เธอไดเ้ห็นพระเยซดูว้ยตวัของ
เธอเอง เธอไดย้นิเสยีงของพระองค์ พระองคท์รงมชีวีติ
พระองคท์รงเป็นขึ>นมาจากความตาย มารยีมั์กดาลารบีไปพบ
พวกสาวกและบอกพวกเขา “ดฉัินไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”

ชา่งเป็นสิIงทีIน่าตืIนเตน้เรา้ใจทีIไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มี
ชวีติ มารยีมั์กดาลาอยูใ่นหมูค่นพวกแรกทีIไดเ้ห็นพระเยซู
หลงัจากการฟื>นคนืพระชนมข์องพระองค์ ยอหน์ไมไ่ดเ้ห็นพระ
เยซขูณะนั>นแตเ่ขาเชืIอวา่พระเยซทูรงมชีวีติ ปัจจบุนันี>ครแูละ
เด็ก ๆ กไ็มไ่ดเ้ห็นพระองค์ แตเ่ราในฐานะทีIเป็นครสิเตยีน เรา
เชืIอวา่พระองคท์รงมชีวีติอยู่

เราทีIเป็นของพระเยซไูมจํ่าเป็นตอ้งกลวัความตายหรอื
การตาย ซึIงเป็นผลลพัธข์องการมชียัชนะเหนอืความตายของ
พระครสิต์ เราไมจํ่าเป็นตอ้งกลวัอโุมงคฝั์งศพ เราสามารถ
สรรเสรญิพระองคใ์นจติใจของเราและพดูวา่ “โอ ความตาย
เหล็กไนของเจา้อยูท่ีIไหน โอ อโุมงคฝั์งศพ ชยัชนะของเจา้อยู่
ทีIไหน”

เด็ก ๆ รูไ้หมวา่ เวลาทีIผึ>งตอ่ยใคร มันจะทิ>งเหล็กไนของ
มันไวใ้นคนนั>น และทําใหเ้จ็บปวดมากทเีดยีว แตผ่ึ>งตวันั>นกไ็ม่
สามารถทํารา้ยใครไดอ้กีตอ่ไป ทําไม เพราะเหล็กไนของมนั
ทิ>งไวใ้นตวัของคนแรกทีIมันตอ่ย และนัIนเป็นความจรงิทีIน่า
อศัจรรย์ พระคมัภรีส์อนเราเกีIยวกบัการสิ>นพระชนมข์องพระ
เยซวูา่ ความตายไดต้อ่ยพระเยซเูจา้และทิ>งเหล็กไนของมันไว ้
ในพระองค์ ดงันั>นเวลานี> ความตายไมส่ามารถทํารา้ยเด็ก ๆ
หรอืครู หรอืใครทีIเป็นของพระองคไ์ดอ้กีตอ่ไป เชน่เดยีวกบัทีI
หลมุฝังศพกไ็มส่ามารถทํารา้ยเรา เพราะพระองคเ์สด็จออกมา
จากหลมุฝังศพ และพระองคท์รงทําใหเ้รามัIนใจวา่ วนัหนึIงเมืIอ
พระองคเ์สด็จกลบัมาบนโลก พระองคจ์ะทําใหศ้พของครสิ
เตยีนเป็นขึ>นมาจากหลมุฝังศพ และผูท้ีIเชืIอทกุคนจะไปอยูก่บั
พระองคต์ลอดไปเป็นนติย์ และเพราะพระองคท์รงมชีวีติ เราก็
สามารถมชีวีติไดด้ว้ย
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เอมมาอสูและหอ้งช ัSนบน
มาระโก 16:12-14; ลกูา 24:13-45;

ยอหน์ 20:19-31
บทที7 7

รปูที$ CE 7-1  พระเยซูทรงพดูคยุกบัคนสองคนที$ถนนไป
เอมมาอสู

ขณะทีIพวกเขาเดนิไปตามทางพดูคยุกนัเกีIยวกบัสิIง
เหลา่นี>ทั >งหมด ทันใดนั>นเอง พระเยซเูสด็จไปตามทางและ
ดําเนนิรว่มไปกบัพวกเขา แตพ่วกเขาจําพระองคไ์มไ่ด ้“พวก
ทา่นกําลงัคยุกนัดว้ยเรืIองอะไรถงึทําใหต้อนนี>พวกทา่นดู
โศกเศรา้และเดอืดรอ้นใจมาก” พระองคถ์าม

พวกเขาหยดุสกัครู ่และเคลโอปัสตอบวา่ “ทา่นคงจะเป็น
คนเดยีวในแถบนี>ทีIไมไ่ดย้นิเกีIยวกบัสิIงทีIน่ากลวัมากทีIเกดิขึ>น
ในกรงุเยรซูาเล็มเมืIออาทติยท์ีIแลว้”

“สิIงทีIเกดิขึ>นนั>นคอือะไรหรอื”  พระเยซถูาม
“สิIงนั>นทีIเกดิขึ>นกบัพระเยซชูาวนาซาเร็ธ” พวกเขาตอบ 

“พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะผูท้รงทําการอศัจรรยท์ีI
เหลอืเชืIอและทรงเป็นอาจารยท์ีIย ิIงใหญซ่ึIงไดรั้บความนับถอื
อยา่งมากจากพระเจา้และมนุษย ์แตพ่วกมหาปโุรหติและผูนํ้า
ศาสนาของเราจับพระองค ์พวกเขาสง่พระองคไ์ปใหรั้ฐบาล
โรมันเพืIอกลา่วโทษพระองคถ์งึตาย และพระองคถ์กูตรงึ
กางเขนอาทติยท์ีIแลว้ เราเคยหวงัวา่ พระองคท์รงเป็นพระเมส
สยิาหผ์ูท้รงเกยีรตขิองอสิราเอลผูเ้สด็จมาชว่ยเราและ
ปลดปลอ่ยเราจากการปกครองของโรมัน และนอกจากสิIงทีI
เกดิขึ>นทั >งหมดนี>สามวนัผา่นไป พวกผูห้ญงิบางคนจากกลุม่
ของเราไปทีIอโุมงคฝั์งพระศพของพระองคต์อนเชา้ตรูข่องวนันี>
และกลบัมาพรอ้มกบัขา่วทีIน่าตกใจวา่ พระศพของพระองค์
หายไป และพวกเขาไดเ้ห็นทตูสวรรคซ์ ึIงบอกพวกเขาวา่ พระ
เยซทูรงมชีวีติ พวกผูช้ายบางคนวิIงออกไปดแูละแน่ใจวา่ พระ
ศพของพระเยซหูายไปเหมอืนอยา่งทีIพวกผูห้ญงิบอก แตพ่วก
เขาไมเ่ห็นพระเยซ”ู
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แลว้พระเยซตูรัสกบัพวกเขา “ประชาชนชา่งโงเ่ขลาอะไร
เชน่นีX ทําไมจงึเป็นสิKงทีKยากมากหรอืทีKจะเชืKอทกุอยา่งทีKผู ้
เผยพระวจนะไดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรี ์ผูเ้ผยพระวจนะไมไ่ด ้
พยากรณไ์วอ้ยา่งชดัเจนหรอืวา่ จําเป็นทีKพระครสิต ์พระเมส
สยิาหจ์ะตอ้งทนทกุขก์บัสิKงเหลา่นีXทั Xงหมดกอ่นทีKพระองคจ์ะ
ปกครองในฐานะกษัตรยิ”์ แลว้พระเยซทูรงอา้งองิถงึขอ้พระ
คมัภรีห์ลายตอนจากการเขยีนของผูเ้ผยพระวจนะใหพ้วก
เขาฟัง พระองคท์รงอธบิายความหมายขอ้พระคมัภรีนั์Xนและ
สิKงทีKพระคมัภรีข์อ้นัXน ๆ พดูเกีKยวกบัพระเมสสยิาห์ นัKน
จะตอ้งเป็นบทเรยีนพระคมัภรีท์ีKลํXาเลศิจรงิ ๆ และนัก
เดนิทางสองคนนีXคงจะตอ้งประหลาดใจและชืKนชมกบั
ความรูด้า้นพระวจนะพระเจา้ของชายแปลกหนา้คนนีXมาก
เพยีงใด

