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ตราบใดที่คุณไมนาํเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



มีผูหญิงคนหนึ่งยืนอยูขางภูเขาซ่ึ

งเต็มไปดวยเสียงดังลั่น 

เธอกําลังมองไปที่เห
ตุการณหนึ่งดวยส

ายตาที่เศรามาก 

ลูกชายของเธอ

กําลังจะตาย 

แมคนนั้น 

คือ มารีย



เธอยืนใกลๆกับที่ 

ที่พระเยซูกําลังถูกตอก

ตะปูที่เทาที่ไมกางเขน



เรื่องนี้เกิดข้ึนไดอยางไร?

พระเยซูที่มีชีวิตที่สวยงาม

ทําไมถึงจบชีวิตอยาง

นาสะเทือนข

วัญอยางนี้?



พระเจาทําไมอนุญาต

ใหพระบุตร

คนเดียวของพระองคถูก

ตรึงที่ไมกาง

เขนอยางนี้?

พระเยซูไดทําคว

ามผิดอะไรหรือ?

หรือ พระเจาผิดผลาดเอง?



ไมใชพระเจาไมไดผิดผลาด 

พระเยซูไมไดทําผิดอะไร 

พระเยซูรูอยูตลอดเวลาวาวัน

หนึ่งจะตองถูกฆาจากผูชายที่

ชั่วราย เม่ือตอนที่พระเยซู

เปนเด็กเล็กๆ สิเมโอน ได

บอกเรื่องราวที่นาเศรานี้แก

มารียกอนหนานี้แลว



สองสามวันกอน

ที่พระเยซูจะถูกฆา 

มีผูหญิงคนหนึ่งถือน้ํามัน

หอมมาเทลงที่เทาขอ

งพระองค? 

เหลาสาวกบนวา

“ผูหญิงคนนี้ทําใหเงินเสียเปลา”



ฝายพระเยซู 

ตรัสแกคนสาวกเหลานั้นวา

“ผูหญิงคนนี้ไดทําการดีแกเรา 

เขามาชโลมกายของเรา

กอนเพ่ือพิธีฝงศพของเรา” 



หลังจากนั้น ยูดาส หนึ่งใน พวกสาวก

สิบสองคนไดตกลงกับพวกมหาปุโรหิต

เพื่อชี้พระองคใหเขาจับ 

เพื่อเงิน 30 เหรียญ



ที่งานเลี้ยงฉลองเทศกาลปสกา 

พระเยซูทานอาหารม้ือสุดทาย

กับสาวกทั้ง สิบสอง.พระองคได

เลาเรื่องราวของพระเจาแกสาวก

และพระสัญญาของพระเจาที่มีไว

สําหรับคนที่รักพระองค



หลังจากนั้นพระเยซูก็หักขนมปงแก

สาวก และถวยน้ําองุนแจกจาย

ใหแกสาวก และพระองคตรัส

แกเขาทั้งหลายวา นี่คือโลหิตและ

กายของเรา เพ่ือ นํามาซ่ึงการให

อภัยความบาป



พรเยซูบอกกับทุกคนวา พระองคจะถูกทิ้ง ทุกคนจะทิ้ง

พระองค เปโตร ทูลพระองควา “แมทุกคนทิ้งพระองค ขา

พระองคจะไมทิ้งพระองค” พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ใน

คืนนี้เองกอนไกจะขัน ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง”



หลังจากนั้น ใน

ตอนกลางคืน พระเยซู

ไดเสด็จไปอธิษฐานใน

สวนเกทเสเมนี เหลา

สาวกที่ไปกับพระองค

หลับหมด พระองค

อธิษฐานวา



“พระบิดาเจาขา ขอให

ถวยนี้เลื่อนพนไปจาก

ขาพระองคเถิด แตอยา

ใหเปนไปตามใจ

ปรารถนาของขา

พระองค แตใหเปนไป

ตามน้ําพระทัยของ

พระองค”



ทันใดนั้นพระองคตรัสยังไมทันขาดคํา ยูดาสกับหมูชน พา

กันอายัดพระองคที่สวน พระเยซูไมไดขัดขืน แตเปโตรตอ

สู เขาไดตัดหูของทาสคนหนึ่ง พระเยซูหยุดเปโตร 

และไดรักษาทาสคนนั้นจนหาย 

พระเยซูรูวาการอ

ายัดในครั้งนี้เปน

แผนการของพระเจา



ฝูงชนได นําพระเยซูไปที่บานของปุโรหิต ที่นั่น ผูนําชาวยิว

ประกาศวาพระเยซูสมควรตาย เปโตรติดตามพระเยซูไป

หางๆจนเขาไปถึงลานของ

มหาปุโรหิตผูประจําการซ่ึง

นั่งผิงไฟอยูกับพวกคนใช



ฝายเปโตรเม่ืออยูลานบานขางลางขณะเปโตรผิงไฟอยูเขา 

ก็ถามเปโตร ถึงสามครั้งวา “เจาไดอยูกับพระเยซูใชไหม?” 

