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จงไปเตรียมอาหาร        

มื้อเย็นสำหรับเทศกาลปัสกา 

ให้พวกเรากินเถิด

เราปรารถนาจะกินปัสกามื้อ                           

นี้กับพวกท่านก่อนต้องทนทุกข์ทรมาน เรา        

จะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้า 

จะมาถึงโลกนี้ แล้วเมื่อถึงตอนนั้นพวกท่านจะ 

ได้กินอาหารร่วมโต๊ะกับเราและพวกท่าน 

จะได้นั่งบนบัลลังก์พิพากษา 

ชนอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า

เรามีสิ่งที่จะบอกให้ท่านทราบ 

เพื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นท่านจะได้เชื่อเรา 

มีพระวจนะเขียนไว้ในสดุดี 41 : 9 ว่า 

“ผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้น

เท้าใส่ข้าพระองค์” เรากำลังบอกพวกท่านว่า 

มือของคนหนึ่งในพวกท่านซึ่งจะทรยศเรานั้น

ก็อยู่บนโต๊ะตัวนี้ด้วย

เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรง 

ตรึกตรองไว้ก่อนแล้ว แต่วิบัติ 

จะเกิดแก่ผู้ที่จะทำการนั้น

ข้าพระองค์รึพระเจ้าข้า 

ข้าพระองค์ไม่อยากเป็นคน

ทรยศพระองค์

ไม่ใช่ข้าพระองค์นะ 

พระเจ้าข้า

พระอาจารย์ 

ข้าพระองค์ไม่มีวันทรยศ

พระองค์หรอก 

ลูกา 22 : 8 – 23

ไม่น่ะ
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คนที่เอาอาหารจิ้ม 

ในชามเดียวกับเรา 

นั่นแหละ.....

เราทุกคนก็เอา               

ขนมปังจิ้มในชามใบนั้น

ยอห์นกระซิบถามพระเยซูว่า 

คนทรยศเป็นใคร พระเยซูตรัส         

ตอบว่า“คนที่เราจะเอาขนมปัง          

ชิ้นนี้จิ้มแล้วยื่นให้นั่นแหละ”

       ข้าพระองค์หรือ 

พระเจ้าข้า เจ้าพูดถูกแล้ว

พระเยซูทรงเอาขนมปังจิ้ม 

แล้วยื่นให้ยูดาส

จะทำก็รีบทำเสีย

ยูดาสจะไปไหนน่ะ

พระอาจารย์ทรงบอกให้เขารีบ            

ไปไหนไม่รู้ เขาเป็นคนดูแลเรื่องเงินอาจ 

จะเอาเงินถวายไปให้คนยากจนมั้ง

มัทธิว 26 : 23 – 29 ; ยอห์น 13 : 26 – 30
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เวลานี้เราจะได้รับเกียรติ 

แล้ว ลูกๆ เอ๋ยเราจะอยู่กับ 

เจ้าอีกไม่นานหรอก

ที่ที่เราจะไปนั้นท่านไปไม่ได้ 

เราจะให้บัญญัติใหม่ไว้แก่ท่านทั้งหลายคือ 

ให้ท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าพวกท่านเป็น 

สาวกของเราเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านก็รักกันและกัน 

เศคาริยาห์พยากรณ์ถึงกาลนี้ไว้ว่า “เราจะประหารผู้เลี้ยง 

แกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไป” “และเมื่อ 

เราเป็นขึ้นจากความตายแล้ว เราจะมาหาท่านที่กาลิลี 

คืนวันนี้แหละที่ท่านทุกคนจะทิ้งเรา”

แม้ว่าทุกคนจะปฏิเสธพระองค์ 

ข้าพระองค์จะไม่มีวัน.....

เปโตร ก่อนไก่ขันสองครั้ง 

เจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้ง

ข้าพระองค์ยอมตาย 

กับพระองค์ดีกว่าปฏิเสธ

พระองค์

ให้เขาทรมานข้าพระองค์แค่ไหน 

ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์

ไม่มีทางที่ข้าจะ

ปฏิเสธพระองค์

พระวจนะบอกไว้ชัดเจนว่า   

ท่านทุกคนจะละทิ้งเรา ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

บอกเรื่องเราไว้ด้วยว่า เขาจะทำกับเรา 

เหมือนเราเป็นคนทรยศ

เปโตรเมื่อท่านกลับใจ 

มาศรัทธาเชื่อมั่นในเราอีกครั้ง 

จงเลี้ยงดูบรรดาพี่น้องร่วมความ 

เชื่อของท่านให้เข้มแข็งขึ้น

ขอบพระคุณพระเจ้า                   

แห่งสากลจักรวาลผู้ประทาน 

อาหารแก่โลก

ขนมปังนี้แทนกายของเรา 

ซึ่งให้แก่พวกท่านจงกระทำอย่าง

นี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา

มัทธิว 26 : 33 – 35 ; ยอห์น 13 : 31 – 38 ; 1 โครินธ์ 11 : 24 – 25
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กายของเราจะ 