ถงึเวลานีX พวกเขากําลงัใกลถ้งึเอมมาอสู บา้นของ
พวกเขา พระเยซจูะไปตอ่ แตพ่วกเขาขอใหพ้ระองคไ์ปทีK
บา้นกบัพวกเขาเนืKองจากตอนนีXมดืคํKาแลว้



รปูที$ CE 7-2 พระเยซูไปที$บา้นและเสวยกบัพวกเขา
ดงันั>น พระองคจ์งึไปบา้นกบัพวกเขา ไมน่านนักอาหารคํIา

กจั็ดเตรยีมไวเ้สร็จ หลงัจากทีIนัIงลงเพืIอทานอาหารดว้ยกนั
เคลโอปัสขอใหค้นแปลกหนา้อธษิฐานขอบพระคณุพระเจา้
สําหรับอาหาร ซึIงพระองคย์นิดทีีIจะทําตามคําขอนั>น แลว้
พระองคท์รงหยบิขนมปังหกัออกเป็นชิ>น ๆ และสง่ใหพ้วกเขา
ทันใดนั>นเอง ตาของพวกเขากถ็กูเปิดออกและพวกเขาจํา
พระองคไ์ด ้ พระเยซู องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นขึ>นมาของ
พวกเขา ทันใดนั>นเอง พระองคไ์ดอ้นัตรธานหายไป พระองค์
ไมไ่ดอ้ยูก่บัพวกเขาอกีตอ่ไป พระองคเ์พิIงจะหายไปจาก
สายตาของพวกเขา

พวกเขาประหลาดใจและตกใจ และพดูแกก่นัวา่ “ถา้อยา่ง
นั>นกถ็กูของมารยีมั์กดาลา เธอไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทีIสดุ
และเราไดเ้ห็นพระองคด์ว้ย พระเยซทูรงพระชนมอ์ยูจ่รงิ ๆ
นับวา่เป็นขา่วทีIน่าปลื>มปีตยินิดจีรงิ ๆ จติใจของเราไมไ่ดร้อ้น
รนอยูภ่ายในเราหรอืเวลาทีIพระองคพ์ดูคยุกบัเราทีIถนนและ
อธบิายพระคมัภรีแ์กเ่รา”

เด็ก ๆ คดิวา่ แลว้สองคนนั>นทําอะไรตอ่ พวกเขานัIงอยูท่ีI
นัIนและมคีวามสขุกบัการรูว้า่พระเยซทูรงพระชนมอ์ยูแ่ละพวก
เขาไดพ้บพระองคแ์ลว้แคนั่>นอยา่งนั>นหรอื… ไมใ่ชเ่ลย!



รปูที$ CE 7-3 พวกเขาวิ$งไปบอกพวกสาวก
พวกเขาลกุขึ>นจากโตะ๊ทันทแีละวิIงเป็นระยะทางเจ็ดไมล์

(ประมาณ 11 กม.) กลบัไปกรงุเยรซูาเล็มเพืIอบอกขา่วทีIน่า
อศัจรรยก์บัพวกสาวก คนสองคนจากเอมมาอสูมาถงึดว้ยอาการ
เหนืIอยหอบและแทบหายใจไมอ่อก “เร็ว ๆ ใหเ้ราบอกขา่วทีIน่า
อศัจรรยบ์างอยา่งกบัพวกทา่น” พวกเขารอ้งเรยีก พวกสาวกวิIง
มาทักทายพวกเขา ทั>งสองคนรบีขึ>นไปชั >นบน ดว้ยความตืIนเตน้
และเรา้ใจมากจนพวกเขาแทบจะบงัคบัตวัเองไมไ่ด ้ กอ่นทีIทั >ง
สองคนจะพดูอะไรออกมา สาวกคนหนึIงกร็อ้งออกมาวา่ “องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นขึ>นมาแลว้จรงิ ๆ พระองคไ์ดท้รงปรากฎ
แกเ่ปโตร”

หลงัจากนั>น สองคนทีIมาจากเอมมาอสูเลา่เรืIองของพวก
เขาวา่พระเยซทูรงปรากฎใหพ้วกเขาเห็นอยา่งไรขณะทีIพวกเขา
กําลงัเดนิไปตามถนน และพวกเขาจําพระองคไ์ดอ้ยา่งไรขณะทีI
พระองคท์รงหกัขนมปัง ทกุคนรูส้กึขอบพระคณุพระเจา้กบัขา่ว
นี>ทีIพสิจูนว์า่ พระเยซทูรงพระชนมอ์ยูจ่รงิ ๆ

คํIาวนันั>น พวกสาวกและศษิยบ์างคนของพระเยซอูยู่
ดว้ยกนัในหอ้งหนึIงทีIปิดประตแูละหนา้ตา่ง เพราะพวกเขากลวั
พวกผูนํ้าชาวยวิ



รปูที$ CE 7-4 พระเยซูทรงปรากฎใหเ้ห็นในหอ้งช ัJนบน
ทันใดนั>น ขณะทีIพวกเขากําลงัพดูคยุกนัอยา่งตืIนเตน้

