
บทที่ 11:
การฟื้นคืนพระชนม์, เทศกาลเพ็นเทคศเต,  

และคริสตจักรเริ่มแรก

บทที่ 11:
การฟื้นคืนพระชนม์, เทศกาลเพ็นเทคศเต,  
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ท่านขอรับ จอมหลอกลวง 

ที่ท่านตรึงกางเขนไปพูดไว้ว่า 

มันจะฟื้นขึ้นมาหลังจากอยู่ 

ในอุโมงค์สามวัน 

รู้ไหมว่าพระองค์ทรงบอกเราหลายครั้ง 

แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่เราเองไม่เข้าใจ 

ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ ดูเหมือนว่าพระองค์อยาก 

ตายแบบนี้ ทรงรู้ว่าจะเกิดเมื่อไร และรู้ทุกสิ่ง 

แถมยังทรงเพิ่งบอกเราอีกเมื่อคืนนี้เอง

ยกไปตรงนั้นเลย 

มืดลงทุกทีแล้ว

เราไม่มีเวลาเตรียมน้ำมัน 

หอมมาชะโลมพระศพเลย

ค่อยกลับมาหลัง

วันสะบาโตก็ได้

อีกตั้งสามวันนะ

จะทำยังไงได้ล่ะ
เข้ามาทางนี้เลย 

ระวังสะดุดนะ 
บรรดาปุโรหิต 

กลับไปหาปีลาต

ถ้าเกิดพวกสาวกของมัน 

แอบเข้าไปขโมยศพไปล่ะก็แย่ 

แน่ๆ ท่านควรจัดเวรยามไปเฝ้า 

หน้าอุโมงค์ฝังศพนะขอรับ
เราจะส่งทหาร 

ไปยืนยามให้แน่น 

หนาที่สุด

ที่นี้คอยดูแลอย่า 

ให้ใครทำลายตราที่ 

เราผนึกไว้นะ

คนของข้าจะไม่ยอมให้ 

ใครผ่านเข้าไปเป็นอันขาด

มัทธิว 27 : 59 – 66 ; ยอห์น 19 : 40
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ไม่ต้องเป็นห่วงว่า 

พระเมสสิยาห์ที่ตายไปแล้วของท่าน 

จะหายไป เราไม่เคยทำศพหายเลย 

สักศพ จริงไหมพรรคพวก

ฮะ่ ฮะ่ ฮะ่

หลักจากฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ได้สามวัน

เป็นครั้งแรกที่ต้อง 

มาเฝ้าศพนะเนี่ยะ

ประเดี๋ยวสว่างก็พ้นหน้าที่แล้ว

จะสว่างแล้วนะ รีบๆ หน่อย 

นี่เลยสามวันมาแล้วด้วย

เสียดายที่เรา    

ทำเร็วกว่านี้ไม่ได้

แผ่นดินไหวอีกแล้ว

ว๊าย

มัทธิว 28 : 1 – 2 ; ลูกา 24 : 1
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ครั้งนี้ไหว

ใหญ่จริงๆ

ฟังเสียงผู้ชายพวกนั้นร้องสิ 

คงมีใครบาดเจ็บแน่ๆ เฮ้ย

เกิดอะไร.....

พระเจา้นนี่า พระองค์ทรง     

ขยับหินก้อนนั้น

จะทรงฆ่าเรา

พระแม่เจ้า 

เมตตาเราด้วย

อย่าทิ้งข้า 

พระเจ้าเมตตาข้าด้วย

เป็นไปไม่ได้

วิ่งหนีเอาตัวรอดเร็ว

มัทธิว 28 : 2 – 4
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หินก้อนใหญ่จะตาย 

เราจะไปหาผู้ชายที่ไหน

มาช่วยเอาออกล่ะ

ไม่รู้เหมือนกัน 

แต่นี่มันสามวันสามคืนแล้วนะ 

ไม่ได้ใส่เครื่องหอมอะไร ป่าน 

นี้พระศพคงส่งกลิ่นแล้ว
พวกเขาไม่รู้ว่า 

มีทหารเฝ้าอยู่หน้า

อุโมงค์ฝังพระศพ

มีคนกลิ้งหินออกแล้ว

พระศพหายไปแล้ว 

อุโมงค์ว่างเปล่า

อ้าว ท่านเป็น             

ใครคะพระศพพระเยซู 

หายไปไหน
ผ้าพันพระศพยังอยู่

พระเยซูทรงฟื้นคืน             

พระชนม์แล้ว ท่านว่า

ทรงเป็นขึ้นจากความตาย 

เหมือนลาซารัสน่ะสิ

เร็วเข้าเราต้องรีบ

ไปบอกพวกสาวก

พระเยซูทรง

คืนชีพแล้ว

คนพวกนั้น 

เป็นทูตสวรรค์

มาระโก 16 : 3 – 8

อย่าแปลกใจเลย เรา         

รู้ว่าท่านมาหาพระเยซูผู้ 

ทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ 

ไม่ทรงอยู่ที่นี่ ทรงเป็นขึ้น 

แล้วตามที่ทรงบอกไว้

มาดูที่ที่เขาวางพระศพไว้สิ 

แล้วออกไปบอกบรรดาสาวก 

ของพระองค์ว่าพระเยซูจะไป 

พบพวกเขาที่กาลิลี
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พระเยซูทรงฟื้นแล้ว 

เราเพิ่งมาจากที่ฝังพระศพ

พระเยซูไม่ทรงอยู่ที่นั่นแล้ว 

แต่มีทูตสวรรค์อยู่

เราจำได้ว่าพระองค์ 

บอกเราว่าจะทรงเป็นขึ้น

มาในวันที่สาม

ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซู

จะไปพบพวกท่านที่กาลิลี

เปโตร 

ท่านจะไปไหน

ไปที่อุโมงค์ฝังศพ

ยอห์นวิ่งตาม 

แต่เขานำหน้าเปโตรไป

ยอห์น 

รอด้วยข้าวิ่งไม่ทัน

อโุมงคว์า่งเปลา่
หมายความ

ว่ายังไง

ยอห์น 20 : 2 – 9
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ยอห์น ผ้าพันพระศพ 