แตกออกเพื่อท่าน

รับเอาไปกิน 

เสียให้หมด

น้ำองุ่นถ้วยนี้คือ พันธสัญญา 

ใหม่โดยโลหิตของเราซึ่งหลั่ง 

ออกเพื่อชดเชยความผิดบาป 

ทั้งหลายของพวกท่าน

จงรับไปดื่มให้หมดทุกคนเถิด 

เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นต่อไปอีก 

จนกว่าเราจะได้ดื่มกับพวกท่านใหม่ 

ในแผ่นดินของเรา

ในวันหน้าเมื่อท่านทำสิ่งนี้ 

ท่านจะระลึกถึงความตายของเราไปจน

กว่าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

รู้อย่างนี้แล้ว อย่ากลัวหรือ               

วิตกไปเลย นิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่ 

มากมาย เราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับ        

ท่าน แล้วจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเรา

เราอยู่ที่ไหนท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย

ยอห์น 14 : 1 – 3 ; 1 โครินธ์ 11 : 24 – 26
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แต่พวกเราไม่ทราบว่าพระองค์ 

จะเสด็จไปไหนแล้วเราจะรู้จักทางไป

หาพระองค์ได้ยังไง

ได้ซี เพราะเราเป็นทางนั้น เป็นความ          

จริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอก 

จากจะมาทางเรา ถ้าท่านรู้จักเราท่านก็รู้จัก

พระบิดาและเคยเห็นพระองค์แล้วด้วย

ขอแค่ทรงสำแดงพระบิดา 

ให้เห็น เราก็พอใจกันแล้ว

ฟิลิปเอ๋ย ท่านอยู่กับเรามาตั้ง        

นานแล้วยังไม่รู้จักเราอีกหรือ 

ถ้าท่านเห็นเราท่านก็ได้เห็นพระบิดาด้วย 

เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราจะไม่ทิ้งท่านไว้ลำพัง เราจะ            

มาหาท่าน โลกจะไม่เห็นเราอีกแต่เรา 

จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับท่าน 

ปลอบใจท่าน พระองค์จะอยู่ในท่านและจะ 

นำท่านไปถึงความจริงทั้งมวล

ถ้าท่านรักเราประพฤติตามบัญญัติ 

ของเราแล้วเราจะให้สันติสุขที่โลกนี้จะ

แย่งไปจากท่านไม่ได้

ถ้าท่านรักเรา ท่านควร 

ดีใจที่เรากลับไปหาพระบิดาของ             

เรา เราบอกเรื่องเหล่านี้ไว้ล่วง 

หน้าเพื่อท่านจะได้เชื่อเรา ลุกขึ้น ให้เราไปร้องเพลง 

สรรเสริญพระเจ้าแล้วไป

อธิษฐานในสวนกันเถอะ

พระเยซูทรงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 

กับสาวกทั้งสิบเอ็ดคนเป็นครั้งสุดท้าย

มัทธิว 26 : 30 ; ยอห์น 14 : 5 – 10 , 25 – 30
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เพราะแม้ว่าท่านจะต้องร้องไห้แต่ความ 

เศร้าโศกจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีอย่าง

ยิ่ง พระบิดาทรงส่งเรามา อีกไม่ช้าเรา 

ก็จะได้กลับไปหาพระองค์แล้ว

ตามเรามาเงียบๆ 

จะได้ไปอธิษฐานที่ที่รู้กัน

เฉพาะพวกเรา

อย่าเป็นทุกข์ใจที่เราบอกท่านว่า 

อีกชั่วเวลาหนึ่ง เราก็จะถูกพรากไป 

แต่อีกไม่นานเหมือนกันที่ท่าน 

จะได้พบเราอีก

ตรัสฟังง่ายดี 

เราเชื่อพระองค์แล้ว

พระเจ้าข้า

พวกท่านเชื่อแล้วยังงั้นรึ 

ดูเถอะอีกประเดี๋ยวทุกคนก็จะทิ้งเราและ

กระจัดกระจายไป เอาล่ะ 

รอเราอยู่ที่นี่นะ เราจะไปอธิษฐาน
พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 

ข้าพระองค์ทำงานที่พระองค์มอบหมาย 

สำเร็จแล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ 

รับเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมกับ 

พระองค์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก ข้าพระ 

องค์สั่งสอนพวกเขาให้รู้จักพระองค์แล้ว 

เขาได้รับฟังถ้อยคำของ   

ข้าพระองค์แล้ว

โลกนี้จะเกลียดเขา 

เหมือนที่เกลียดข้าพระองค์เพราะ 

ข้าพระองค์พูดความจริงเรื่องบาป 

ชั่วของเขา พวกเขาไม่ใช่ของโลกนี้ 

ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานทูลขอให้

ทรงนำเขาออกไปจากโลก แต่ขอ 

ปกป้องเขาไว้ให้พ้น      

จากมารร้าย

ข้าพระองค์อธิษฐาน 

เพื่อทุกคนที่พูดด้วยความวางใจในข้าพระองค์ 

เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่กับข้าพระองค์เหมือนที่ข้า 

พระองค์อยู่กับพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอให้ความ 

รักที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์อยู่ในตัวเขา 

และข้าพระองค์อยู่ในเขาด้วย

ข้าพระองค์เป็น 

ทุกข์แทบจะขาด 

ใจตายแล้ว

มัทธิว 26 : 31 , 38 ; ยอห์น 16 : 19 – 20 , 17 : 1 – 10
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พระบิดา ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยแห่ง 