เกีIยวกบัสิIงทีIเกดิขึ>นเมืIอสองสามวนักอ่น คนหนึIงรอ้งออกมาวา่
“ดนัูIนซ”ิ

พระเยซปูระทับยนือยูท่ีIนัIนทา่มกลางพวกเขา พวกเขา
ตกใจกลวัอยา่งมากขณะทีIจติใจของพวกเขาเต็มไปดว้ยความ
กลวัอยา่งฉับพลนั พวกเขาคดิวา่เห็นผี พระเยซตูรัสวา่ “ทําไม
พวกทา่นกลวัมากขนาดนั>น ทําไมพวกทา่นถงึสงสยัวา่เป็นเรา
จรงิ ๆ หรอืเปลา่ อยา่ทกุขร์อ้นเลย ดทูีIมอืและเทา้ของเรา (เป็น
รอยตะป)ู พวกทา่นสามารถมองเห็นวา่เราเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของพวกทา่นจรงิ ๆ สมัผัสเราซิ และแน่ใจวา่เราไมใ่ชผ่ี
เพราะผไีมม่รีา่งกายเหมอืนอยา่งทีIพวกทา่นเห็นวา่เราม”ี

แมเ้มืIอพวกเขามองดทูีIรอยตะปแูละเห็นบาดแผลทีIพระ
บาทของพระองค์ พวกเขากย็งัไมอ่ยากจะเชืIอวา่เป็นความจรงิ
พวกเขายงัมคีวามสงสยัผสมกบัความชืIนชมยนิดขีองพวกเขา
แลว้พวกเขากต็อ้งแปลกใจเมืIอพระองคถ์ามวา่ “พวกทา่นมี
อะไรกนิบา้งทีIนีI” พวกเขาถวายปลายา่งใหพ้ระองคแ์ละเฝ้าดู
ขณะทีIพระองคเ์สวย พวกเขารูแ้ลว้วา่ พระองคท์รงพระชนมอ์ยู่
และเป็นจรงิ เพราะไมเ่คยมใีครเห็นคนตายทานอาหาร

หลงัจากนี> พระเยซเูริIมใหบ้ทเรยีนพระคมัภรีเ์ดยีวกบัทีI
พระองคท์รงใหก้บัคนสองคนทีIถนนไปเอมมาอสูแกส่าวกของ
พระองค์ พระองคต์รัสวา่ “พวกทา่นจําไมไ่ดห้รอื เราไดบ้อก
พวกทา่นหลายครั>งวา่ ทกุสิIงทีIเขยีนเกีIยวกบัเราโดยโมเสส ผู ้
เผยพระวจนะ และในพระธรรมสดดุจีะตอ้งเป็นจรงิ พวกทา่นจํา
ไมไ่ดห้รอืวา่ พระคมัภรีอ์ธบิายไวอ้ยา่งละเอยีดมากวา่ เราตอ้ง
ทนทกุขแ์ละสิ>นพระชนม์ และเป็นขึ>นมาจากความตายในวนัทีI
สาม พวกทา่นไดเ้ห็นคําพยากรณเ์หลา่นี>บงัเกดิขึ>น” พระเยซู
ทรงเปิดความคดิของพวกเขาเพืIอจะเขา้ใจวา่ การสิ>นพระชนม์
และการฟื>นคนืพระชนมข์องพระองคเ์ป็นสว่นหนึIงของคํา
พยากรณใ์นพระคมัภรี์
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ไมเ่พยีงแตอ่โุมงคถ์กูเปิดออกเทา่นัXน แตต่าของพวกเขา
ถกูเปิดดว้ย เพืKอวา่พวกเขาจะรูจั้กพระองค์ พระองคท์รง
เปิดพระคมัภรีใ์หก้บัพวกเขาและเปิดความเขา้ใจของพวก
เขา เพืKอวา่พวกเขาจะรูว้า่พระองคกํ์าลงัพดูเกีKยวกบัอะไร
เราควรอธษิฐานวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงโปรดเปิดตา
ของขา้พระองคเ์พืKอขา้พระองคจ์ะมองเห็นและเขา้ใจสิKงทีK
น่าอศัจรรยใ์นหนังสอืของพระองค”์ ถา้พระองคไ์มไ่ดเ้ปิด
พระคมัภรีใ์หเ้ราและเปิดความเขา้ใจของเรา เรากไ็ม่
สามารถเรยีนรูค้วามจรงิทีKลํXาเลศิทีKพระองคท์รงมสีําหรับเรา

ตอนคํKาวนัอาทติยนั์XนเมืKอพระเยซทูรงปรากฎแกส่าวก
ของพระองค์ โธมัสไมไ่ดอ้ยูท่ีKนัKน เมืKอโธมัส กลบัมา พวก
สาวกพากนัเลา่ใหเ้ขาฟัง “เราไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
พระองคท์รงปรากฎกบัเรา และเราไดพ้ดูคยุกบัพระองค์
ตอนนีXเรารูแ้น่นอนวา่ พระองคท์รงเป็นขึXนมาจากความตาย”

“พวกคณุคดิวา่ผมจะเชืKอหรอื” โธมัสพดู “ผมจะไม่
เชืKอนอกจากผมจะเห็นรอยแผลทีKถกูตะปใูนพระหตัถข์อง
พระองคแ์ละเอานิXวของผมแหยเ่ขา้ไป และเอามอืของผม
แหยเ่ขา้ไปในสขีา้งของพระองค”์
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รปูที$ CE 7-5 โธมสันมสัการพระเยซู
แปดวนัตอ่มา พวกสาวกมารวมตวักนัอกีครั >งในสถานทีI

เดมิ และครั>งนี>โธมัสอยูก่บัพวกเขา ทันใดนั>น พระเยซปูระทับ
ยนือยูท่า่มกลางพวกเขาและทักทายพวกเขาเหมอืนครั>งกอ่น
ใบหนา้ของโธมัสแสดงอาการตกใจและประหลาดใจมาก บาง
ทเีขาอาจจะรูส้กึละอายดว้ยเพราะความสงสยัของเขา คนอืIน
พดูถกูมาตลอดเวลา นีIเป็นพระเยซทูีIเป็นขึ>นมาจากความตาย
จรงิๆ เวลานี>พระเยซมูองตรงมาทีIโธมัสและพดูวา่ “โธมัส เอา
นิ>วของเจา้แหยเ่ขา้มาในมอืของเราซิ และเอามอืของเจา้แหย่
เขา้สขีา้งของเราซิ อยา่สงสยัอกีเลย แตจ่งเชืIอเถดิ”

