เรรอรื่ งของเทศกาลออีส เตอรร
(Easter Story)

เทศกาลออีสเตอรรมอีความสสาคคัญ ครอทอีรื่ระลลึกถลึงสามวคันในประวคัตติศาสตรรประมาณ 2000 ปปีทอีรื่แลล้ว ครอ
• วคันศศุกรรประเสรติฐ วคันทอีรื่พระเยซซูสติสิ้นพระชนมรบนไมล้กางเขน
• วคันเสารรศคักดติดิ์สติทธติดิ์
• วคันครนพระชนมร วคันอาทติตยร ทอีรื่พระเยซซูเปป็นขลึสิ้นมาจากความตาย
มอีสามภาพแสดงใหล้เหห็นถลึงเรรรื่องราวของวคันสสาคคัญ 3 วคันนคัสิ้น

ภาพทอีรื่ 1 - การตรลึง พระเยซซูท อีรื่ไ มล้ก างเขน
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(ปรคับปรศุงจาก ยอหรน 19:2,16-17, ลซูกา 23:32-49)
ในวคัน ศศุก รร วคัน ทอีรื่พ ระเยซซูส ติสิ้น พระชนมรพวกทหารกห็เอาหนามสานเปป็นมงกศุฎสวม
พระเศอียรของพระเยซซู พวกทหารจลึงพาพระเยซซูไป และพระเยซซูทรงแบกกางเขนของพระองครไป
ยคังทอีรื่ทอีรื่เรอียกวว่า กะโหลกศอีรษะ ทอีรื่อยซูว่นอกกสาแพงเมรอง มอีออีกสองคนทอีเรื่ ปป็นผซูล้รล้าย ซลึรื่งเขาพาไปดล้วย เมรรื่อ
ไปถลึงสถานทอีรื่แลล้ว พวกทหารกห็ตรลึงพระเยซซูไวล้ทอีรื่นคัรื่นบนกางเขนพรล้อมกคับผซูล้รล้ายสองคนนคัสิ้น ขล้างขวา
คนหนลึรื่งขล้างซล้ายคนหนลึรื่ง พระเยซซูตรคัสวว่า “พระบติดาเจล้าขล้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไมว่รซูล้วว่า
กสาลคังทสาอะไร” แลล้วพวกเขากห็เอาเสล้อผล้าของพระเยซซูมาจคับฉลากแบว่งกคัน ประชาชนกห็ยรนมองดซูอยซูว่
พวกผซูล้นสากห็เยาะเยล้ยพระเยซซูดวล้ ยวว่า “เขาชว่วยคนอรรื่นใหล้รอดไดล้ กห็ใหล้เขาชว่วยตคัวเองดล้วยซติ ถล้าหากเขา
เปป็นพระครติสตรของพระเจล้าทอีรื่ทรงเลรอกไวล้” พวกทหารกห็เยาะเยล้ยพระเยซซูดล้วย และเขล้ามาเอาเหลล้า
องศุว่นเปรอีสิ้ยวสว่งใหล้พระองคร แลล้วกลว่าววว่า “ถล้าเจล้าเปป็นกษคัตรติยรของพวกยติวกห็จงชว่วยตคัวเองใหล้รอดเถติด”
เหนรอพระองครมอีปป้ายเขอียนไวล้ดล้วยวว่า “คนนอีสิ้เปป็นกษคัตรติยรของพวกยติว”
ผซูล้รล้ายคนหนลึรื่งทอีรื่ถซูกตรลึงไวล้จลึงพซูดหมติรื่นประมาทพระเยศซูวว่า “เจล้าเปป็นพระครติสตรไมว่ใชว่หรรอ ? จง
ชว่วยตคัวเองกคับเราทคัสิ้งสองใหล้รอดเถติด” แตว่ออีกคนหนลึรื่งหล้ามปรามเขาวว่า “เจล้าไมว่เกรงกลคัวพระเจล้า
หรรอ? เพราะเจล้ากห็ถซูกลงโทษเหมรอนกคัน และเราทคัสิ้งสองกห็สมควรกคับโทษนคัสิ้นจรติง เพราะเราไดล้รคับผล