พับอยู่ราวกับว่าพระองค์เพิ่งทรง 

ลุกขึ้นแล้ว เดินออกไป

เป็นไป 

ไม่ได้หรอก

แต่ไม่เห็นทูตสวรรค์สักองค์ 

พวกผู้หญิงคงตาฝาด

เจ้าเห็นผู้ชาย 

สวมชุดขาวไหม

ไม่มีผู้ชายอยู่เลย 

ไม่มีทูตสวรรค์ ไม่มีอะไรเลย 

พระศพก็ไม่อยู่

ฮือ ฮือ

หญิงเอ๋ย 

เจ้าร้องไห้เสียใจ

อยู่ทำไม
พวกเขาเอาพระองค์ไป 

แล้วข้าไม่รู้ว่าเอาไปไหน

มารีย์เอ๋ย พระอาจารย์

มารีย์ อย่าเพิ่งถูกต้องตัวเรา 

เรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาในสวรรค์ 

เจ้าจงไปบอกบรรดาสาวกถึงสิ่งที่เจ้าเห็น 

แล้วเราจะไปพบพวกเขาที่กาลิลี

พระเป็นเจ้า 

พระองค์ทรงมี 

ชีวิตอยู่

ยอห์น 20 : 7 – 17
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เราหวังว่าเขาคือ 

พระเมสสิยาห์แต่ก็ถูก 

ตรึงกางเขน

พวกสาวกไม่เชื่อเรื่องที่ว่า 

พระเยซูทรงฟื้นจากความตาย

เปโตรกับยอห์นไม่เห็นอะไรอยู่   

ที่อุโมงค์ ข้าว่าคงมีใครขโมยพระศพไป 

ผู้หญิงพวกนั้นเหลวไหลน่าจะหยุดพร่ำรำ

พันได้แล้ว ทำให้คนเสียขวัญเปล่าๆ

เราจะกลับไป เอมมาอูส 

ไม่รู้จะอยู่ทำอะไรแล้ว

วันนี้เป็นวันที่

สามแล้วนะ
ฮือ สงสัยจังว่า 

ถ้าพระองค์ตั้งใจจะเป็นขึ้นจาก

ความตายแล้วทำไมถึงปล่อย 

ให้พวกเขาฆ่าพระองค์

จริงด้วย 

แล้วถ้าทรงอยากเป็นกษัตริย์ 

ก็ไม่เห็นจะต้องทำแบบไม่ให้ 

ใครรู้เลยนี่นา ใช่ไหม

ขอเดินไป 

ด้วยคนได้ไหม

โอย ตกใจหมดเลย 

ท่านมาจากไหนเนี่ยะ

ได้ซี 

อากาศอย่างนี้เดิน

สบายดี

ข้าบังเอิญได้ยินท่านคุยกันมา 

ดูเหมือนกำลังเป็นทุกข์ใจงั้นรึ

ท่านไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น 

เมื่อสามวันก่อนหรอกรึเกี่ยวกับ 

พระเยซูชาวนาซาเร็ธไงล่ะ

วันนี้ตอนเช้าพวกผู้หญิงไปที่อุโมงค์ฝังศพ 

ปรากฎว่าศพหายไปแล้วพวกนั้นบอกว่าเห็นทูต

สวรรค์มาบอกว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่

สาวกสองคนเลยวิ่งไปดูที่     

อุโมงค์แต่ก็ไม่เห็นทั้งพระเยซูทั้ง 

ทูตสวรรค์ แต่ศพก็หายไปนะ

พวกท่านช่างมีใจเฉื่อยในการเชื่อสิ่งที่

ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์  

พระวจนะไม่ได้พยากรณ์ไว้หรือว่าพระเยซูจะทรงรับ

ความทุกข์ทรมานเหล่านี้ก่อนแล้วจะทรงนำ 

ความรุ่งโรจน์แห่งอาณาจักรสวรรค์ลงมา

สดุดี 22 ; เศคาริยาห์ 13 : 7 ; ลูกา 24 : 13 – 26
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เยซูแห่งนาซาเร็ธ ผู้ที่พวกเขาตรึงที่ไม้กางเขนประกาศก้องว่า ตนเองเป็นพระคริสต์ เสมอด้วยพระเจ้า 

แล้วพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือ มีพระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่าสิ่งที่ทรงกล่าวอ้างนั้นเป็นความจริง มากมายหลายตอนด้วยกัน

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บอกว่า พระคริสต์จะเสด็จมาเมื่ออิสราเอลหรือยูเดียไม่มีกษัตริย์ปกครอง (7 : 6) และเวลานั้นก็เป็น           

อย่างนั้น อิสยาห์บอกไว้ด้วยว่าพระองค์จะทรงเป็นเชื้อสายของเจสซี (11 : 1)

ตามถ้อยคำของมีคาห์ผู้เผยพระวจนะ พระองค์ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮม  แห่งแคว้นยูเดีย (มีคาห์ 5 : 2)         

ซึ่งก็เป็นอย่างนั้น ผู้เผยพระวจนะหลายคนบอกว่า จะทรงเกิดในตระกูลของกษัตริย์ดาวิด (เยเรมีย์ 23 : 5 – 6 ; สดุดี 89) 

ทั้งโยเซฟและมารีย์ก็สืบเชื้อสายมาจากดาวิด 

อิสยาห์กล่าวว่าเขาจะเรียกพระคริสต์ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ พระเยซูตรัสไว้ว่าถ้าท่านเห็นพระองค์ 