แตต่อนนี>โธมัสไมต่อ้งการสมัผัสรอยแผลของพระเยซู ไม่
มคีวามจําเป็นอะไร เขารูว้า่นีIคอืพระครสิตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู่
ทรงเป็นขึ>นมาจากความตายจรงิๆ เขาคกุเขา่ลงทีIพระบาทของ
พระเยซดูว้ยความถอ่มใจและรอ้งออกมาวา่ องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พระองค์ พระเจา้ของขา้พระองค”์

โธมัสไมเ่พยีงแตส่ารภาพวา่พระเยซทูรงเป็นพระผูช้ว่ยให ้
รอดของเขาเทา่นั>น แตย่งัทําใหพ้ระองคท์รงเป็นพระเจา้ของ
ชวีติของเขาดว้ย และนัIนเป็นสิIงทีIพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราทํา คอื
มอบชวีติของเราไวก้บัพระองคต์ลอดเวลา และใหพ้ระองคเ์ป็น
กษัตรยิแ์ละเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พระองคป์รารถนาทีI
จะเป็นเจา้ของและครอบครองสิIงทีIพระองคไ์ดซ้ื>อดว้ยราคา
แพงมาก เพืIอวา่พระองคส์ามารถควบคมุเหนอืทกุสิIงทีIเราคดิ
รูส้กึ พดูและทําไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ เราอยากจะเชืIอ
เหมอืนกบัโธมัสไหม โดยการคกุเขา่ของเราตอ่หนา้องคพ์ระ
เยซเูจา้และพดูวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค์ พระ
เจา้ของขา้พระองค”์

แลว้พระเยซบูอกโธมัสวา่ “ทา่นเชืIอเพราะทา่นไดเ้ห็นเรา
แตผู่ท้ีIไมเ่ห็นเราและเชืIอกเ็ป็นสขุ” พระเยซกํูาลงัคดิถงึทกุคน
ทีIไดย้นิเกีIยวกบัพระองคม์าตลอดเวลาหลายปีและเชืIอพระองค์
โดยทีIไมไ่ดเ้ห็นพระองค์ พระองคต์รัสวา่ ความสขุจะเป็นของ
พวกเขา เราไมย่นิดหีรอืทีIพระองคท์รงรวมเราไวใ้นพระพรของ
พระองค์ เพราะเราเชืIอในพระองค์ ถา้หากวา่เด็ก ๆ ยงัไมไ่ด ้
เชืIอในพระองค์ เด็ก ๆ สามารถตอ้นรับพระองคต์อนนี>ได ้
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อาหารเชา้บนชายฝั7งกบัพระเยซู
ยอหน์ 21
บทที7 8

รปูที$ CE 8-1  พวกสาวกไปจบัปลาและเห็นชายคนหนึ$ง
บนชายฝั$งทะเล

ดงันั>น พวกเขาจงึชว่ยกนัขนแหของพวกเขาใสล่งในทอ้ง
เรอืและเข็นเรอืออกไปทีIนํ>าลกึ ทีIซ ึIงพวกเขาคดิวา่จะจับปลาได ้
เยอะ

เวลากลางคนืเป็นเวลาทีIดสํีาหรับการหาปลา คนืนั>นไมม่ี
ดวงจันทร ์มเีมฆมากและคอ่นขา้งมดื พวกเขาเหวีIยงแหของ
พวกเขาลงไปในจดุทีIพวกเขาชอบหลายครั>งและลากแห
กลบัมา แตไ่มม่ปีลา

“ใหเ้ราขยบัออกไปอกีจดุหนึIงในทะเลสาปและหยอ่นแห
ลงในนํ>าใหน้านขึ>น ครั >งนี>เราแน่ใจวา่เราคงจะไดป้ลามาก” คน
หนึIงแนะนํา พวกเขาทําตามคําแนะนํานั>นหลายครั>ง แตย่งัคง
ไมม่ปีลา พวกเขาลองทั>งทีIนํ>าลกึและนํ>าตื>นครั >งแลว้ครั >งเลา่ 
พวกเขาดงึแหขึ>นมา ลากเขา้มาในเรอื เทไวท้ีIทอ้งเรอื แตล่ะ
ครั >งแหกย็งัวา่งเปลา่

เวลาทีIแหขนาดใหญเ่ปียกนํ>าจะหนักมากและดงึลาก
ลําบาก เป็นงานทีIตอ้งใชค้วามพยายามมาก บางทพีวกสาวก
อาจจะตอ้งการเงนิ และหากจับปลาไดม้ากกจ็ะทําใหพ้วกเขามี
เงนิ แตห่ลงัจากทีIจับปลามาตลอดทั>งคนื พวกเขาจับไมไ่ด ้
อะไรเลย เมืIอถงึตอนเชา้ พวกเขาจับปลาไมไ่ดส้กัตวั ปวด
เมืIอยกระดกูไปหมด ทั >งหวิและทอ้ถอย นาธานาเอลพดูวา่  
“เราน่าจะกลบัเขา้ฝัIงดกีวา่ เราทํางานมาทั>งคนืและจับอะไร
ไมไ่ดเ้ลย”

ขณะทีIพวกเขาเขา้มาใกลฝั้Iงในตอนเชา้ตรู ่พวกเขาเห็น
ชายคนหนึIงกําลงัยนือยูบ่นชายฝัIง แตพ่วกเขาไมส่ามารถมอง
เห็นชดัวา่ พระองคเ์ป็นใคร  พระองคถ์าม  “จับปลาไดบ้า้ง
ไหม”

“จับไมไ่ดเ้ลย” พวกเขาบอกกลบัมา
ลองเหวีIยงแหลงทางขวามอืดา้นขา้งเรอื และทา่นจะได ้

ปลามากมาย” ผูท้ีIอยูบ่นฝัIงบอก
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รปูที$ CE 8-2 พวกเขาจบัปลาไดม้ากมาย และเปโตรวา่ย
นํ Jามาหาพระเยซู

พวกเขาทําตามนั>น แทจ้รงิแลว้ พวกเขาไมส่มารถดงึแห
เขา้มาเพราะมปีลามากมายในแห น่าอศัจรรยจ์รงิๆ

ทันใดนั>น ยอหน์กจํ็าไดว้า่ ผูท้ีIยนือยูบ่นฝัIงคอืพระเยซู
และพระองคท์รงประทานปลาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยแ์กพ่วกเขา
เขาพดูกบัเปโตรอยา่งตืIนเตน้วา่ “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”

พระเยซไูดเ้สด็จมาชว่ยพวกเขา
เปโตรเหลอืบมองดพูระเยซู กระโดดลงไปในนํ>า และวา่ย

นํ>าเขา้ฝัIง
สาวกทีIเหลอือยูใ่นเรอืและยงัคงปลํ>าสูก้บัการจับปลาได ้

มากมายนั>นตอ่ไปจนกระทัIงในทีIสดุพวกเขากล็ากแหทีIบรรทกุ
ปลามากมายเขา้ฝัIง
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รปูที$ CE 8-3 พระเยซูทรงเลีJยงสาวกของพระองคท์ี$
ชายฝั$งทะเล

