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ตราบใดท่ีคุณไมนําเร่ืองเหลาน้ีไปจําหนาย



มีผูหญิงคนหน่ึงยืนอยูขาง

ภูเขาซ่ึงเต็มไปดวยเสียงดังลั่น 

เธอกําลังมองไปท่ีเหตุการณ

หน่ึงดวยสายตาท่ีเศรามาก 

ลูกชายของเธอกําลังจะตาย 

แมคนน้ัน คือ มารีย 

เธอยืนใกลๆกับท่ี 

ท่ีพระเยซูกําลังถูกตอก

ตะปูท่ีเทาท่ีไมกางเขน



เร่ืองน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร?

พระเยซูท่ีมีชีวิตท่ีสวยงาม

ทําไมถึงจบชีวิตอยางนา

สะเทือนขวัญอยางน้ี?

พระเจาทําไมอนุญาต

ใหพระบุตร

คนเดียวของพระองค

ถูกตรึงท่ีไมกางเขน

อยางน้ี? พระเยซูได

ทําความผิดอะไรหรือ?

หรือ พระเจาผิดผลาดเอง?



ไมใชพระเจาไมไดผิดผลาด 

พระเยซูไมไดทําผิดอะไร 

พระเยซูรูอยูตลอดเวลาวาวันหน่ึง

จะตองถูกฆาจากผูชายท่ีช่ัวราย 

เมื่อตอนท่ีพระเยซูเปนเด็กเล็กๆ 

สิเมโอน ไดบอกเร่ืองราวท่ีนา

เศราน้ีแกมารียกอนหนาน้ีแลว



สองสามวันกอนท่ีพระเยซูจะถูกฆา 

มีผูหญิงคนหน่ึงถือนํ้ามันหอม

มาเทลงท่ีเทาของพระองค? 

เหลาสาวกบนวา

“ผูหญิงคนน้ีทําใหเงินเสียเปลา” 

ฝายพระเยซู ตรัสแกคนสาวกเหลาน้ันวา

“ผูหญิงคนน้ีไดทําการดีแกเรา 

เขามาชโลมกายของเรากอนเพื่อพิธีฝงศพของเรา” 



หลังจากน้ัน ยูดาส หน่ึงใน พวกสาวก

สิบสองคนไดตกลงกับพวกมหาปุโรหิต

เพื่อช้ีพระองคใหเขาจับ เพื่อ

เงิน 30 เหรียญ



ท่ีงานเลี้ยงฉลองเทศกาลปสกา พระเยซูทาน

อาหารมื้อสุดทายกับสาวกท้ัง สิบสอง.

พระองคไดเลาเร่ืองราวของพระเจาแกสาวก

และพระสัญญาของพระเจาท่ีมีไวสําหรับคน

ท่ีรักพระองค หลังจากน้ัน

พระเยซูก็หักขนมปงแกสาวก และถวยนํ้า

องุนแจกจายใหแกสาวก และพระองคตรัส

แกเขาท้ังหลายวา น่ีคือโลหิตและ

กายของเรา เพื่อ

นํามาซ่ึงการให

อภัยความบาป



พรเยซูบอกกับทุกคนวา พระองคจะถูกท้ิง ทุกคนจะท้ิงพระองค เปโตร 

ทูลพระองควา “แมทุกคนท้ิงพระองค ขาพระองคจะไมท้ิงพระองค” 

พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ในคืนน้ีเองกอนไกจะขัน 

ทานจะปฏิเสธเราสามคร้ัง”



หลังจากน้ัน ในตอนกลางคืน 

พระเยซูไดเสด็จไปอธิษฐานใน

สวนเกทเสเมนี เหลาสาวกท่ี

ไปกับพระองคหลับหมด 

พระองคอธิษฐานวา “พระบิดา

เจาขา ขอใหถวยน้ีเลื่อนพนไป

จากขาพระองคเถิด แตอยาให

เปนไปตามใจปรารถนาของขา

พระองค แตใหเปนไปตามนํ้า

พระทัยของพระองค”