สมกคับการกระทสา แตว่ทว่านผซูล้นอีสิ้ไมว่ไดล้ทสาผติดอะไรเลย” แลล้วคนนคัสิ้นจลึงทซูลวว่า “พระเยซซู ขอพระองคร
ทรงระลลึกถลึงขล้าพระองครเมรรื่อพระองครเสดห็จเขล้าไปในแผว่นดตินของพระองคร” พระเยซซูทรงตอบเขาวว่า
“เราบอกความจรติงกคับทว่านวว่า วคันนอีสิ้ทว่านจะอยซูว่กคับเราในสวนสวรรคร”
เวลานคัสิ้นประมาณเทอีรื่ยงวคัน เกติดมรดมคัวทคัรื่วทคัสิ้งแผว่นดตินจนถลึงบว่ายสามโมง ดวงอาทติตยรกห็มรดไป
มว่านในพระวติหารกห็ขาดตรงกลาง พระเยซซูทรงรล้องเสอียงดคังตรคัสวว่า “ขล้าแตว่พระบติดา เราขอฝากจติต
วติญญาณของเราไวล้ในพระหคัตถรของพระองคร” ตรคัสอยว่างนคัสิ้นแลล้วกห็เสอียชอีวติต เมรรื่อนายรล้อยเหห็นสติรื่งทอีรื่
เกติดขลึสิ้นนอีสิ้ จลึงสรรเสรติญพระเจล้าวว่า “แทล้จรติงทว่านผซูล้นอีสิ้เปป็นคนชอบธรรม” ฝซูงชนทคัสิ้งหมดทอีรื่มาดซู
เหตศุการณรนคัสิ้น เมรรื่อเหห็นแลล้วกห็พากคันตอีอกชกตคัวกลคับไป เพรรื่อนของพระเยซซู ซลึรื่งตามพระองครมาเปป็น
ลซูกศติษยร กห็ยรนอยซูว่แตว่ไกลมองเหห็นสติรื่งเหลว่านอีสิ้
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ภาพทอีรื่ 2 - การฝฝัง พระศพพระเยซซู

(ปรคับปรศุงจาก ลซูกา 23:50-56)
มอีชายคนหนลึรื่งทอีรื่เปป็นลซูกศติษยรของพระเยซซู … เขล้าไปขอพระศพของพระเยซซู เมรรื่อเขาเอาพระ
ศพลงแลล้ว จลึงเอาผล้าปป่านพคันหศุล้มไวล้ แลล้วนสาพระศพไปวางไวล้ในอศุโมงครซลึรื่งเจาะไวล้ในศติลา ... พวกผซูล้
หญติงทอีรื่ตามพระเยซซูมาตลอดกห็ตามไปและเหห็นอศุโมงครนคัสิ้น ทคัสิ้งเหห็นวว่าเขาวางพระศพของพระองครไวล้
อยว่างไรดล้วย แลล้วพวกนางกห็กลคับไปจคัดแจงเครรรื่องหอมกคับนสสิ้ามคันหอม
วคัน ตว่อ ไปเปป็น วคัน เสารร เซลึรื่งเปป็นวคันสะบาโตหยศุดพคัก และพวกเขากห็หยศุดพคักตามบคัญญคัตติ พระ
ศพของพระเยซซูยคังอยซูว่ในอศุโมงคร
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ภาพทอีรื่ 3 - การทรงเปป็น ขลึสิ้น มาจากความตายของพระเยซซู

(ปรคับปรศุงจาก มคัทธติว 28:1-10)
หลคัง จากวคัน สะบาโต เวลาใกลล้ร ศุว่ง เชล้า วคัน อาทติต ยร พวกผซูล้หญติงมาดซูอศุโมงคร ทคันใดนคัสิ้นกห็เกติด
แผว่นดตินไหวอยว่างรศุนแรง เพราะมอีทซูตสวรรครองครหนลึรื่งขององครพระผซูเล้ ปป็นเจล้า ลงมาจากสวรรครและ
กลติสิ้งกล้อนหตินออกจากปากอศุโมงครแลล้วนคัรื่งอยซูว่บนหตินนคัสิ้น รซูปลคักษณรของทซูตนคัสิ้นเหมรอนแสงฟป้าแลบ
