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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

มีผูหญิงคนหนึ่งยืนอยูขาง

ภูเขาซ่ึงเต็มไปดวยเสียงดังลัน่ 

เธอกําลังมองไปที่เหตุการณ

หนึ่งดวยสายตาที่เศรามาก 

ลูกชายของเธอกําลงัจะตาย 

แมคนนั้น คือ มารีย 

เธอยืนใกลๆกับที่ 

ที่พระเยซูกําลังถูกตอก

ตะปูที่เทาที่ไมกางเขน

1 2



พรเยซูบอกกับทุกคนวา พระองคจะถูกทิ้ง ทุกคนจะทิ้งพระองค เปโตร 

ทูลพระองควา “แมทุกคนทิ้งพระองค ขาพระองคจะไมทิ้งพระองค” 

พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ในคืนนี้เองกอนไกจะขัน 

ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง”

หลังจากนั้น ยูดาส หนึ่งใน พวกสาวก

สิบสองคนไดตกลงกับพวกมหาปุโรหิต

เพื่อชี้พระองคใหเขาจบั เพื่อ

เงิน 30 เหรียญ

ไมใชพระเจาไมไดผิดผลาด 

พระเยซูไมไดทําผิดอะไร 

พระเยซูรูอยูตลอดเวลาวาวันหนึ่ง

จะตองถูกฆาจากผูชายที่ชั่วราย 

เมื่อตอนที่พระเยซูเปนเด็กเล็กๆ 

สิเมโอน ไดบอกเรื่องราวที่นา

เศรานี้แกมารียกอนหนานี้แลว

ที่งานเลี้ยงฉลองเทศกาลปสกา พระเยซูทาน

อาหารมื้อสุดทายกับสาวกทั้ง สิบสอง.

พระองคไดเลาเรื่องราวของพระเจาแกสาวก

และพระสัญญาของพระเจาที่มีไวสําหรับคน

ที่รักพระองค หลังจากนั้น

พระเยซูก็หักขนมปงแกสาวก และถวยน้ํา

องุนแจกจายใหแกสาวก และพระองคตรัส

แกเขาทั้งหลายวา นี่คือโลหิตและ

กายของเรา เพื่อ

นํามาซ่ึงการให

อภัยความบาป

สองสามวันกอนที่พระเยซูจะถูกฆา 

มีผูหญิงคนหนึ่งถือน้ํามันหอม

มาเทลงที่เทาของพระองค? 

เหลาสาวกบนวา

“ผูหญิงคนนี้ทําใหเงินเสียเปลา” 

ฝายพระเยซู ตรัสแกคนสาวกเหลานั้นวา

“ผูหญิงคนนี้ไดทําการดีแกเรา 

เขามาชโลมกายของเรากอนเพือ่พิธฝีงศพของเรา” 

เรื่องนี้เกิดขึ้นไดอยางไร?

พระเยซูที่มีชีวิตที่สวยงาม

ทําไมถึงจบชีวิตอยางนา

สะเทือนขวัญอยางนี้?

พระเจาทําไมอนุญาต

ใหพระบุตร

คนเดียวของพระองค

ถูกตรึงที่ไมกางเขน

อยางนี้? พระเยซูได

ทําความผิดอะไรหรือ?

หรือ พระเจาผิดผลาดเอง?
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ยูดาสก็สํานึกผิด เพราะเขารูวาพระเยซู