พระพิโรธที่ข้าพระองค์ต้องดื่มนี้เลื่อนพ้นจาก 

ข้าพระองค์เถิด แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามพระทัย 

ของพระองค์ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์และข้า 

พระองค์จะดื่มถ้าต้องดื่ม พระเจ้าข้า

พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อแบกรับ                     

บาปก็จริงแต่เมื่อถึงเวลานั้นทรงรู้สึกว่ากางเขน 

เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะบนนั้นพระองค์จะต้อง 

กลายเป็นผู้ทำบาปแทนคนทุกคนตลอดไป

พระบิดา 

ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วย

นี้เลื่อนพ้นไปจากข้า 

พระองค์เถิด

แต่ให้เป็นไปตาม 

พระทัยพระองค์ให้สำเร็จ 

ตามพระทัยพระองค์

เหงื่อของพระองค์หลั่งออกมาเป็น 

เหมือนเลือดไหลหยดเป็นเม็ดใหญ่

ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง 

ปรากฎกายขึ้นปลอบประโลมพระองค์

องค์บริสุทธิ์ เวลาแห่งการ 

ทนทุกข์มาถึงแล้วแต่พระบิดาทรง           

อยู่กับพระองค์รวมทั้งปวงเทพทั้งปวง 

จะชุมนุมกันอยู่ต่อหน้าพระองค์ใน 

วันพรุ่งนี้ เมื่อทรงรับเอาบาปชั่ว   

ทั้งปวงของโลกไว้

เราทั้งหลายชุมนุมกันในคราว 

ที่ทรงสร้างโลกอย่างไร เราจะอยู่ที่นั่นเมื่อ 

ทรงไถ่บาปแก่โลกด้วยพระเจ้าข้า

พรุ่งนี้เองที่ซาตานจะถูกปราบ              

พ่ายแพ้และหนี้บาปของมนุษย์จะได้  

รับการจ่ายชำระ อับราฮัมและเหล่าทูตสวรรค์

แห่งฟ้าสวรรค์กำลังรอรับเสด็จพระองค์ท่าน

เหล่านั้นจัดเตรียมสำรับอาหารไว้ให้พระองค์

ต่อหน้าต่อตาศัตรูของพระองค์ ขันของพระองค์

มีน้ำล้นอยู่ ความดีและความรักจะติดตาม

พระองค์ไปและพระองค์จะอยู่ในพระ

นิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตลอดไปเป็นนิตย์

ลุกขึ้นเถิดพระเจ้าข้า 

ยูดาสลูกแห่งหายนะ 

มาใกล้แล้ว

สดุดี 23 : 5 – 6 ; ลูกา 22 : 41 – 44 ; ฮีบรู 6 : 6 ; 12 : 2
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พระบิดา 

ด้วยความประสงค์นี้เอง 

ข้าพระองค์จึงมาในโลก

พวกท่านนอนหลับกันหมด 

จะคอยเฝ้าดูเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือ 

ลุกขึ้นเถิดเราต้องถูกอายัดไว้ 

ในมือคนบาปแล้ว

พระอาจารย์ 

ดีเหลือเกินที่ได้พบพระองค์ 

แต่เกรงว่าจะมีคนตาม 

ข้าพระองค์มา

ยูดาสเอ๋ย 

เจ้าจะทรยศเราด้วย

จูบนี้หรือ

ยูดาส 

ไอ้คนสกปรก

ใครขัดขืนฆ่าเลย

เดี๋ยวก่อน 

เจ้ามาตามหาใครกัน

มัทธิว 26 : 40 , 45 – 50 ; ยอห์น 12 : 27 , 18 : 1 – 4
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เยซูแห่งนาซาเร็ธ

เราเอง

ระวังนะ 

คนนี้มีฤทธิ์อำนาจ

พวกทหารกลัว 

พระเยซูจนถลาล้มลง

คนนั้นแหละ 

กลัวไปทำไม 

จับตัวไปเลย

เราไม่ยอมให้ 

เจ้าจับพระองค์

โอย๊..ย....ย

...ควับ...

ยอห์น 18 : 4 - 6, 10

...ควับ...
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หยุดนะ จะต้องไม่มีการหลั่งเลือด            

อีกต่อไปแล้ว เปโตรเก็บดาบเสีย ถ้าเรา 

อยากสู้เราให้กองทัพทูตสวรรค์ 10,000 

องค์มาช่วยเราเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ 

นี่เป็นเวลาของความมืด

มันตัดหูข้า

เจ้าทั้งหลายถือดาบมาหาเรา ราวกับว่า       

เราเป็นโจรรู้ไหมว่าทำไมเจ้าไม่จับเราตอนที่เราอยู่ 

กับพวกเจ้าในพระวิหารทุกๆ วัน เราตอบให้ก็ได้ว่า 

ที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะต้องเป็นไปตามที่ 

พระวจนะบอกไว้ยังไงล่ะ

พระเจ้าช่วย 

ข้าพระองค์ด้วย

เอาล่ะ 

ดีเหมือนใหม่เลย

เราเองที่เจ้าต้องการตัว 

พวกเราจะไม่ขัดขืนจับเราไป

แล้วปล่อยคนอื่นๆ ไปเสีย

อัศจรรย์จริงๆ 

ทรงรักษาหูของข้า 

ให้หาย

จับพวกมัน 

เอาตัวไปให้หมดอย่า 

ให้ใครหนีไปได้

บรรดาสาวกพากัน 

หนีไปในความมืด

ไปกันเถอะ

มัทธิว 26 : 52 – 57 ; มัทธิว 14 : 51 – 52 ; ลูกา 22 : 50 – 51
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ผัวะ