เสรสิ้อขาวเหมรอนหติมะ พวกยามทอีเรื่ ฝป้าอศุโมงครอยซูว่กห็กลคัวทซูตสวรรครองครนคัสิ้นจนตคัวสคัรื่นและเปป็นเหมรอนคน
ตาย ทซูตสวรรครองครนคัสิ้นกลว่าวกคับผซูล้หญติงเหลว่านคัสิ้นวว่า “อยว่ากลคัวเลย เรารซูล้แลล้ววว่าพวกทว่านมาหาพระ
เยซซูทอีรื่ถซูกตรลึงกางเขน พระองครไมว่ไดล้อยซูว่ทอีรื่นอีรื่ เพราะทรงเปป็นขลึสิ้นมาแลล้วตามทอีรื่พระองครตรคัสไวล้นคัสิ้น จง
มาดซูทอีรื่ซลึรื่งเขาวางพระองครไวล้นคัสิ้น แลล้วจงรอีบไปบอกเพรอรื่ นลซูกศติษยรทคัสิ้งหลายของพระเยซซูวว่า พระเยซซู
ทรงเปป็นขลึสิ้นมาจากความตายแลล้ว พวกทว่านจะเหห็นพระองคร นอีรื่แนว่ะเราบอกพวกทว่านแลล้ว” หญติง
เหลว่านคัสิ้นกห็รอีบไปจากอศุโมงคร ดล้วยความกลคัวและความยตินดอีเปป็นอยว่างยติรื่ง และวติรื่งไปบอกพวกลซูกศติษยร
ของพระเยซซู นอีรื่แนว่ะ พระเยซซูทรงพบพวกเขาและตรคัสทคักทาย หญติงเหลว่านคัสิ้นกห็มากอดพระบาทและ
กราบมคัสการพระองคร พระเยซซูจลึงตรคัสกคับพวกเขาวว่า “อยว่ากลคัวเลย จงไปบอกพอีรื่นอล้ งของเราใหล้ไป
กลคับบล้าน จะไดล้พบเราทอีรื่นคัรื่น”
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เรรรื่อ งของเทศกาลออีส เตอรร อธติบ ายโดยใชล้ร ซูป แบบของขนมออีส เตอรร

(Hot Cross Muffin Story)
คสา นสา ในอดอีตกว่อนทอีรื่มอีเครรรื่องพติมพรหนคังสรอมอีจสานวณนล้อย และคนทคัรื่วๆไปไมว่คอยไดล้อว่าน
หนคังสรอ แตว่พวกเขาใชคัสติรื่งตว่างๆในชอีวติตประจสาวคันชว่วยเลว่าและนลึกถลึงเรรรื่องราวสสาคคัญ ขนมออีสเตอรร
ครอเครรรื่องสคัญญลคักษณรแบบนอีสิ้
๑ ขนมมคัฟฟฟิน เหมรอนโลกของเรา ขนมมคัฟฟฟินเตห็มไปดล้วยผลไมล้หลายชนติดแหล้งรวมกคัน เหมรอน
มนศุษยรหลายชนชาตติบนโลกนอีสิ้ ทอีรื่มอีสภาพเดอียวกคันเปป็นมนศุษยร ทอีรื่มอีทคัสิ้งรศุล้จคักความสศุกและความทศุกขร ใชล้
เวรใชล้กรรมอยซูว่ดล้วยกคัน และไมว่สามารถพล้นทศุกขรและความตายดล้วยตนเอง
๒ ไอซติรื่งสอีขาว เหมรอนองครศคักดติดิ์สติทธติดิ์สซูงสศุด ทอีรื่มอีอสานาจเหนรอทศุกสติรื่งทศุกอยว่าง ทอีรื่ไดล้สรล้างทศุกๆสติรื่ง
พระองครอยซูว่นอกเหนรอเวรกรรมและเปป็นแหลว่งชอีวติตสมบซูรณร สอีขาวหมายถลึงความบรติสศุทธติดิ์ พระองคร
ไมว่ไดล้ทสาผติดทสาบาป รสหวานหมายถลึงความดอีของพระองครทอีรื่เตห็มไปดล้วยความเมตตาและความจรติง
อคันบรติสศุทธร
ทอีรื่แรกไอซติรื่งนอีสิ้แยกกคันอยซูว่กคับขนม แตว่...