เมืIอพวกเขามาถงึฝัIง พวกเขาพากนัไปหอ้มลอ้มพระเยซู
ทลูพระองคว์า่พวกเขายนิดมีากเพยีงใดทีIพวกเขาไดพ้บ
พระองค์ การไดพ้บพระองคเ์ป็นสิIงทีIน่าตืIนเตน้เรา้ใจยิIงกวา่การ
จับปลาไดม้ากมาย พวกเขาไดก้ลิIนอะไรบางอยา่งทีIทําใหพ้วก
เขานํ>าลายไหล พระเยซไูดท้รงจัดเตรยีมอาหารเชา้อรอ่ย ๆ ทีIมี
ปลาและขนมปังยา่งอยูบ่นไฟ “นําปลาทีIพวกทา่นเพิIงจับไดม้า
บา้ง” พระเยซบูอก

ดงันั>น เปโตรจงึออกไปและดงึแหเขา้ฝัIงมากขึ>น แหนั>นมี
ปลาตวัใหญถ่งึหนึIงรอ้ยหา้สบิสามตวั สาวกคนหนึIงไดใ้ชเ้วลา
นับจํานวนปลาทีIจับได ้ แตแ่หกไ็มข่าด นัIนเป็นสิIงทีIน่าอศัจรรย์

“ตอนนี>มาทานอาหารเชา้กนั” พระเยซบูอก และพระองค์
เอาปลาและขนมปังใหพ้วกเขาทาน

นีIเป็นครั >งทีIสามทีIพระเยซทูรงปรากฎกบัสาวกของ
พระองคนั์บตั >งแตพ่ระองคท์รงเป็นขึ>นมาจากความตาย นับเป็น
เวลาทีIมคีวามสขุทีIไดท้านอาหารเชา้บนชายฝัIงทะเลกบัองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป็นขึ>นมา



สําหรบัเด็กนกัเรยีนที$โตกวา่
หลงัจากอาหารเชา้ ขณะทีIสาวกคนอืIน ๆ ยงัคงทานอาหาร

อยูแ่ละจัดการกบัปลาทีIจับมาได ้ พระเยซตูอ้งการคยุกบัเปโต
รเงยีบ ๆ เปโตรไมเ่คยหายจากอาการโศกเศรา้จากคนืทีIน่ากลวั
นั>นเมืIอเขาปฏเิสธพระเยซสูามครั>ง เขาจําไดว้า่เขาไดค้ยุโวและ
พดูกบัพระเยซวูา่ “ขา้พระองคจ์ะไมม่วีนัทรยศพระองคถ์า้หากวา่
ทกุคนทรยศพระองค์ ขา้พระองคจ์ะไมท่รยศอยา่งแน่นอน และ
ถงึกระนั>น ในคนืนั>นเขาไดพ้ดูถงึสามครั>งวา่ เขาไมแ่มแ้ตจ่ะรูจั้ก
กบัพระเยซู นับแตนั่>นมาเปโตรกท็นทกุขอ์ยา่งแสนสาหสัและ
เจ็บป่วยในใจกบัความลม้เหลวทีIรา้ยแรงของเขา เขาไดห้ลัIง
นํ>าตาดว้ยความขมขืIน และเสยีใจอยา่งแทจ้รงิกบัการปฏเิสธองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเขา แน่นอนวา่เขาไดข้อใหพ้ระเจา้ยกโทษให ้
เขา แตเ่ขามักจะสงสยัอยูเ่สมอวา่ พระเยซยูงัตอ้งการใหเ้ขาเป็น
หนึIงในสาวกพเิศษของพระองคอ์ยูอ่กีหรอืเปลา่

ขณะทีIพระเยซแูละเปโตรนัIงดว้ยกนัทีIชายหาดโดยแยก
จากคนอืIน ๆ พระเยซหูนัมาและมองเขา้ไปในตาของเปโตรและ
พดูอยา่งออ่นโยนวา่ “ซโีมน เจา้รักเรามากกวา่คนเหลา่นี>หรอื”
บางทพีระองคอ์าจจะชี>ไปทีIยากอบ ยอหน์ โธมัส และสาวกทีI
เหลอือยูทั่ >งหมด

“เป็นความจรงิพระเจา้ขา้” เปโตรตอบ “พระองคท์รงรูว้า่ขา้
พระองครั์กพระองค”์

“จงเลี>ยงลกูแกะของเราเถดิ” พระเยซบูอกเขา พระเยซู
ทรงรูว้า่อกีไมน่าน พระองคจ์ะกลบัไปสวรรคแ์ละละฝงูแกะของ
พระองค์ (ผูท้ีIไดม้ารูจั้กกบัพระองคแ์ลว้) และพระองคต์อ้งการ
ใหเ้ปโตรชว่ยดแูลพวกเขา พระองคต์อ้งการใหเ้ปโตรเป็นผูเ้ลี>ยง
ทีIดแีละชว่ยสอนพระวจนะของพระองคแ์กค่รสิเตยีนใหม่ และ
โดยเฉพาะกบัผูท้ีIเชืIอทีIยงัเด็กซึIงเป็นลกูแกะเล็ก ๆ ของพระองค์

พระเยซถูามเปโตรเป็นครั>งทีIสอง “ซโีมน เจา้รักเราจรงิ ๆ
หรอื รักมากยิIงกวา่เรอืของเจา้ แหของเจา้ และธรุกจิหาปลาของ
เจา้หรอื”

“เป็นความจรงิพระเจา้ขา้” เปโตรตอบ “พระองคท์รงรูว้า่ขา้
พระองครั์กพระองค”์
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“จงเลี>ยงดแูกะของเราเถดิ” พระเยซตูรัส พระเยซหูมายความ
วา่ เปโตรตอ้งชว่ยดแูลทกุคนทีIจะเป็นสาวกและเป็นศษิยข์อง
พระองค์ พระองคร์ูว้า่ ฝงูแกะของพระองคจ์ะเดอืดรอ้น ถกู
ทดลอง รับการทดสอบทีIยาก ทอ้ถอย และตอ้งทําสงคราม
และพระองคต์อ้งการใหเ้ปโตรชว่ยพวกเขาใหเ้ตบิโตเขม้แข็ง
ขึ>นและเป็น ครสิเตยีนทีIสตัยซ์ืIอ มัIนคงซึIงสามารถนําคนอืIนมา
รูจั้กพระครสิต์