เปโตรปฏิเสธ ทั้งสามครั้ง

พรอมทั้งสาบานวา

ไมไดอยูกับพระเยซู

เปนอยางที่พระเยซูพูด

ไววาเขาจะปฏิเสธ

พระองคสามครั้ง



ในทันใดนั้นไกก็ขัน 

เปโตรจึงระลึกถึงคํา

ที่พระเยซูไดตรัสกับเขา 

วากอนไกขันสองหนทาน

จะปฏิเสธเราสามครั้ง 

เม่ือเปโตรหวนคิด

ข้ึนไดก็รองไห



ยูดาสก็สํานึกผิด เพราะเขารูวา

พระเยซูไมไดทําความผิดบาป

อะไรเลย ยูดาสไดคืน เงิน 30

เหรียญ แตปุโรหิตไมรับคืน



ยูดาสก็โยนเงินทิ้งแลวก็

เดินออกไปจากลาน 

และเขาก็ไดแขวนคอตัวเอง



พวกปุโรหิตไดมอบพระเยซูไวแกป

ลาต “ปลาตบอกวาเราไมพบ

ความผิดอะไรในตัวผูชายคนนี้เลย” 

แตฝูงชนตางรอง

ตะโกนวา 

“ตรึงเขาที่กางเขน 

ตรึงเขาที่กางเขน”



สุดทายปลาตปรารถนาจะเอาใจฝูงชน 

เขาสั่งใหตรึงพระเยซูที่บนกางเขน พว

กทหารตอกตะปูเพื่อตรึงพระเยซู ถม

น้ําลายใสหนาพระองค เฆ่ียนตีพระองค 

เขาเอาหนามสานเปนมงกุฏสวมพระ

เศียรพระองค เขาตอกตะปูที่เทาทั้งส

องขาง แลวก็ตรึงพระองคที่ไมก

างเขนจนสิ้นพระชนม



พระเยซูรูอยูตลอดวาจะตองตายแบบนี้ พระองคยังรูอีกวา

การตายของพระองคจะนําการอภัยโทษใหกับคนบาปที่

กลับใจมาเชื่อพระองค ขาง

ๆพระองคมีนักโทษสอ

งคนถูกตรึงเหมือนกัน

คนหนึ่งเชื่อพระองค 

ก็ไดข้ึนสวรรคสวนอี

กคนหนึ่งไมเชื่อ



หลังจากที่พระองคทรมานอยูหล

ายชั่วโมง พระองคตรัสวา 

“สําเร็จแลว” 

พระองคก็สิ้นพระชนม 



งานของพระองคเสร็จสมบูรณ

แลว สหายก็ฝงศพ 

พระองคไวในหลุมฝงศพ 

สวนตัว



หลังจากนั้น พวกทหารโรมันก็

ปดผนึก แลวก็เฝา 

หลุมฝงศพนั้นไว 

ตอนนี้ไมมีใครเ

ขาไปหรือ ออก 

มาจากหลุมฝงศพ

นั้นได



เรื่องราวนาจะจบแลว 

แตยัง พระเจากําลังทํา

สิ่งอัศจรรย 

พระเยซูยังไมตาย



เวลารุงเชา วันตนสัปดาห 

สาวกของพระเยซูบางคน 

พบวา 

หินกอนใหญ

กลิ้งออกจา



กหลุมฝงศพ
เม่ือมองเขาไปขางใน 

พระเยซูไมไดอยู

ในนั้นแลว



มีผูหญิงคนหนึ่ง รองไหอยูขางๆหลุมฝง

ศพของพระองค พระเยซูปรากฏตั

วตอเธอเธอดีใจเปนอยางมาก 

และไดรีบว่ิงไปบอกขาวดีนี้

กับสาวกคนอ่ืนๆ



“พระเยซูยังทรงพระชนม 

พระเยซูฟนจากความตาย”



หลังจากนั้น พระเยซูไดไป 

หาสาวกของพระองคและไดใหสาวกดูมือ 

เทา ที่เต็มไปดวยแผล มันเปนเรื่องจริง 

พระเยซูฟนจากความตาย พระองคอภัยใหกับเปโตรที่

ปฏิเสธพระองค 

และไดสั่งสาวกใหไปบอกผูคนเกี่ยวกับเรื่องราวของ

พระองค หลังจากนั้นพระองคก็เสด็จกลับไปที่สวรรค

ที่ซ่ึงเปนบานที่แทจริงของพระองค



การคืนชีพของพระเยซูครั้งที่หนึ่ง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มัทธิว 26-28; ลูกา 22-24; ยอหน 13-21 

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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