เดินไป 

พวกเขาอยากให้มันจบๆ 

ไปก่อนผู้คนจะรู้เรื่อง

พวกทหารจับพระเยซูไป 

ต่อหน้าที่ประชุมของพวกปุโรหิต

และพยานต่างๆ

พวกเขาบอกว่า 

เจ้าอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสิยาห์ 

และบอกว่าพระเจ้าเป็นพ่อของเจ้า 

เจ้าไม่ได้มาจากโลกนี้ บอกซิว่า 

เจ้ามาจากไหน

เราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลา 

และพระวิหาร เราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆ 

เลย ท่านถามเราทำไม ถามพวกที่เคยฟังเรา 

สอนซิ พวกเขารู้ว่าเราสอนอะไร

อย่าเล่นลิ้นกับ 

มหาปุโรหิตนะ

ถ้าเราพูดผิดท่านจงเป็น 

พยานในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเรา 

พูดถูก ท่านตบเราทำไม

เบิกตัวพยานที่รู้

เห็นเข้ามา

ยอห์น 18 : 19 – 23

253



เขาพูดว่าจะทำลายพระวิหาร 

และสร้างขึ้นใหม่ในสามวัน 

โดยไม่ต้องใช้มือ

ไม่ใช่ 

เขาบอกว่าถ้ามีใครทำลาย

พระวิหารแล้วเขาจะสร้าง

ขึ้นใหม่ต่างหาก

เจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหน่อย 

ข้าได้ยินที่เขาพูดกับหูตอนที่เขาพูด 

เรื่องจะทำลายพระวิหารนั่นเขาชี้ตัวเอง 

ด้วย ข้าคิดว่าเขาหมายถึงถ้า 

ตัวเขาเองถูกทำลาย
เหลวไหล 

แล้วจะสร้างตัวเองขึ้นใหม่หลัง

จากสามวันได้ยังไงกัน ไม่รู้เหมือนกัน 

แล้วจะสร้างพระวิหาร

ในสามวันได้ยังไง

เจ้าไม่ได้ยินที่เขากล่าวหา 

เจ้ารึไง ทำไมไม่แก้ตัวบ้าง

พระเยซูยังคงนิ่งเงียบ

เจ้าโง่ 

ไม่ยอมตอบอะไร

ข้าสั่งเจ้าในพระนามพระเจ้า 

ผู้ทรงพระชนม์ให้เจ้าตอบมาว่าเจ้า 

เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า 

ผู้ทรงพระชนม์หรือไม่

เราเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วท่าน               

จะได้เห็นเรานั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ 

พระผู้ทรงฤทธิ์และจะได้เห็นเรากลับมา 

ในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์

พวกเราไม่ต้องการพยานอะไร          

อีกแล้ว เราได้ยินด้วยหูของเราเองตรงนี้ 

แล้วคนคนนั้นดูหมิ่นพระเจ้าเพราะมัน 

บอกว่ามันเป็นพระบุตรของ             

พระเจ้า มันต้องตาย

มัทธิว 26 : 59 - 65

เอาผ้าผูกตาสิ 

ดูว่ามันจะเผยพระวจนะ

อะไรได้บ้าง ปุโรหิตฉีกเสื้อคลุม 

ของตนเป็นสัญลักษณ์ว่า 

เศร้าเสียใจอย่างยิ่ง

254



ทุบมันเลย 

มันทำให้ธุรกิจของข้าใน

พระวิหารขาดทุนหมด

ดูซิว่าจะทำนาย

อะไรได้มั่ง

ให้มันทำ 

ปาฏิหารย์ซิ

ชกอีกสิ

เผยให้รู้ว่าใครชกเจ้าสิ 

เจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะ

ไม่ใช่รึ

...โผล๊ะ...

ออกฤทธิ์สิ     

รักษาแผลให้ตัวเองเลย

ดูสิ ไม่สู้เลย

ข้าจำแกได้ 

ข้าเห็นแกอยู่กับพระเยซู 

แกเป็นสาวกของเขา 

เหมือนกันใช่ไหม

ข้าไม่รู้จักคนชื่อเยซู 

ข้าแค่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

เมื่อคืนข้าเห็นเจ้าอยู่     

ในสวน เจ้าเป็นคนที่.....

เฮ้ย จะบ้ารึไง 

ข้าเป็นแค่คนหาปลาจนๆ 

จะไปรู้จักคนอย่างพระเยซู 

ได้ยังไง

มัทธิว 26 : 67 – 70 ; ลูกา 22 : 64 – 65

ขณะนั้นเอง ที่ข้างนอกพระวิหาร 

เปโตรเดินตามพระเยซูมาห่างๆ

...โผล๊ะ...