ท่านก็เห็นพระบิดา อย่างนั้นไม่ใช่หรือ

อิสยาห์เผยพระวจนะว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์(7:14; 59:20)และจะให้กำเนิดบุตรชาย (9:6)และจะทรงจำเริญวัยขึ้น 

(49 : 7)  ผู้เผยพระวจนะบอกว่า พระคริสต์จะทรงทำให้คนตาบอดมองเห็น ทรงปลดปล่อยผู้ถูกคุมขัง (42 : 7) 

จะทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะแห่งวงศ์วานอิสราเอล (40 : 11) และจะเสด็จมากรุงศิโยน ในฐานะพระผู้ไถ่ (59:20)

อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระองค์จะทรงถูกคนอิสราเอลปฏิเสธ (53:1,3)และผู้เผยพระวจนะยังเห็นล่วงหน้าถึงความ 

ทุกข์ทรมานของพระองค์ ทรงถูกเพื่อนทรยศ (สดุดี 41:9) ด้วยเหรียญเงินเพียง 30 เหรียญ (เศคาริยาห์ 11 : 12 – 13) 

และว่าจะไม่ทรงตอบโต้ผู้กล่าวหาพระองค์ (53 : 7) จะทรงได้รับบาดเจ็บฟกช้ำ (53 : 5) เคราของพระองค์จะถูกดึง (50 : 6) 

พวกเขาจะจ้องมองดูพระกายเปล่าเปลือยและถ่มน้ำลายรดพระพักตร์ ( 50 : 6) จะทรงหันหลังให้ผู้ที่โบยตีพระองค์ (50 : 6) 

หน้าตาของพระองค์จะเสียโฉมมาก เหลือที่จะเหมือนมนุษย์ (52 : 14) ผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ (12:10) 

บอกเราว่าองค์พระผู้ช่วยให้รอดจะถูกแทงและถูกเพื่อนของพระองค์โบยตีและสร้างบาดแผลที่มือของพระองค์(เศคาริยาห์13:6–7) 

พระองค์จะเป็นเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า(53:7)และผลสุดท้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือความตายของพระองค์ (53 : 8 , 12 ; สดุดี 

22 : 15) และจะทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของเศรษฐี (53 : 9)

แต่พระองค์ต่างหากเป็นผู้ทรงอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนี้ พระเยซูได้ตรัสไว้เองว่า ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจาก 

พระองค์ได้แต่พระองค์สละชีวิตด้วยใจสมัครของพระองค์เองไม่ใช่หรือ(ยอห์น10:18)อิสยาห์บอกเราว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะ

ให้พระองค์ฟกช้ำ(53:10)เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป(53:10)พระองค์ต้องทรงถูกตีเพราะบาป

ผิดของผู้อื่น(53:8)พระองค์ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมาก(53:12)และจะทรงกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรม 

ด้วยความตายของพระองค์ (53:11)

ถึงกระนั้นความตายก็ไม่ใช่จุดจบ อิสยาห์มองเห็นล่วงหน้าว่าชีวิตของพระองค ์ จะทรงเจริญขึ้นหลังจากทรงตาย (53:10) 

จะทรงถูกยกชูขึ้นสูงเด่นเป็นที่เทิดทูนและจะทรงสูงนัก (52:13) จะทรงช่วยผู้คนให้รอดจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (49:6)

จะไม่ทรงล้มเหลว (42:4) พระเมสสิยาห์จะทรงเป็นพันธสัญญาใหม่ (42 : 6)

พระองค์จะทรงเป็นผู้พิพากษา จะทรงตีโลกด้วยตะบองแห่งปากของพระองค์ (11:4) จะทรงปกครองชนชาต ิ

อิสราเอลใหม่ในเมืองใหม่ และในโลกใหม่ (66) จะมีวันหนึ่งที่ทุกเข่าจะก้มกราบพระองค์และทุกลิ้นจะปฏิญาณต่อพระองค์

ถ้างั้นแล้วบอกเราซิว่าทำไมจึงเศร้าเสียใจ พวกผู้หญิงไม่ได้บอกรึว่าทูตสวรรค์พูดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว

น่าอัศจรรย์นัก
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มิน่าล่ะ ทรงรู้        

แจ่มแจ้งเกี่ยวกับคำของ 

ผู้เผยพระวจนะ

ถึงบ้านข้าแล้ว มืดมากแล้วด้วย 

เชิญเข้าไปพักค้างคืนที่นี่ก่อนดีกว่า 

เรายังอยากฟังคำของผู้เผยพระวจนะ

เกี่ยวกับพระเยซูต่ออีก

ขอเชิญท่านอธิษฐานขอพระพร  

ก่อนรับประทานอาหารเพื่อเป็น 

เกียรติแก่เรา

ขอบพระคุณพระเจ้าจอมกษัตริย์ 

แห่งสากลจักรวาลผู้ประทานอาหารแก่โลก 

ขอบพระคุณสำหรับขนมปังมื้อนี้

รับเอาไปกินเถิด

พระเยซู 

พระองค์นั่นเอง พระอาจารย์

ทรงหายไปแล้ว

เสด็จไปแล้ว
พระเยซูอยู่กับเราตั้ง

แต่แรกแล้ว

ลูกา 24 : 28 – 32

พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่ 

ความตายเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ไม่ได้ 

ทรงมีชีวิต กลับไปบอกพวกสาวกที่ 

กรุงเยรูซาเล็มกันเถอะ
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ย้อนกลับไปที่เยรูซาเล็ม    