ไมไดทําความผิดบาปอะไรเลย

ยูดาสไดคืน เงิน 30เหรียญ 

แตปุโรหิตไมรับคืน ยูดาสก็โยนเงินทิ้ง

แลวก็เดินออกไปจากลาน 

และเขาก็ไดแขวนคอตัวเอง

ฝายเปโตรเมื่ออยูลานบานขางลางขณะเปโตรผิงไฟอยูเขา ก็ถามเปโตร

ถึงสามครั้งวา “เจาไดอยูกับพระเยซูใชไหม?” เปโตรปฏิเสธ ทั้งสามครั้ง

พรอมทั้งสาบานวา

ไมไดอยูกับพระเยซู

เปนอยางที่พระเยซูพูด

ไววาเขาจะปฏิเสธ

พระองคสามครั้ง

ทันใดนั้นพระองคตรัสยังไมทันขาดคํา ยูดาสกับหมูชน พากันอายัด

พระองคที่สวน พระเยซูไมไดขัดขืน แตเปโตรตอสู 

เขาไดตัดหูของทาสคนหนึ่ง พระเยซูหยุดเปโตร 

และไดรักษาทาสคนนั้นจนหาย 

พระเยซูรูวาการอายัดในครัง้นี้เปน

แผนการของพระเจา

ในทันใดนั้นไกก็ขัน 

เปโตรจึงระลึกถึงคําที่พระเยซูไดตรัสกับเขา 

วากอนไกขันสองหนทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง 

เมื่อเปโตรหวนคิด

ขึ้นไดก็รองไห

ฝูงชนได นําพระเยซูไปที่บานของปุโรหิต ที่นั่น ผูนําชาวยิวประกาศวา

พระเยซูสมควรตาย เปโตรติดตามพระเยซูไปหางๆจนเขาไปถึงลานของ

มหาปุโรหิตผูประจําการซ่ึง

นั่งผิงไฟอยูกับพวกคนใช

หลังจากนั้น ในตอนกลางคืน 

พระเยซูไดเสด็จไปอธิษฐานใน

สวนเกทเสเมนี เหลาสาวกที่

ไปกับพระองคหลับหมด 

พระองคอธิษฐานวา “พระบิดา

เจาขา ขอใหถวยนี้เลื่อนพนไป

จากขาพระองคเถิด แตอยาให

เปนไปตามใจปรารถนาของขา

พระองค แตใหเปนไปตามน้ํา

พระทัยของพระองค”
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เรื่องราวนาจะจบแลว แตยัง 

พระเจากําลังทําสิ่งอัศจรรย 

พระเยซูยังไมตาย

หลังจากที่พระองคทรมานอยูหลาย

ชั่วโมง พระองคตรัสวา “สําเร็จแลว” 

พระองคก็สิ้นพระชนม 

งานของพระองคเสร็จสมบูรณ

แลว สหายก็ฝงศพ 

พระองคไวในหลุมฝงศพ 

สวนตัว

สุดทายปลาตปรารถนาจะเอาใจฝูงชน เขาสั่งให

ตรึงพระเยซูที่บนกางเขน พวกทหารตอกตะปูเพื่อ

ตรึงพระเยซู ถมน้ําลายใสหนาพระองค เฆี่ยนตี

พระองค เขาเอาหนามสานเปนมงกุฏสวมพระเศียร

พระองค เขาตอกตะปูที่เทาทั้งสองขาง แลวก็ตรึง

พระองคที่ไมกางเขนจนสิ้นพระชนม

หลังจากนั้น พวกทหารโรมันก็ปดผนึก 

แลวก็เฝา หลุมฝงศพนั้นไว 

ตอนนี้ไมมีใครเขาไปหรือ ออก 

มาจากหลุมฝงศพนั้นได

พระเยซูรูอยูตลอดวาจะตองตายแบบนี้ พระองคยังรูอีกวาการตายของ

พระองคจะนําการอภัยโทษใหกับคนบาปที่กลับใจมาเชือ่พระองค

ขางๆพระองคมีนักโทษสองคนถูกตรงึเหมือนกัน คนหนึ่งเชื่อพระองค 

ก็ไดขึ้นสวรรคสวนอีกคนหนึ่งไมเชื่อ

พวกปุโรหิตไดมอบพระเยซูไวแกปลาต 

“ปลาตบอกวาเราไมพบความผิดอะไรในตัว

ผูชายคนนี้เลย” แตฝูงชนตางรองตะโกนวา 

“ตรึงเขาที่กางเขน 

ตรึงเขาที่กางเขน”
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16

การคืนชีพของพระเยซูครั้งที่หนึ่ง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มัทธิว 26-28; ลูกา 22-24; ยอหน 13-21 

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

มีผูหญิงคนหนึ่ง รองไหอยูขางๆหลุมฝงศพของ

พระองค พระเยซูปรากฏตัวตอเธอเธอดีใจเปน

อยางมาก และไดรีบวิ่งไปบอกขาวดีนี้กับ

สาวกคนอ่ืนๆ “พระเยซูยังทรงพระชนม 

พระเยซูฟนจากความตาย”
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ตอนจบ

หลังจากนั้น พระเยซูไดไป 

หาสาวกของพระองคและไดใหสาวกดูมือ เทา 

ที่เต็มไปดวยแผล มันเปนเรื่องจริง พระเยซูฟนจากความตาย 

พระองคอภัยใหกับเปโตรที่ปฏิเสธพระองค 

และไดสั่งสาวกใหไปบอกผูคนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค 

หลังจากนั้นพระองคก็เสด็จกลับไปที่สวรรค

ที่ซ่ึงเปนบานที่แทจริงของพระองค

เวลารุงเชา วันตนสัปดาห 

สาวกของพระเยซูบางคน พบวา 

หินกอนใหญกลิ้งออกจากหลุมฝงศพ 

เมื่อมองเขาไปขางใน 

พระเยซูไมไดอยู

ในนั้นแลว
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