ตุ้บตุ้บ
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ใช่ เจ้าเป็นสาวกคน 

หนึ่งของเขาแน่ๆ ข้าเห็นเจ้า 

อยู่กับเขาตั้งหลายครั้ง

โธ่เอ๊ย นาง 

ข้าไม่เคยเห็นเขามาก่

อนเลยในชีวิต

เอก้ อ๊ ีเอก้          

ไก่ตัวนั้นขันแต่หัววันเลยนะแก

ทหารพาเขาออกมาแล้ว 

ท่าจะถูกซ้อมเสียน่วม

มีคำสั่งให้พาตัวไป 

ให้เจ้าเมืองตัดสิน

ไอ้อ้วนลิ้นสองแฉกนั่น 

อยากให้คนอื่นรับผิดชอบ 

เรื่องร้ายๆ อย่างนี้แทน

เฆี่ยนมันเลย

เปโตรได้ยินไก่ขันก็นึกถึงคำพูดของ 

พระเยซูที่ว่าก่อนไก่ขันสองครั้งเขาจะ 

ปฏิเสธพระองค์สามครั้งเปโตรรู้สึก 

ละอายใจในความขี้ขลาดของตน

มัทธิว 26 : 71 – 75 , 27 : 1 – 2 ; ลูกา 22 : 58 – 62 , 23 : 1

เอก้ อ๊ ีเอก้          
เอก้ อ๊ ีเอก้          
เอก้ อ๊ ีเอก้          
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เอาแมวเก้าหาง 

ลงหลังมันเลย

พระเจ้า นี่ข้าทำอะไรลงไป 

ข้าปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งอย่างที่ 

พระองค์ตรัสไว้ ทำไมต้องเป็นอย่างนี้        

ทำไมพระองค์ต้องทรงรับทุกข์ 

ทรมานขนาดนี้

ไปซิ 

ข้ามีเวลาไม่

มากนักนะ
พระบิดา 

ประทานเรี่ยวแรง

ให้ลูกด้วย

มาทำไมอีก เงินค่าทรยศ  

ที่เราจ่ายให้ไม่พอรึไง

ข้าเปลี่ยนใจแล้ว 

ปล่อยพระองค์แล้วข้า

จะคืนเงินให้ท่าน

เงินเปื้อนเลือดสกปรกอย่างนั้น 

เราไม่แตะต้องมันหรอก ถึงยังไงอาจารย์ของ 

เจ้าก็ต้องตายภายในคืนนี้ ไม่มีอะไรต้องกลัวน่ะ 

เราอาจจะใช้เจ้าช่วยจับคนอื่นๆ ได้อีก

เอาเงินท่านคืนไป 

ข้าไม่ต้องการแล้ว ข้าทนมี 

ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว

!

น่าสมเพชจริง

ข้าทนไม่ไหวแล้ว

เคร้ง

มัทธิว 27 : 3 – 6

เคร้ง
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ข้าเห็นแล้วแต่ไม่

รู้ว่าจะห้ามยังไง

รีบเอาตัวลงมา เร็วเข้า 

อาจจะยังไม่ตายก็ได้

แต่แม้ว่าพวกเขาจะขึ้นไปบนต้นไม้ได้ 

วิญญาณของยูดาสก็จมดิ่งลงไปสู่เปลว 

ไฟแห่งความพินาศสิ้นแล้ว

คอยรับดีๆ นะ 

ไม่อย่างนั้นจะตกลงไป

ในหุบเขาลึกข้างล่าง

มัทธิว 27 : 5 ; กิจการ 1 : 18

พระเจ้า

ข้าเป็นอะไรไปเนี่ย

ทำไมข้าหักห้าม

ตัณหาตัวเอง

ไม่ได้นะ

ความตายอาจ

ช่วยให้ข้าสงบได้...
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ข้าเอื้อมไป 

รับไม่ถึง

น่าสยดสยองจัง 

ตัวแตกไส้กระจาย

เต็มทุ่งหญ้าเลย
อ้วก 

เห็นแล้วคลื่นไส้

ไปหมด

เอาใครมาอีกล่ะ 
พวกนอกศาสนารึไง 

เอาออกไปตัดสินกันเองตาม
กฎหมายของเจ้าสิ

โทษของมันคือประหารชีวิต 

เราถึงได้พามันมาหาท่าน ท่านไม่ให้สิทธิ์เรา 

เอาหินขว้างคนหมิ่นประมาทพระเจ้าให้ตาย 

เราเลยต้องมาขออนุญาตท่านก่อน เขาทำผิด 

อะไรร้ายแรงล่ะ

มันบอกว่ามัน 

เป็นกษัตริย์ เจ้าเป็นกษัตริย์ 

ของชาวยิวงั้นรึราชอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่  

ในโลกนี้ไม่อย่างนั้นคนของเราคงจะ 

ได้ต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตเรา

ถ้างั้นเจ้าก็เป็น 

กษัตริย์น่ะซี
เราเข้ามาในโลกนี้ 

เพื่อเป็นพยานให้แก่ความ 

จริง คนที่อยู่ฝ่ายความจริง 

ย่อมฟังสิ่งที่เราพูด

ข้าไม่เห็นว่าคนคนนี้ทำอะไร 

ผิดจนถึงขั้นประหารชีวิต แล้วเจ้า 

จะให้ข้าจัดการกับเขาอย่างไร

ตรึงมันที่กางเขน 

ตรึงมันที่กางเขน
เอาตัวออกไป 

เฆี่ยนได้แล้ว

มัทธิว 27 : 8 ; มาระโก 15 : 14 ; ลูกา 23 : 1 – 4 ; ยอห์น 18 : 29 – 38 ; กิจการ 1 : 18