ในเวลาเดียวกัน
ปิดให้แน่นนะ 

ตั้งแต่พระศพหายไปนี่พวกปุโรหิต 

โกรธมากขึ้นอีกเยอะเลยเพราะคิด 

ว่าพวกเราขโมยพระศพมา

ทั้งๆ 

ที่มีทหารเฝ้าอยู่เป็น

โขยงเนี่ยนะ

พระองค์ตรัสไว้               

จริงๆ ว่าทรงเป็นขึ้นอีก 

ในวันที่สาม

เราจะไม่ยอมเชื่อจน             

กว่าจะได้เห็นพระองค์ด้วยตา 

แล้วได้สัมผัสรอยตะปู  

ที่พระหัตถ์

ผีหลอก

พระเยซู

ช่วยด้วย

อย่ากลัวเลย 

โธมัสเจ้าบอกว่าเจ้าไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นด้วยตา 

ทีนี้ยื่นมือมาสัมผัสรอยตะปูพวกนี้สิ มาเถอะ 

จับรอยแผลที่สีข้างเราด้วยก็ได้

องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ของข้าพระองค์ พระเจ้า 

ของข้าพระองค์

โธมัสเอ๋ย เจ้าเป็นสุข 

เพราะได้เห็นเราและเชื่อ ส่วนผู้ 

ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็จะมีเป็นสุข

มากยิ่งกว่าเจ้า

หาอาหารให้เรารับ                 

ประทานหน่อยสิ เรามีเรื่องต้อง 

สอนท่านมากมายก็เลยจะอยู่ 

กับพวกเจ้าสักสองสามวัน

พระอาจารย์

พระเยซู

ยอห์น 20 : 26 – 31 ; ลูกา 24 : 36 – 43
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จงไปบอกสาวกของเรา 

ทุกคนให้ไปหาเราที่กาลิลี 

เราจะไปพูดคุยกันที่นั่น...

มีพระวจนะเขียนไว้นานแล้วว่าพระคริสต์                         

จะต้องทรงทนทุกข์ทรมานเพราะความบาป                

ของพวกท่าน และจะทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย              

ในวันที่สาม แล้วข่าวดีเรื่องนี้จะได้รับการประกาศ 

สั่งสอนให้แก่ชนทุกชาติในนามของพระองค์ โดย 

จะตั้งต้นที่เยรูซาเล็มก่อน จงไปรอที่เยรูซาเล็มจน 

กว่าเราจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปประทับ                         

อยู่ในท่าน พระองค์จะทรงประทานฤทธิ์เดชใน                                    

การเทศนาสั่งสอนข่าวดีแก่พวกท่าน

ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี                

ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 

ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับ  

บัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งสอน 

พวกท่านไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย              

เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค
ในพระนิเวศของพระบิดาเรา 

มีที่อยู่จัดเตรียมไว้เป็นอันมาก เวลานี้ 

เราจะไปจัดเตรียมที่ไว้ให้ท่านทั้งหลาย แล้ว 

จะกลับมาอีกเพื่อรับท่านไปอยู่กับเรา 

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลาย           

จะอยู่ที่นั่นด้วย

มัทธิว 28 : 18 – 20 ; ลูกา 24 : 44 – 49 ; ยอห์น 14 : 2 – 4
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จงไปที่กรุงเยรูซาเล็ม 

รอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 

เหนือท่านและประทานฤทธิ์เดชให้ 

ท่านสั่งสอนในนามของเรา

เสด็จขึ้นไปแล้ว

ทรงกลับไปหาพระบิดาแล้ว

เราจะอยู่กับท่านเสมอไป 

จนกว่าจะสิ้นยุค

เสด็จกลับไปสู่สวรรค์แล้ว

ทำไมยังจ้องดู 

ท้องฟ้ากันอีก

อะไรกัน 

นั่นใครน่ะ นั่นทูตสวรรค์สององค์

ที่ข้าเห็นในอุโมงค์นี่

วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จ 

กลับมาบนหมู่เมฆอย่างที่เห็น

พระองค์เสด็จขึ้นไป

พระองค์เสด็จ 

กลับไปหาพระบิดา

บนสวรรค์แล้ว

จงกลับไปรอรับเสด็จ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่

กรุงเยรูซาเล็ม

ลูกา 24 : 49 – 51 ; กิจการ 1 : 7 – 11
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บรรดาสาวกของพระเยซูกลับไปกรุงเยรูซาเล็มตามคำสั่งของพระองค์ 

พวกเขาอธิษฐานรอคอยฤทธิ์เดชจากเบื้องบนตามที่ทรงสัญญาไว้โดย 

ไม่หยุดหย่อนจนเวลาผ่านไปสิบวัน แต่พวกเขายังคงไม่กล้าประกาศเรื่อง 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูอย่างเปิดเผย เพราะกลัวว่าจะถูกฆ่า

ทันใดนั้นที่ที่พวกเขาชุมนุมอธิษฐาน 

กันอยู่ก็เกิดสั่นสะเทือนมีพายุแรงกล้า 

พัดเข้ามา เปลวไฟรูปทรงคล้ายลิ้น 

กระจายอยู่บนพวกเขาทุกคน

พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เต็มล้นและเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเป็น

ภาษาต่างๆ ที่ตัวเองไม่เคยรู้

เมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่    

ภายในความกลัวตามธรรมชาติมนุษย์ก็ 

หายไป พวกเขาจึงออกไปสรรเสริญ 

นมัสการพระเจ้าอย่างเปิดเผย

ข้าว่าพวกนี้เมาเหล้าองุ่น 

แต่ทำไมพูดภาษาข้าได้ชัดเจน

ไม่เพี้ยนเลย

พูดภาษาของข้าด้วย 

ไปเรียนมาจากไหนถึงพูดเก่ง 

ขนาดนี้ไม่ใช่พวกมีการ 

ศึกษาสักหน่อย

ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายท่านก็ 

เคยเห็นอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำแล้ว 

สิ่งเหล่านั้นพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพระองค์

แม้ว่าพวกท่านจะตรึงพระองค์แต่พระเจ้าทรง 

ให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้ว

กิจการ 1 : 12 – 14 , 2 : 1 – 13 , 32 , 36

สรรเสริญพระเจ้า 

พระบิดาของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าของเรา
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กษัตริย์ดาวิดเผยพระวจนะไว้              