พระเยซถูามเขาอกีครั >งหนึIง “ซโีมน เจา้แน่ใจนะวา่เจา้
เป็นเพืIอนของเรา เจา้รักเราจรงิ ๆ หรอื” เปโตรเสยีใจและรูส้กึ
เจ็บปวดทีIพระเยซถูามคําถามนี>กบัเขาถงึสามครั>ง แตก่็
เหมอืนกบัทีIเปโตรไดป้ฏเิสธพระองคส์ามครั>ง ดงันั>นพระเยซจูงึ
ถามเขาสามครั>ง

อกีครั >งหนึIงทีIเปโตรทําใหพ้ระองคมั์Iนใจ “พระองคเ์จา้ขา้
พระองคท์รงรูจั้กจติใจของขา้พระองค์ พระองคท์รงรูว้า่ขา้
พระองครั์กพระองค”์ เปโตรพดูมากเทา่ทีIจะพดูไดว้า่ “โอ
พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคไ์มส่มควรไดรั้บความมัIนใจและ
ความไวว้างใจของพระองค์ แตพ่ระองคท์รงรูท้กุอยา่งเกีIยวกบั
ขา้พระองค์ พระองคท์รงรูว้า่ ขา้พระองคย์งัคงรักพระองคทั์ >ง ๆ
ทีIขา้พระองคล์ม้เหลวและไดป้ฏเิสธพระองค์

พระเยซตูรัสวา่ “จงดแูลลกูแกะของเรา” เลี>ยงดพูวกเขา
เอาใจใสพ่วกเขา นําและชี>แนะพวกเขา

ในหลายปีตอ่มา เปโตรกลายมาเป็นผูเ้ลี>ยงทีIดี เขาไมเ่คย
ลมืคําบญัชาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาทีIใหด้แูลลกูแกะ
และแกะของพระองค์

วนันี>พระเยซถูามเราดว้ยคําถามเดยีวกบัทีIพระองคไ์ด ้
ถามเปโตร “เจา้รักเราจรงิ ๆ หรอื รักมากกวา่ใครและสิIงใดหรอื
เจา้รักเรามากทีIสดุหรอื เราเป็นทีIหนึIงในชวีติของเจา้หรอื”
พระองคต์อ้งการใหเ้ราคดิอยา่งจรงิจังเกีIยวกบัเรืIองนี> เรา
สามารถพดูอยา่งสตัยซ์ืIอไดไ้หมวา่ “เป็นความจรงิพระเจา้ขา้
ขา้พระองครั์กพระองคม์ากทีIสดุ มากกวา่เพืIอนคนอืIน ๆ ของขา้
พระองค์ มากกวา่ความยนิดี สนุกสนาน และเวลาดี ๆ มากกวา่
กฬีา รายการโทรทัศนร์ายการโปรดของขา้พระองคแ์ละ
มากกวา่ทรัพยส์มบตัขิองขา้พระองค์
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ขอ้พสิจูนว์า่เรารักพระองคม์ากแคไ่หนคอืวธิทีีIเราใชช้วีติ
วธิทีีIเรากระทําทีIบา้น ทีIโรงเรยีน เวลาเลน่ การรักพระเยซมูาก
ทีIสดุและใหพ้ระองคเ์ป็นทีIหนึIงในชวีติของเราไมใ่ชเ่พยีงแคก่าร
ใชช้วีติเพืIอพระองคใ์นวนัอาทติย์ ทีIชั >นเรยีนรววีารศกึษาและทีI
โบสถ์ หรอืทีIโรงเรยีน หรอืสโมสรพระคมัภรี์ หรอืการประชมุ
อนุชน ไมใ่ชเ่ลย แตเ่ป็นการพยายามทําใหพ้ระองคพ์อพระทัย
ทกุวนั ตลอดทั>งวนั และทกุ ๆ ทีI ไมว่า่เราจะอยูท่ีIไหนหรอืกําลงั
ทําอะไร ครสูงสยัจังเลยวา่ เรารักพระองคม์ากแคไ่หน วธิทีีIเรา
ดําเนนิชวีติเป็นการทดสอบทีIแทจ้รงิ

กอ่นทีIพระเยซจูะจบการสนทนาของพระองคก์บัเปโตรใน
เชา้วนันั>น พระเยซใูหเ้ขารูว้า่ การรักพระองคม์ากทีIสดุหมายถงึ
อะไร พระเยซตูรัสวา่ “เปโตร เจา้บอกวา่ เจา้เต็มใจทีIจะตดิคกุ
และตายเพืIอเรา และเจา้จะตอ้งทําอยา่งนั>น เมืIอเจา้ยงัหนุ่ม เจา้
ไปตามทางของเจา้ แตเ่มืIอเจา้แกแ่ลว้ เจา้จะถกูมัดดว้ยโซ่ ถกู
จับเขา้คกุ และใชแ่ลว้ เจา้จะตายเพืIอเรา”

และนัIนเป็นสิIงทีIเกดิขึ>นจรงิ ตอ่มาเปโตรถกูขงัคกุเพราะ
เห็นแกพ่ระครสิต์ ตามประวตัศิาสตรบ์นัทกึไวว้า่ เมืIอผูท้ีIไม่
ชอบครสิเตยีนจะประหารชวีติเปโตรโดยการตรงึเขากบักางเขน
เปโตรพดูวา่ “ไม่ ไมไ่ด ้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราสิ>นพระชนม์
แบบนั>น และเราไมม่คีา่พอทีIจะตายเหมอืนอยา่งพระองค์ จง
แขวนเราทีIกางเขนนั>นโดยแขวนกลบัหวั” เปโตรไดรั้บพระคณุ
และกําลงัทีIจะทําตามทีIเขาไดส้ญัญากบัพระเยซหูลายปีกอ่น
แมก้ระทัIงการตายเพืIอพระครสิต์

เชา้วนันั>นทีIบนฝัIงทะเล พระเยซทูรงจบคําสนทนาของ
พระองคก์บัเปโตรโดยตรัสวา่ “จงตามเรามา” บางครั>ง “การ
ตดิตาม” ทกุวนั แมแ้ตใ่นสิIงเล็กนอ้ยอาจจะยากกวา่การตายเพืIอ
พระองค์ เด็กๆเต็มใจทีIจะตดิตามพระองคใ์นทกุสิIงไหม ทําไม
ไมบ่อกพระองคเ์ดีiยวนี>และขอใหพ้ระองคป์ระทานกําลงัแกเ่ด็ก
ๆ ในการทําสิIงนั>น
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การเสด็จขึSนสูส่วรรค์
กจิการฯ 1:1-8