๓ เมรรื่อเราเอาไอซติรื่งใสว่ตอนแตว่งหนล้าขนม เราไดล้นลึกถลึงทอีรื่องครศคักดติดิ์สติทธติดิ์สซูงสศุดไดล้ลงมาในโลกนอีสิ้เกติด
เปป็นมนศุษยรชรรื่อเยซซู พระเยซซูมาอยซูว่บนโลกนอีสิ้เพรอรื่ แสดงความเมตตาขององครศคักดติดิ์สติทธติดิ์สซูงสศุด และชอีสิ้
ทางใหล้มนศุษยรไดล้หลศุดพล้นเวรกรรมไถว่ความผติดบาป และรคับชอีวติตสมบซูรณรโดยการครนดอีกคับองคร
ศคักดติดิ์สติทธติดิ์สซูงสศุด
๔ ไอซติรื่งรซูปไมล้กางเขน เหมรอนไมล้กางเขนทอีรื่พระเยซซูสติสิ้นพระชนมร และพซูดถลึงการเสอียสละของพระ
เยซซูเพรรื่อรคับโทษแทนมนศุษยรเราทศุกๆคน ไถว่บาปใหล้กคับมนศุษยร ซลึรื่งพระเยซซูสามารถทสาไดล้เพราะวว่า
พระเยซซูบรติสศุทธติดิ์สมบซูรณร และอยซูเว่ หนรอเวรกรรม (ทศุกสติรื่ง)
๕ เมรรื่อเราตคัดครลึรื่งขนม เราไดล้เหห็นอคัลมอนดรฝฝังไวล้ขล้างใน เหมรอนพระศพของพระเยซซูทอีรื่ถซูกฝฝังไวล้ใน
อศุโมงคร
๖ ขนมครลึรื่งหลคังเหมรอนกล้อนหตินทอีรื่ปฟิดปากอศุโมงคร และทอีรื่ถซูกกลติสิ้งเปฟิดอศุโมงครในวคันอาทติตยรนคัสิ้น
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๗ เมรรื่อเราเอาอคัลมอนดรออกจากขนมมคัฟฟฟิน เราไดล้นลึกถลึงองครพระเยซซูทอีรื่ทรงเปป็นขลึสิ้นมาจากความ
ตาย เพราะพระองครมอีอสานาจเหนรอทศุกๆสติรื่ง และมอีชอีวติตบรติสศุทธติดิ์ ซลึรื่งทสาใหล้พระองครหลศุดพล้นจากความ
ตายไดล้ (ความตายไมว่มอีสติทธรในชอีวติตของพระองคร)
๘ การกตินขนม ชว่วยใหล้เรานลึกถลึงทอีรื่พระเยซซูไดล้มอบชอีวติตทอีรื่สมบซูรณรใหล้ทศุกๆคนทอีรื่ยอมรคับเชรรื่อในพระ
เยซซูและสติรื่งทอีรื่พระองครไดล้ทสา เหมรอนพระเยซซูสอนวว่า “เราเปป็นชอีวติตและการเปป็นขลึสิ้นจากความตาย
คนทอีรื่วางใจในเราจะมอีชอีวติตออีกแมล้วว่าเขาจะตายไป และทศุกคนทอีรื่มอีชอีวติตและวางใจในเราจะไมว่ตาย
เลย”
ทศุกครคัสิ้งทอีรื่เราไดล้กตินขนมออีสเตอรรเราไดล้คติดถลึงเรรรื่องของพระเยซซู ทอีเรื่ ปป็นฝซูป้เสอียสละทอีรื่ทรงไถว่บาป
เผรอรื่ เราทศุกคน และทอีรื่เปป็นผซูล้สซูงสศุดทอีรื่มอีอสานาจเหนรอความตาย และทอีรื่ทรงมอบชอีวติตสมบซูรณรของ
พระองครใหล้เราทศุกๆคน เผรรื่อเราไดล้รคับชอีวติตสมบศุรณรดล้วย ตคัสิ้งแตว่อดอีตกาลจนกระทคัรื่งถลึงทศุกวคันนอีสิ้ และเรา
ไดล้ขอบคศุณพระเยซซูเผรรื่อทศุกสติรื่งเหลว่านอีสิ้ทอีรื่เกติดความหวคังในชอีวติตของเรา
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