เมื่อ 1000 ปี มาแล้วใช่ไหมว่า พระเจ้า 

จะไม่ทรงละทิ้งพระองค์ไว้ในแดนคนตาย

ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ 

ต้องเปื่อยเน่าไป 

เพราะฉะนั้นขอให้คนอิสราเอล 

ทุกครัวเรือนมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้

พระเยซูองค์ที่ท่านตรึงที่กางเขนนี้แหละ 

เป็นทั้งพระเจ้าและพระคริสต์

เราจะทำยังไงดี 

เราตรึงพระคริสต์ไปแล้ว

กลับใจใหม่เรื่องพระเยซู แสดงความ 

เชื่อฟังพระองค์ด้วยการรับบัพติศมาด้วยน้ำ 

พระองค์จะทรงยกโทษบาปผิดของเจ้าแล้วเจ้าจะ 

ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์

แล้วผู้คนที่เชื่อฟังพระองค์ด้วยความเต็มใจ  

ก็ได้รับบัพติศมาและภายในวันเดียวนั้นเองมี

ผู้เข้าร่วมในความเชื่อประมาณสามพันคน

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ข้าเชื่อพระเยซู 

ให้บัพติศมาข้าด้วย

ดูเหมือนพระเยซู 

ทรงอยู่กับเราตรงนี้ เมื่อวานนี้เอง

จริงด้วย ว่าแต่ท่านเชื่อ 

ไหมว่าตอนนี้เรากลับรู้สึกว่าทรงอยู่ 

กับเราจริงๆมากกว่าตอนที่พระองค์

ทรงมีตัวตนอยู่เสียอีก

ตอนนี้มีคนติดตามเป็นสาวก 

พระเยซูนับเป็นพันๆ คนแล้ว 

เพิ่มมากขึ้นทุกชั่วโมง

สดุดี 2 , 16 : 2 ; กิจการ 2 : 27 , 37 – 41

อีกหลายเดือนต่อมา
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นายท่าน 

ขอเศษสตางค์ให้คนยากจน

พิกลพิการหน่อยเถิด

เปโตร เราไม่มีเงินเลย 

ท่านมีเศษสตางค์บ้างไหม

ไม่มีเหมือนกัน 

แต่ตั้งแต่พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์อยู่ในเราเราก็มีบาง 

อย่างให้เขาได้นะ

เงินและทองเราไม่มี 

แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือ 

ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ 

จงลุกขึ้นเดินเถิด

อย่าไปล้อคนที่เป็นง่อย 

มาตั้งแต่เกิดเล่นสิ ขาเขา 

ใช้การไม่ได้เลยนะ

พระเยซูทรง 

รักษาเจ้าให้หายแล้ว

เฮ้ย...

พระเจ้าทรง 

ฤทธานุภาพสูงสุด

ขาเขาหายลีบแล้ว

ไม่อยากเชื่อเลย 

คนง่อยเดินได้แล้ว

ใครบอก 

กระโดดต่างหาก

สรรเสริญพระเจ้า 

ขอบคุณพระเยซู

กิจการ  3 : 1 – 11
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ทำไมพวกท่านมองเราเหมือนกับเรา

เป็นคนทำการอัศจรรย์นี้ พระเยซูพระบุตร

ของพระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ

ที่พวกท่านตรึง พระองค์ต่างหากที่ทรงได้

รับพระเกียรติจากพระบิดาให้ทำการนี้

นั่นมันขอทานง่อย 

ขาแห้งลีบนี่นา
ว่ากันว่ามีคนรักษาขา

มันหายด้วยนามของเยซูคน

ที่ถูกตรึงกางเขนไปไง

เรารู้ว่าพวกท่านตรึงพระเยซูเพราะ

ไม่รู้แต่ผู้เผยพระวจนะเคยเตือนไว้แล้ว

ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น

ท่านก็รู้จักข้าดีกันทุกคน 

พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทำให้ขาของข้าดี

ดังเดิม เชื่อและติดตามพระเยซูเถิด

กลับใจเรื่องพระเยซูเสีย 

มาเป็นสาวกของพระองค์ 

แล้วบาปทั้งปวงของท่าน

จะถูกลบหายไป

บรรดาผู้นำทางศาสนากลุ่ม

เดียวกับที่ตรึงพระเยซูคริสต์สั่ง

ทหารมาจับตัวเปโตรกับยอห์น

เจ้าทำผิดกฎหมาย

ข้อหายุยงผู้คนให้ต่อต้าน

ศาสนาของเรา

พวกเขาไม่ได้

ทำอะไรผิดนะ

กิจการ 3 : 12 , 14 – 19 , 4 : 1 – 3

พวกท่านฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิต 

แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย 

และพวกเราได้พบพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 

ชายคนนี้ได้รับการรักษาให้หายเพราะเขา

ศรัทธาเชื่อถือ พระนามของพระเยซู
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ตอนนี้พวกเขาจับคน 