เรื่องนี้ผู้เผยพระวจนะ

ก็พยากรณ์ไว้เช่นกัน
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ควั่บ

อ๊า...

จะให้เฆี่ยนกี่ที

แมวเก้าหาง เป็นแส้ชนิดหนึ่ง 

มีด้ามเป็นไม้ยาวราวๆ เก้านิ้ว 

ตัวแส้เป็นหนังยาวราวๆ สามฟุต 

มีหินคมๆ หรือเศษกระดูก หรือ 

โลหะ ผูกติดตรงปลายแส้

สั่งให้เฆี่ยนอย่าง

น้อย 39 ที

จะได้เห็นว่าไอ้นักเทศน์ 

คนนี้จะหนังเหนียวแค่ไหน

หนักมืออีก

เพื่อนๆ 

เขาหายหัวไปไหน

กันหมด

ไม่ร้องขอความ

กรุณาสักแอะ

โดนอย่างนี้มีหวัง   

ตายได้ จะได้ไม่มีใคร 

ทำการอัศจรรย์อีก

สามสิบห้า 

สามสิบหก สามสิบเจ็ด สามสิบแปด สามสิบเก้า

ลูกา 23 : 11 ; ยอห์น 19 : 1 – 2

อ๊า...

ควั่บ
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หลังแตกยับเยิน

ข้าอยากเฆี่ยน 

กษัตริย์มานานแล้ว

มันบอกว่ามัน         

เป็นกษัตริย์เอาเสื้อคลุม 

สีม่วงใส่ให้มันหน่อย กษัตริย์ 

ต้องสวมมงกุฏ

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ 

นี่ล่ะทำมงกุฏได้

เลย

...โอ๊ย...

เอ้า เอาคทาไป 

อันใหญ่ด้วย ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ
สวมมงกุฏลง 

ไปแน่นๆ หน่อย

เราขอถวายมงกุฏนี้ 

แด่ท่านผู้เป็นกษัตริย์ 

แห่งสากลโลก

โอย.....

ทีนี้ลุกขึ้นมายืน

ตรงๆ หน่อย
ชูคทาขึ้นซิ 

องค์กษัตริย์

ฮ่า ฮ่า 

ทรงพระเจริญพระเจ้าข้า

ใช่แล้ว 

ทนได้ถึงดวงอาทิตย์

ตกก็โชคดีแล้ว

ยอห์น 19 : 1 – 3
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กษัตริย์โรมัน 

ต้องไม่ไว้เครา

ทีนี้ค่อยดูเหมือน 

กษัตริย์ขึ้นมาหน่อย

ไอ้นี่ไม่สนุกด้วยเลย 

ไม่ยอมอ้อนวอนขอความ 

เมตตาเอากลับไปให้ 

ปีลาตดีกว่า

ดูกษัตริย์ของเจ้าซี

เราไม่มีกษัตริย์ 

มีแต่ซีซาร์

ดูชายคนนี้ 

เจ้าจะให้เราทำกับ

เขาอย่างไร

ตรึงมันที่กางเขน

เจ้าเอาเขาไปตรึง    

กางเขนได้แต่เราไม่เห็นความ

ผิดอะไรในตัวเขาเลย

หมายความว่ายังไง 

ไม่เห็นความผิดมันอ้างว่า 

มันเป็นบุตรพระเจ้านะ

บุตรพระเจ้างั้นรึ 

พาเขาเข้ามาสิ

สดุดี : 22 ; อิสยาห์ 50 : 6 , 53 : 5 , 7 ;  ลูกา 23 : 13 – 22 ; ยอห์น 19 : 4 – 8
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เจ้าเป็นใคร ทำไมไม่           

ตอบข้า เจ้าไม่รู้หรือว่าข้ามี 

อำนาจสั่งฆ่าเจ้าได้

ท่านไม่มีอำนาจหรอก 

ถ้าพระบิดาของข้าไม่ได้

ทรงประทานแก่ท่าน

เราบอกท่านแล้วว่า 

เราไม่เห็นความผิดในตัวชาย

คนนี้เราจะปล่อยเขาไป

ถ้าท่านปล่อยมันท่าน

ไม่ใช่เพื่อนของซีซาร์

ตรึงมันที่กางเขน 

ตรึงมันที่กางเขน เอาเขาออกไป จะทำอะไรก็        

ตามใจ เราจะเขียนประกาศความผิด 

ของเขา แต่ขอประกาศว่าเราไม่มีความ 

ผิดใดๆ ต่อโลหิตของชายผู้นี้

ตรึงกางเขน                          

ไอ้คนหลอกลวงเสีย

การอัศจรรย์ที่แกเคย 

ทำหายไปไหนหมด

มัทธิว 27 : 24 ; ยอห์น 19 : 9 – 17
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ครืน.......
โครม...