ทันใดน้ันพระองคตรัสยังไมทันขาดคํา ยูดาสกับหมูชน พากันอายัด

พระองคท่ีสวน พระเยซูไมไดขัดขืน แตเปโตรตอสู 

เขาไดตัดหูของทาสคนหน่ึง พระเยซูหยุดเปโตร 

และไดรักษาทาสคนน้ันจนหาย 

พระเยซูรูวาการอายัดในคร้ังน้ีเปน

แผนการของพระเจา



ฝูงชนได นําพระเยซูไปท่ีบานของปุโรหิต ท่ีน่ัน ผูนําชาวยิวประกาศวา

พระเยซูสมควรตาย เปโตรติดตามพระเยซูไปหางๆจนเขาไปถึงลานของ

มหาปุโรหิตผูประจําการซ่ึง

น่ังผิงไฟอยูกับพวกคนใช



ฝายเปโตรเมื่ออยูลานบานขางลางขณะเปโตรผิงไฟอยูเขา ก็ถามเปโตร

ถึงสามคร้ังวา “เจาไดอยูกับพระเยซูใชไหม?” เปโตรปฏิเสธ ท้ังสามคร้ัง

พรอมท้ังสาบานวา

ไมไดอยูกับพระเยซู

เปนอยางท่ีพระเยซูพูด

ไววาเขาจะปฏิเสธ

พระองคสามคร้ัง



ในทันใดน้ันไกก็ขัน 

เปโตรจึงระลึกถึงคําท่ีพระเยซูไดตรัสกับเขา 

วากอนไกขันสองหนทานจะปฏิเสธเราสามคร้ัง 

เมื่อเปโตรหวนคิด

ขึ้นไดก็รองไห



ยูดาสก็สํานึกผิด เพราะเขารูวาพระเยซู

ไมไดทําความผิดบาปอะไรเลย

ยูดาสไดคืน เงิน 30เหรียญ 

แตปุโรหิตไมรับคืน



ยูดาสก็โยนเงินท้ิงแลวก็เดิน

ออกไปจากลาน 

และเขาก็ไดแขวนคอตัวเอง



พวกปุโรหิตไดมอบพระเยซูไวแกปลาต 

“ปลาตบอกวาเราไมพบความผิดอะไรในตัว

ผูชายคนน้ีเลย” แตฝูงชนตางรองตะโกนวา 

“ตรึงเขาท่ีกางเขน 

ตรึงเขาท่ีกางเขน”



สุดทายปลาตปรารถนาจะเอาใจฝูงชน เขาสั่งให

ตรึงพระเยซูท่ีบนกางเขน พวกทหารตอกตะปูเพื่อ

ตรึงพระเยซู ถมนํ้าลายใสหนาพระองค เฆี่ยนตี

พระองค เขาเอาหนามสานเปนมงกุฏสวมพระเศียร

พระองค เขาตอกตะปูท่ีเทาท้ังสองขาง แลวก็ตรึง

พระองคท่ีไมกางเขนจนสิ้นพระชนม



พระเยซูรูอยูตลอดวาจะตองตายแบบน้ี พระองคยังรูอีกวาการตายของ

พระองคจะนําการอภัยโทษใหกับคนบาปท่ีกลับใจมาเช่ือพระองค

ขางๆพระองคมีนักโทษสองคนถูกตรึงเหมือนกัน คนหน่ึงเช่ือพระองค 

ก็ไดขึ้นสวรรคสวนอีกคนหน่ึงไมเช่ือ



หลังจากท่ีพระองคทรมานอยูหลาย

ช่ัวโมง พระองคตรัสวา “สําเร็จแลว” 

พระองคก็สิ้นพระชนม 

งานของพระองคเสร็จสมบูรณ

แลว สหายก็ฝงศพ 

พระองคไวในหลุมฝงศพ 

สวนตัว



หลังจากน้ัน พวกทหารโรมันก็ปดผนึก 

แลวก็เฝา หลุมฝงศพน้ันไว 

ตอนน้ีไมมีใครเขาไปหรือ ออก 

มาจากหลุมฝงศพน้ันได



เร่ืองราวนาจะจบแลว แตยัง 

พระเจากําลังทําสิ่งอัศจรรย 

พระเยซูยังไมตาย



เวลารุงเชา วันตนสัปดาห 

สาวกของพระเยซูบางคน พบวา 

หินกอนใหญกลิ้งออกจากหลุมฝงศพ 

เมื่อมองเขาไปขางใน 

พระเยซูไมไดอยู

ในน้ันแลว



มีผูหญิงคนหน่ึง รองไหอยูขางๆหลุมฝงศพของ

พระองค พระเยซูปรากฏตัวตอเธอเธอดีใจเปน

อยางมาก และไดรีบวิ่งไปบอกขาวดีน้ีกับ

สาวกคนอ่ืนๆ “พระเยซูยังทรงพระชนม 

พระเยซูฟนจากความตาย”



หลังจากน้ัน พระเยซูไดไป 

หาสาวกของพระองคและไดใหสาวกดูมือ เทา 

ท่ีเต็มไปดวยแผล มันเปนเร่ืองจริง พระเยซูฟนจากความตาย 

พระองคอภัยใหกับเปโตรท่ีปฏิเสธพระองค 

และไดสั่งสาวกใหไปบอกผูคนเกี่ยวกับเร่ืองราวของพระองค 

หลังจากน้ันพระองคก็เสด็จกลับไปท่ีสวรรค

ท่ีซ่ึงเปนบานท่ีแทจริงของพระองค



การคืนชีพของพระเยซูคร้ังท่ีหน่ึง

เร่ืองราวหน่ึงเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มัทธิว 26-28; ลูกา 22-24; ยอหน 13-21 

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ท้ังใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพื่อขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถติ

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพื่อมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลกูของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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