ง่อยข้อหาเดินได้ไปแล้ว

อัศจรรย์อย่างเดียว

กับที่พระเยซูเคยทำตอน

ที่ทรงอยู่ที่นี่เลย

เพื่อนข้าบอกว่าเห็นพระเยซู

ยังทรงมีชีวิตอยู่หลังจากที่พระองค์สิ้น

พระชนม์แล้ว พวกเขาว่าตอนนั้นมีคนกว่า 

500 คน เห็นพระองค์พร้อมกันเลย

ข้าจะไปตามหาสาวกคนอื่น 

จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น

ข้าคิดว่าตรึงกางเขนผู้นำ

ไปแล้วจะกำจัดไอ้พวกนอกรีต

นี่หมดไปได้แล้วเสียอีก

ได้ยินว่า มันยังไม่ตาย
ถ้างั้นก็ฆ่ามันอีกครั้ง

รวมทั้งพวกสาวกมันด้วย

พวกมันพูดกันว่ามันไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์แล้ว

ถ้างั้น 

ส่งไอ้สองคนนั่นไปอยู่

ด้วยกันเลย

กิจการ 4 : 3 – 6
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เรารู้มาว่าขอทานคนนี้เป็น

ง่อยมาตั้งแต่เกิด พวกเจ้ารักษาเขา

ได้ยังไง เจ้าทำได้ในนามใคร

ในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ 

ผู้ที่ถูกท่านตรึงที่กางเขน ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้พระองค์

เป็นขึ้นจากความตาย ชายผู้นี้จึงได้รับการรักษา

พวกท่านจำพระวจนะที่ว่า “ศิลาที่ช่างก่อได้ทอดทิ้ง 

ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว” ได้หรือไม่

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย 

ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลาย

รอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่าม

กลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า

สองคนนี้ดูท่าว่าเป็นคนโง่เง่า 

ไม่มีการศึกษา แต่อ้างคำของผู้เผย

พระวจนะได้คล่องแคล่ว

เราจำพวกเขาได้ 

เคยอยู่กับพระเยซูจริงๆ

ไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธว่าการอัศจรรย์

ไม่ได้เกิดขึ้น ทุกคนรู้เรื่องการรักษานี้และรู้ 

ด้วยว่าสาวกของเยซูทำได้โดยนามของเยซู 

นี่แหละจะเป็นปัญหา

ถ้าเจ้ายังขืนพูดและรักษาผู้คนในนาม

ของเยซูที่ตายไปแล้วอีกเจ้าจะประสบชะตากรรม

เดียวกับเยซูนั่นแหละ เข้าใจไหม ออกไปได้แล้ว

อย่าให้ข้าได้ยินเรื่องการฟื้นคืนชีพ

เหลวไหลนั่นอีกก็แล้วกัน

ไม่ต้องบอกท่านก็คงจะรู้ว่า

เราจะฟังใคร ท่านหรือพระเจ้า รู้เถิดว่า

เราต้องพูดสิ่งที่เราได้ยินได้เห็น

จับมันโยนออกไป

สดุดี 118 : 22 ; กิจการ 4 : 7 – 21
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ข่าวดีแพร่ไปทั่วอิสราเอล 

คนมากมายมาเชื่อพระเยซู

และรับบัพติศมาด้วยน้ำ

คริสตจักรกลายเป็นครอบครัว

ใหญ่ มีสมาชิกนับเป็นพันๆ คน 

เต็มด้วยความรักและสันติสุข

พระเยซูทรงเป็นขึ้นจาก

ความตายทรงมีชีวิตอยู่และทรง

อยู่กับเราแม้แต่ในเวลานี้

 เจ้าได้ยินข่าวดีเรื่อง

พระเยซูคริสต์หรือยัง

พอครอบครัวของข้า

มาเชื่อพระเยซูคริสต์ 

บ้านของข้าก็พบความ

สงบสุขเป็นครั้งแรก

ที่คริสตจักรผู้คนเคารพ

และให้เกียรติผู้หญิงทุกคน

พวกคริสเตียนทำงานไปร้องเพลงไป

จำนวนคริสเตียนทวีขึ้นเป็นพันๆ คน 

และพวกเขาแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้

ให้กันและกันตลอดจนเทศนาเรื่องพระเยซู

เป็นประจำทุกวันตามบ้านเรือนตามถนน 

และผู้คนต่างๆ ที่เขาพบ

กิจการ  13 : 30 – 32 ; 4 : 10
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อย่าโง่ไปหน่อยเลย 

สเทเฟน

พี่น้องอิสราเอลทั้งหลายท่านก็รู้ว่าพระเจ้า

ทรงบอกคนรุ่นปู่ย่าตายายเราว่าลูกหลานของท่าน

จะถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสในต่างแดนถึง 400 ปี

หลังจากนั้นพวกเขาจะถูกพระเจ้าพิพากษาความ

ผิดแล้วจะทรงปลดปล่อยพวกเขาไปสู่ดินแดน

ที่ทรงมอบให้แก่อับราฮัม

กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศถวาย

พระเจ้า แต่องค์ผู้สูงสุดไม่ได้ประทับอยู่ในพระนิเวศทั้ง

หลายที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อย่างที่ตรัสกับผู้เผยพระวจนะ

ว่า “สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่น

รองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเรา 

หรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหน สิ่งเหล่านี้มือ

ของเราได้ทำไว้ทั้งสิ้นมิใช่หรือ”

เจ้าพูดจาดูหมิ่น  

วิหารของเรา

คนชาติหัวแข็งและใจกบฎ ใจของท่าน

ดื้อดึงต่อพระเจ้า ท่านขัดขวางพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เหมือนบรรพบุรุษของท่านอยู่เสมอ ท่านและ

บรรพบุรุษของท่านข่มเหงฆ่าฟันบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่ง

ท่านทรยศ จับและฆ่าพระองค์เสียด้วย

สเทเฟน 

เจ้ายังจะเรียกตัวเองว่า

เป็นคนยิวอยู่อีกหรือ

เจ้าฉีกธรรมบัญญัติและทำลายล้าง

ธรรมเนียมประเพณีของเราอย่างนี้

เพื่อจะเอาอะไรมาแทนที่ล่ะ คนตาย

ที่มองไม่เห็นอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ถูก

พวกโรมันตรึงกางเขนนั่นน่ะรึ

ดูสิ ข้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออก 

และบุตรมนุษย์ประทับยืนอยู่

เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 

ช่างงดงามอะไรอย่างนี้
เอามือปิดหูให้หมด 

อย่าฟังคำหมิ่นประมาท

พระเจ้าอย่างนั้น

มนัสมควรตาย

จับตัวมันไปนอกเมือง 

เอาหินขว้างให้ตาย

อิสยาห์ 66 : 1 ; กิจการ 7: 1 – 57
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มันหมิ่นประมาทศาสนา