บทที7 9

รปูภาพที$ CE 9-1 พระเยซูตรสับนภเูขามะกอกเทศ
ตอนทา้ยของวนัทีIสีIสบิ พระเยซทูรงนําอคัรสาวกสบิเอ็ด

คนของพระองคข์ึ>นไปบนภเูขามะกอกเทศ ความเงยีบทีIน่าขน
ลกุไดค้รอบคลมุพวกเขาขณะทีIพระองคเ์ริIมตรัสกบัพวกเขา 
“เพืIอน ๆ ทีIรักยิIงของเรา” พระองคต์รัส “เรากําลงัจะจากไป –
เราจะกลบับา้น กลบัไปหาพระบดิาของเรา อยา่ทกุขโ์ศกและ
เดอืดรอ้นเลย (เพราะการแสดงความเสยีใจและทกุขโ์ศก
ปรากฏใหเ้ห็นบนใบหนา้ของพวกเขา) เราจะกลบัมา แตข่ณะทีI
เราจากไปนั>น เรามงีานใหญใ่หพ้วกทา่นทําเพืIอเรา”

“งานอะไรหรอื พระองคเ์จา้ขา้ พระองคต์อ้งการใหพ้วกขา้
พระองคทํ์าอะไร ถา้พวกขา้พระองคทํ์าได ้พวกขา้พระองคก์็
ยนิดจีะทํา” พวกเขาพดู

พระองคต์รัสตอบ “พวกทา่นรูไ้หมวา่ เรารักพวกทา่นมาก
ขนาดไหน และทีIเราตายและเป็นขึ>นมาอกีครั >งเพืIอวา่ พวกเจา้
จะมกีารยกโทษใหก้บัความบาปของพวกทา่น มชีวีตินรัินดร์
และอยูใ่นสวรรคก์บัเราตลอดไป แตย่งัมคีนอกีหลายลา้นคนทีI
ยงัไมรู่จั้กเรา ซึIงเป็นคนทีIไมเ่คยไดย้นิขา่วดทีีIน่าอศัจรรยน์ี> เรา
ตอ้งการใหพ้วกทา่นไปและบอกพวกเขา เราตอ้งการใหพ้วก
ทา่นสอนพวกเขาถงึความจรงิในการหนุนใจทีIดยีอดเยีIยม
เหลา่นี>ทีIเราเคยสอนพวกทา่น โดยเริIมตน้ทีIบา้นกอ่นคอื ในกรงุ
เยรซูาเล็ม แลว้จงึคอ่ยออกไปไกลอกีหน่อย เขา้ไปในแควน้ยู
เดยี เผยแพรอ่อกไปมากยิIงขึ>น เขา้ไปในแควน้สะมาเรยี และ
เราตอ้งการใหพ้วกทา่นไปจนถงึทีIสดุปลายแผน่ดนิโลกและ
บอกขา่วดนีี>
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พระเยซตูอ้งการใหพ้วกเขาไปทางเหนอื ทางใต ้ตะวนัออก 
และตะวนัตก พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาไปพบกบัคนผวิ
แดง คนผวิเหลอืง คนผวิดํา คนผวินํXาตาล และคนผวิขาว 
“เราตอ้งการใหท้กุคนไดย้นิไดฟั้ง ไมว่า่จะเป็นคนรวยหรอื
คนจน คนมอีายหุรอืเด็กและคนหนุ่มสาว คนมกีารศกึษา
หรอืคนไมรู่ห้นังสอื คนดหีรอืคนไมด่ ีคนเครง่ศาสนาหรอื
คนไมม่ศีาสนา ทกุคนตอ้งไดย้นิไดฟั้ง เพราะไมม่ใีครมาถงึ
พระบดิาไดน้อกจากจะมาทางเรา ถา้พวกเขาไมม่าทางเรา 
พวกเขาจะหลงหายตลอดไป พวกเจา้ตอ้งเผยแพรข่า่วดนีีX
ใหก้วา้งไกลไปทัKวโลก” และพระองคท์รงสญัญาวา่ “พวก
ทา่นจะไมไ่ดไ้ปตามลําพัง เราจะอยูก่บัพวกทา่นเสมอไป 
ทกุนาท ีทกุวนัและทกุคนื แมแ้ตท่ีKสดุปลายของโลก”



รปูภาพที$ CE 9-2 พระเยซูเสด็จกลบัสูส่วรรค์
เมืIอองคพ์ระเยซเูจา้ตรัสกบัอคัรสาวกของพระองคเ์สร็จ

แลว้ ในทันใดนั>น พระกายของพระองคก์เ็ริIมลอยขึ>นไปบน
ทอ้งฟ้า สงูขึ>นไป สงูขึ>นไป พระองคเ์สด็จขึ>นไปเรืIอย ๆ
จนกระทัIงเมฆทีIสดใสไดบ้ดบงัพระองคจ์ากสายตาของพวกเขา

พระองคห์ายไปแลว้ พระเยซไูดเ้สด็จกลบัสูส่วรรค์
อคัรสาวกทกุคนตา่งพากนังงงันและพดูไมอ่อกไดแ้ตเ่พง่ดู

และจอ้งตามพระองค์ พยายามเบกิตาของพวกเขาใหก้วา้งทีIสดุ
เพืIอจะไดเ้ห็นพระองคอ์กีสบัแวบหนึIง แตพ่ระองคไ์ดจ้ากไปแลว้
จากไปแลว้ พวกเขาทกุคนตา่งพากนัคดิ ถงึแมว้า่พวกเขาไมไ่ด ้
พดูออกมาดงั ๆ วา่ “พระองคจ์ากไปตลอดกาล”

ขณะทีIพวกเขายนือยูอ่ยา่งเงยีบ ๆ แตย่งัคงจอ้งมองขึ>นไป
บนทอ้งฟ้า พวกเขาสงัเกตเห็นคนแปลกหนา้สองคนใสช่ดุสขีาว
อยูท่ีIนัIนทา่มกลางพวกเขา พวกเขาเป็นใครกนั พวกเขามาทีIนีI
ไดย้งัไง

“พวกเจา้ทีIเป็นชาวกาลลิเีอย๋” คนแปลกหนา้ (ซึIงแทจ้รงิ
แลว้คอืทตูสวรรค)์ พดูวา่ “ทําไมพวกเจา้ยนือยูท่ีIนีI แหงนหนา้ดู
ฟ้าสวรรค์ พระเยซอูงคเ์ดยีวกนันี>ทีIไดจ้ากพวกเจา้ไปสวรรคจ์ะ
เสด็จกลบัมาอกีครั >งเหมอืนอยา่งทีIพวกเจา้เห็นพระองคจ์ากไป”
ทันใดนั>น พวกเขากร็ูว้า่คนแปลกหนา้นั>นเป็นใคร พวกเขาเป็น
ทตูสวรรค์ ซ ึIงนายของพวกเขาไดส้ง่มาเพืIอใหคํ้าสญัญาทีIน่า
อศัจรรยว์า่ วนัหนึIงพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา เวลานี>พวกสาวก
แน่ใจไดว้า่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา และพวกเขาเฝ้ารอคอยการ
เสด็จกลบัมาอกีครั >งของพระองคไ์ดด้ว้ยความคาดหวงั