ข้าว่าเขาไปไม่ไหวแล้วล่ะ
ลุกขึ้น ไม่งั้น        

แส้ลงหลังแน่

เอ้า 

แกนั่นแหละมาช่วย

เขาแบกหน่อย

ทำไมต้องเป็นข้าด้วย

เขาทำผิดอะไร

เขารักคนทุกคนน่ะซิ

โอ 

พระเยซูเราเสีย

ใจเหลือเกิน

ธิดาของเยรูซาเล็มเอ๋ย             

อย่าร้องไห้สงสารเราเลย จงร้องไห้สงสารตัวเองกับลูก 

หลานของเจ้าเถอะ เพราะวันหนึ่งผู้คนในเยรูซาเล็ม 

จะต้องหลบซ่อนตัวด้วยความกลัวและ 

อธิษฐานขอความตายให้ตัวเอง

พระเยซูทรงแบกกางเขนไปยังที่ประหาร 

มีขโมยและอาชญากรร้ายแบกกางเขนของ

ตนไปกับพระองค์ในวันนั้นอีกสองคน

มีผู้คนมากมายที่ยัง 

คงรักและนับถือพระองค์ 

แต่พวกเขากลัวเกินกว่า 

จะพูดอะไรได้

มัทธิว 27 : 32 ; ลูกา 23 : 26 – 33

โครม...
ครืน.......
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กร๊อบ

เอ้า ดื่มนี่เสีย 

จะได้ไม่เจ็บมาก

ไม่ เราต้องทำ 

ตามที่พระบิดาทรง 

ใช้เรามา

ยังคิดว่าตัวเองเป็น 

ลูกของพระเจ้าอยู่อีก

กางแขนมันออก

เอาตะปูกับค้อนมา

จับให้แน่นนะ พวกนี้จะขัดขืน     

แทบบ้าไปเลยตอนที่ตอกลงไปทีแรก 

ต้องจับไว้ให้แน่นจนกว่าตะปูจะทะลุ 

กระดูกลงไปถึงไม้

ไม่ อย่าทำลูกข้า 

 โป้ง...

แกว่าทำไมคนนี้ถึง 

คิดว่าตัวเองเป็นลูก 

พระเจ้านะ

คงจะเกี่ยวด้วยคำทำ

นายเก่าแก่ของพวกผู้

เผยพระวจนะมั้ง

สดุดี 22 ; อิสยาห์ 52 ; มัทธิว 27 : 33 – 34

 โป้ง...

กร๊อบ
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จับขาให้แน่นๆ นะ 

ตรงนี้ธรรมดาต้องตอกหลาย 

ครั้งกว่าตะปูจะทะลุกระดูก

โอ มารีย์ 

ข้าไม่อยากเชื่อข้า 

ทนไม่ได้จริงๆ 
ไม่เคยคิดเลย 

ว่าเรื่องจะออกมาเป็น 

อย่างนี้

ดึงซีวะ ไอ้โง่
ก็ออกแรงช่วยอีกนิดสิวะ 

กินแรงคนอื่นอยู่ได้

โอ ยอห์น 

ดีใจที่ท่านอยู่ที่นี่ด้วย 

มันน่ากลัวเหลือเกิน

เราละทิ้งพระองค์กันทุกคน

พระบิดาขอทรง            

โปรดยกโทษให้พวกเขา 

เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร

เศคาริยาห์ 13 : 6 ; ลูกา 23 : 32 – 34
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นี่ไงเสื้อผ้าของมัน 

ข้าเอาแค่ชิ้นนี้ล่ะ

ไม่ได้นะ 

เราต้องแบ่งสี่ส่วน

ตัวนี้ฉีกไม่ขาด 

ทอแน่นมาก ถ้างั้นเราโยนลูก

เต๋าเอาก็แล้วกัน

พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ว่าพวกเขาเอา

เสื้อผ้าของพระองค์แบ่งกันส่วนหนึ่ง 

และจับฉลากพนันกันอีกส่วนหนึ่ง

ใครได้แต้มสูง 

เอาไปหมดเลย

ลีโอ ระวัง                     

เลือดหยดใส่นะ

ช่วยคนอื่นให้รอดได้ 

แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ ว่าไงเยซู เจ้าบอกว่า 

จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้น        

ใหม่ในสามวัน ช่วยตัวเองลงมา 

จากกางเขนก่อนเถอะ

ให้พระคริสต์กษัตริย์ 

แห่งอิสราเอลลงมาจากกาง

เขนให้เราเห็นเดี๋ยวนี้เลยสิ 

เราจะได้เชื่อไงล่ะ
มันวางใจพระเจ้าเชื่อว่า 

พระองค์จะทรงปลดปล่อยมัน ให้ 

พระเจ้าปลดปล่อยมันเดี่ยวนี้เลยสิ 

เห็นชื่นชมพระเจ้าดีนักนี่ไม่แน่จริงนี่หว่า

สดุดี 22 : 18 ; มัทธิว 27 : 39 – 43 ; ยอห์น 19 : 23 – 24
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เอ้ากินซะ 