ของเรา เราตกลงกันว่ามันต้องตาย 

เซาโลท่านจะสนับสนุนเราอย่าง

เป็นทางการหรือไม่

มันทำลายศาสนาของเรา

หมิ่นประมาทพระเจ้า เราตรึงพระคริสต์ที่กางเขน 

ส่วนเจ้าเราจะเอาหินขว้าง

ถึงเจ้าเอาหินขว้างข้าตาย 

พระเยซูยังทรงเป็นพระเจ้าอยู่ดี

เราจะลงชื่อให้ท่านประหารมันเอง 

คนคนนี้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ติดตามเยซู

ชาวนาซาเร็ธที่ถูกฆ่าตายไป เราต้องยับยั้ง

เรื่องการหมิ่นประมาทพระเจ้าให้ได้ 

เอาหินขว้างได้เลย

ท่านเซาโล 

ฝากเสื้อข้าไว้ด้วย

ข้าแต่พระเยซู 

ขอทรงรับจิตวิญญาณของ

ข้าพระองค์และอย่าทรงถือโทษ

เขาที่ทำบาปนี้ด้วย

กิจการ 7 : 58 – 59
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ตุ้บ

ฆ่ามัน ไอ้คนหมิ่นพระเจ้า

เอามันให้ตาย 

ไอ้สมุนเยซู

นี่แค่เริ่มนะ

และในช่วงนั้นมีการข่มเหงต่อต้านคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม

อย่างใหญ่หลวงทุกคนหนีออกจากเมืองไป ยกเว้นพวกอัครสาวก

เซาโลและพวกฟาริสีได้ใช้       

ความรุนแรงต่อต้านคริสตจักรบุกเข้า 

ไปตามบ้านจับชายหญิงมากมายไปขังคุก มีสาวกของพระคริสต์

หลงเหลืออยู่ในนั้นอีกไหม

อย่าทำร้าย

พ่อผมนะครับ

จับตัวผู้หญิงไปด้วย

กิจการ 7 : 59 , 8 : 3

ตุ้บ
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ขณะที่คริสเตียนคนหนึ่งชื่อฟีลิป กำลัง

อธิษฐานอยู่ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาพูดด้วย

จงลุกขึ้น 
เดินลงใต้ไปตามถนนสาย

เยรูซาเล็ม – กาซา

ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม

พระเจ้าบอกให้ไปทางนั้นแต่ถ้า

พระองค์บอกให้ไปข้าก็จะไป

ตรงนี้ล่ะที่ทรง

ให้เรามาแล้วยังไง

อีกพระเจ้าข้า

พระเจ้าพระองค์

จะให้ข้าทำอะไร

ขบวนรถม้า พระเจ้านี่เอง

หรือที่พระองค์ให้ข้ามาเจอมี

ใครในนั้นที่ทรงเลือกไว้เพื่อ

พระองค์พระเจ้าข้า

เข้าไปในขบวนนั้นสิ

กิจการ 8 : 26 – 29
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ใช่ ข้าไปนมัสการพระเจ้า

ที่นั่น ศาสนาของบ้านเมืองข้าไม่

ช่วยให้เกิดสันติสุขแล้ว พระเจ้า

ที่นับถือกันก็อยู่ไหนไม่รู้

ข้าไปเที่ยวหาผู้เผยพระวจนะ

ดูว่ามีใครตรงตามคำพยากรณ์พวกนั้นบ้าง 

ว่าแต่ท่านรู้ไหมว่าผู้ที่อิสยาห์พูดถึงเป็นตัว

อิสยาห์เองหรือใครอื่น

ที่นั่นมีข้าราชการผู้มีอำนาจสูงของราชินีแห่งชาวเอธิ-

โอเปีย ท่านเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของอาณาจักร

ดังกล่าวกำลังเดินทางกลับเอธิโอเปียหลังจากไปนมัส-

การพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของชาวยิว

ขณะนั้นท่านกำลังอ่านหนังสือของผู้เผยพระวจนะอยู่

เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำ

แกะไปฆ่าและเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อ

หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านไม่ปริปาก

ของท่านเลยฉันนั้น เพราะว่าชีวิตของท่าน

ต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว

ข้าได้ยินเสียงท่านอ่าน

หนังสือของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

ท่านอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่า

ท่านรู้ว่าข้าอ่านอะไรอยู่ 

ข้าไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่มีใครอธิบาย

ขึ้นมาบนรถกับข้าสิ

ท่านเพิ่งมาจากเยรูซาเล็มใช่ไหม 

ข้าอ่านพระสัญญาเรื่อง

พระเมสสิยาห์ พอข้าไปถึงเยรูซาเล็มมีคน

นับเป็นพันๆคนประกาศว่าพระองค์เสด็จ

มาในโลกนี้แล้วทรงถูกตรึงกางเขนแต่

ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว

อิสยาห์ 53 ; กิจการ  8 : 27 , 30 – 34
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อย่างที่ท่านรู้ หนังสืออิสยาห์