เราสามารถเรยีนรูห้ลายสิKงหลายอยา่งเกีKยวกบัการเสด็จ
กลบัมาครั XงทีKสองของพระเยซู จากขา่วทีKทตูสวรรคไ์ดใ้หไ้ว ้
ถงึการเสด็จขึXนสูส่วรรคข์องพระเยซู พวกเขาบอกวา่ “พระ
เยซอูงคเ์ดยีวกนันีXจะเสด็จกลบัมา” ดงันัXน พระเยซจูะเสด็จ
มาจากสวรรคอ์กีครั Xงดว้ยพระองคเ์อง พระองคท์รงจากไปใน
พระกายแหง่ศกัดิlศรขีองพระองค์ และพระองคจ์ะเสด็จ
กลบัมาในพระกายแหง่ศกัดิlศรขีองพระองค์ พระองคท์รง
จากไปในเมฆ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา “ในเมฆแหง่ฟ้า
สวรรคพ์รอ้มกบัฤทธิlอํานาจและพระสริทิีKย ิKงใหญ”่ จะมคีนบน
โลกทีKจะเห็นพระองคใ์นเวลาทีKพระองคเ์สด็จกลบัมา เหมอืน
อยา่งทีKอคัรสาวกเห็นพระองคจ์ากไป ทตูสวรรคป์รากฏตวั
เวลาทีKพระองคจ์ากไป พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาพรอ้มกบั
“หมูท่ตูสวรรคบ์รสิทุธิl”

ดงันัXน เราเรยีนรูว้า่ การเสด็จกลบัมาของพระองคจ์ะ
เป็นการเสด็จมาพรอ้มพระกายทีKมองเห็นไดใ้นเมฆ และ
เสด็จมาพรอ้มกบัทตูสวรรค์ ส ิKงทีKจะเกดิขึXนนีXนับวา่ เป็น
จดุสงูสดุทีKน่าตืKนเตน้เรา้ใจและน่าทึKงมากสําหรับ
ประวตัศิาสตรโ์ลก นับไดว้า่เป็นพระพรแหง่ความหวงัสําหรับ
เราทกุคนทีKไดรู้จั้กพระองค์ พระเยซคูรสิตท์ีKรักยิKงองค์
เดยีวกนันีX ผูท้รงประทานพระองคเ์องเพืKอเราจะเสด็จกลบัมา
รับเรา

วนัหนึKง เมืKอพระองคกํ์าลงัอธษิฐาน พระองคต์รัสวา่
“พระบดิาเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการใหผู้ท้ีKเป็นของขา้พระองค์
อยูก่บัขา้พระองคใ์นทีKซ ึKงขา้พระองคอ์ยู่ ขา้พระองคต์อ้งการ
ใหพ้วกเขาเห็นพระสริทิีKพระองคท์รงประทานแกข่า้พระองค”์

เราไมรู่ว้า่วนันัXนโมงนัXนจะมาถงึเมืKอไหร่ แตก่ารเสด็จ
กลบัมาของพระองคอ์าจจะใกลเ้ขา้มามากแลว้ พระองคท์รง
ใหห้มายสําคญับางอยา่งแกเ่ราและตรัสวา่ “เวลาทีKทา่นเห็น
สิKงเหลา่นีXทั XงหมดเริKมเกดิขึXน ทา่นกร็ูไ้ดว้า่ การเสด็จกลบัมา
ของเราใกลเ้ขา้มาถงึประตแูลว้” เวลาทีKมใีครมาถงึทีKประตู
เขากเ็กอืบจะเขา้มาแลว้
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แลว้ยคุนี>กจ็ะสิ>นสดุลงทีIการเสด็จกลบัมาของพระครสิต ์ขณะทีI
เรารอคอยพระองค ์เราจะตอ้งยุง่อยูก่บัธรุะการงานของพระบดิา
ของเรา ดว้ยการทํางานเพืIอพระองคแ์ละรับใชพ้ระองค ์และเรา
สามารถเฝ้ารอคอยและอธษิฐานไดต้ลอดเวลาวา่ “เร็วเขา้เถดิ 
ขอเสด็จเถดิ องคพ์ระเยซเูจา้ ขอเสด็จมาโดยเร็วเถดิพระเจา้
ขา้”
“ทา่นทั>งหลายจงออกไปทัIวโลก” นัIนเป็นพระบญัชาหรอืคําสัIง
สดุทา้ยของพระเยซทูีIทรงประทานใหก้บัสาวกของพระองค ์
และทรงประทานใหก้บัประชากรของพระองคเ์วลานี>ดว้ย นีIเป็น
งานทีIพระองคท์รงทิ>งไวใ้หพ้วกเขาทํา และนัIนเป็นงานทีIสําคญั
ทีIสดุของเราในปัจจบุนันี> เราไมส่ามารถเกบ็ขา่วดยีอดเยีIยมนี>
ไวก้บัตวัเราเอง เราจําเป็นตอ้งเชืIอฟังและออกไป อธษิฐาน
และประกาศขา่วดนัี>น พระองคท์รงมอบความไวว้างใจใหก้บัเรา 
และถา้องคพ์ระเยซเูจา้ผูท้รงมฤีทธิmอํานาจทกุอยา่งในสวรรค์
และในแผน่ดนิโลกจะอยูก่บัเราตามทีIพระองคท์รงสญัญา เราก็
สามารถไปทีIไหนกไ็ดท้ีIพระองคท์รงสง่เราไปและทําสิIงทีI
พระองคท์รงขอใหเ้ราทําไดอ้ยา่งแน่นอน และในวนัทีIน่า
อศัจรรยนั์>น “ครั >นเป่าแตรเรยีกชืIอทีIเมอืงเกษมสขุ” เราจะเต็ม
ไปดว้ยความอศัจรรยใ์จเมืIอเราเห็นจํานวนผูท้ีIไดรั้บการไถด่ว้ย
พระโลหติ บางคนมาจากทีIๆ เราไมเ่คยรูจั้ก  และขณะนี>เราทกุ
คนกค็วรจะประกาศบอกขา่วดเีรืIองพระเยซอูยูเ่รืIอยๆ จนกวา่
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอกีครั >ง
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