จะได้ทรมาน

น้อยลง

ไม่

ถ้าเจ้าเป็นบุตรพระเจ้า 

ช่วยตัวเองให้ลงไปซี 

จะได้ฆ่าพวกโรมันบ้าง

ทำไมแกท้าทายยังงั้น 

ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลยรึ 

กำลังจะตายอยู่แล้ว

โทษที่เราได้รับมันสาสม 

กับความผิดของเราแต่ท่าน

ผู้นี้คือพระเยซูพระองค์ไม่ได้

ทำผิดอะไรเลย

พระเยซูเจ้าข้า 

ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ 

เมื่อพระองค์เสด็จเข้าใน 

แผ่นดินของพระองค์

วันนี้เจ้าจะอยู่กับเรา

ในเมืองบรมสุขเกษม

ยอห์นดูแลแม่ 

ของเราด้วย

พระเจ้าข้า 

ข้าพระองค์จะ

ดูแลนาง

โอ เยซู ทำไม ทำไม

สดุดี 69 : 21 ; ลูกา 23 : 36 – 43 ; ยอห์น 19 : 25 – 27
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ท้องฟ้ามืดมัวราวกับเป็นเวลากลางคืน และเป็น 

อย่างนั้นอยู่สามชั่วโมงขณะที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน

เป็นเวลาแห่งความมืดมน พระเยซูคริสต์ในสภาพ 

มนุษย์กำลังจะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของโลก

ขณะที่น้ำหนักของบาป 

กดทับลงบนพระองค์ 

พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า

พระเจ้า พระเจ้าของข้า 

ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้า 

พระองค์เสีย

 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ 

ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์

ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์มีบาปเพื่อเราพระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์มีบาปเพื่อเรา

โอ ยอห์น 

พระองค์กำลังจะตาย 

ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่า

จะทรงตายจริงๆ

สำเรจ็แลว้

แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์

มัทธิว 27 : 45 – 50 ; ลูกา 23 : 44 – 46 ; ยอห์น 19 : 30 ; 2 โครินธ์ 5 : 21
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เปรี๊ยะ

และทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่

เกิดอะไรขึ้นเนี่ยะ 

ทีแรกก็ฟ้ามืดมัวยังกับเป็น 

กลางคืนแล้วตอนนี้แผ่นดิน 

ก็สั่นสะเทือนไปทั่ว

ต้องเป็นพระเยซูกษัตริย์ 

แห่งยิวแน่ๆ ทรงเป็นผู้ทำสิ่ง 

อัศจรรย์ทั้งหลาย
ตอนนี้ทำอัศจรรย์ 

อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น 

เขาตายแล้วนี่นา

สว่างอีกแล้ว 

วันนี้แปลกจัง เขาเป็นพระบุตร

พระเจ้าแน่ๆ

มีคำสั่งให้เราทุบขาพวกมัน           

ให้หัก จะได้ตาย แล้วเอาลงจากไม้กาง 

เขนทันก่อนพระอาทิตย์ตก พรุ่งนี้เป็น 

วันบริสุทธิ์ของพวกมัน

สำหรับคนนี้ไม่ต้องแล้ว เพิ่งตายเดี๋ยวนี้เอง 

รู้ไหมว่ามันพูดอะไรก่อนตาย มันขอให้พระบิดาของ 

มันยกโทษให้เราที่เราฆ่ามัน พวกนั้นบอกว่ามันเป็น 

องค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์มากมาย

มีคำพยากรณ์ไว้ว่า 

พระองค์จะทรงตายบนกางเขน 

แต่กระดูกของพระองค์จะไม่หัก

เลย และก็เป็นจริงตามนั้น

สดุดี 32 : 20 ; เศคาริยาห์ 12 : 10 ; มัทธิว 27 : 54 ; ยอห์น 19 : 31 – 37

ฮือพอผู้ชายคนนี้ตาย

ปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลย

เปรี๊ยะ

270



อย่างน้อยพวกเขา 

ก็ไม่ได้ทุบกระดูกขา 

พระองค์ให้หัก

มารีย์เราจะไปหาดูว่ามีใคร 

จะช่วยเอาพระศพไปฝังได้บ้าง

วันสะบาโตเริ่มเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน 

และตอนนี้ก็จวนเจียนเวลาเต็มทีพวกเขา

ต้องรีบเอาพระศพไปฝังในอุโมงค์

โยเซฟเศรษฐีหนุ่มที่                     

ไม่ได้เป็นอัครสาวกคน                                 

หนึ่งในสิบสองคน ยินดีมอบ                        

อุโมงค์ฝังศพของตนให้                                         

ฝังพระศพพระเยซู

อีกประเดี๋ยววันสะบาโต 

ก็จะเริ่มแล้วเอาพระศพไปฝัง 

ในอุโมงค์ใหม่ของเราได้เลย

ท่านมีน้ำใจเหลือเกิน 

เป็นเพื่อนที่ดีของเราเสมอ

ยอห์น 19 : 31 , 28
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