เขียนมาตั้งแต่เกือบ 800 ปี ก่อน 

บทที่ 53 ทั้งบทล้วนเป็นคำทำนายเกี่ยว

กับพระเมสสิยาห์บทหนึ่งในบรรดาหลาย

บทนั่นแหละ หนังสือบอกว่าพระองค์

จะทรงถูกเกลียดชังและถูกปฏิเสธ

ท่านเพิ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็ม 

คงเห็นแล้วว่าบรรดาผู้นำของเราปฏิเสธพระองค์

ทั้งๆ ที่ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมาย

อิสยาห์พยากรณ์ว่า 

พระเยซูจะทรงต้องทุกข์ทรมาน 

บาดเจ็บเพื่อชำระค่าบาปของเรา ในข้อ 5 

ก็บอกว่าโทษที่เราได้รับจากบาปผิดต่างๆ 

ของเราจะตกอยู่บนพระเยซูหมด

โดยเฉพาะตรงข้อ 6 ที่บอกว่าเราทุกคนได้เจิ่นไป

เหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรง

วางลงบนท่านซึ่งความผิดบาปของเราทุกคน ตรงนี้บอกเราว่ามนุษย์ทุกคนทิ้ง

สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหันไปทำตามทางบาปชั่วของตัวเอง แต่พระเจ้าทรง

เอาบาปของเราไปวางลงบนพระเยซู พอพระองค์สิ้นพระชนม์ก็เท่ากับว่าทรง

จ่ายชดใช้ค่าของความไม่เชื่อฟังของเราแทนเราหมดแล้วยังไงล่ะ

ข้อ 7 เป็นคำพยากรณ์ว่า 

ตอนที่ทรงยืนต่อหน้าผู้พิพากษา 

พระองค์ไม่ทรงกล่าวแก้ต่าง

อะไรให้ตัวเองเลย

ข้อ 8 บอกว่าทรงถูกนำตัวจาก

ที่คุมขังไปฆ่าเพื่อเป็นการชดใช้หนี้บาป

เพราะการละเมิดของคนของพระองค์

ข้อ 9 บอกว่าพระเยซู

จะทรงถูกฝังร่วมกับเศรษฐี

และคนอธรรม

และข้อ 9 ยังบอกเราด้วยว่าพระองค์

ไม่ได้ทำบาปอย่างที่คนอื่นๆ ทำ แต่เป็นน้ำ

พระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระองค์ฟกช้ำและ

เป็นทุกข์เพราะพระเยซูทรงใช้วิญญาณของ

พระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

ข้อ 10 

พูดถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของ

พระองค์ และพันธกิจต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ 

อีกหลายคนต่างก็บอกเราว่าหลังจาก

ทรงฟื้นขึ้นมาแล้วพระเยซูจะประทับ

บนบัลลังก์ ซึ่งพอเราตายไปก็จะต้องไป

ยืนถวายรายงานบัญชีชีวิตของเราต่อ

หน้าพระองค์ตรงนั้น
อิสยาห์ 53 : 3 – 10 ; กิจการ 8 : 35  ;  โรม 2 : 16 ; 2 โครินธ์ 5 : 21

บาป
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เราได้ยินพวกธรรมาจารย์และปุโรหิต

พูดถึงคำพยากรณ์เรื่องของพระเมสสิยาห์

หลายต่อหลายครั้ง แต่ทำไมพวกเขา

หลายคนถึงยังปฏิเสธพระเยซูล่ะ

มีพวกธรรมาจารย์และปุโรหิตมากเหมือนกันที่ยอมรับ

พระเยซู แต่ที่เหลือขัดขวางเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความ 

หน้าซื่อใจคดของพวกเขาซึ่งอยากให้พระเมสสิยาห์ฆ่าพวกโรมัน 

ไม่ใช่มาเปิดโปงบาปของตน พวกนั้นต้องการครองแผ่น

ดิน แต่ไม่ต้องการให้พระเจ้าครอบครองจิตใจของตน

มีคำเผยพระวจนะตรงไหนอีกบ้าง 

ที่ตรงกับเรื่องของพระเยซู
สดุดี 22 

บอกเรื่องการสิ้นพระชนม์

ด้วยการถูกตรึงกางเขน

แต่หนังสือสดุดีนี้เขียนไว้

ตั้งแต่ 1000 ปีที่แล้วก่อนจะมีการ

ใช้กางเขนเป็นเครื่องมือลงโทษ

หนักสุด ไม่ใช่หรือ

ท่านพูดถูกแล้วแต่พระเจ้าทรงทราบ

ทุกอย่างก่อนเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเสียอีกและยังมี

คำพยากรณ์กว่า340เรื่องเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ซึ่ง

ทำให้เรารู้ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระองค์ผู้นั้น

ที่พระเจ้าทรงใช้มาจริงๆ

ในสดุดี 22 : 16 บอกเราว่ามือและเท้าของพระองค์จะถูกแทง  

เป็นจริงตามนั้นคือถูกแทงด้วยตะปู

22 : 14 

บอกถึงว่าพระองค์จะทรงกระหายน้ำและกระดูกของพระองค์จะหลุดลุ่ยไปสิ้นขณะเผชิญความตาย 

แต่สดุดี 34 : 20 กลับบอกว่าพระเจ้าจะทรงรักษากระดูกของพระองค์ไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว 

และอย่างที่ท่านเองก็ทราบว่าตามธรรมเนียม พวกเขาต้องทุบกระดูกของคนที่ถูกตรึงที่กางเขน 

แต่พระเยซูทรงตายก่อนเขาจึงไม่ได้ทุบกระดูกพระองค์

ข้อ 17 ในบทที่ 22 พยากรณ์ว่าพวกเขาจะจ้องมองพระองค์และข้อ 18 

พูดถึงการจับฉลากแบ่งปันเสื้อตัวหนึ่งและฉีกอีกตัวหนึ่งเป็นชิ้นๆแบ่งกัน นอกจากนี้ในเศคาริยาห์        

12 : 10 ก็บอกเราด้วยว่าเขาจะแทงพระองค์และภายหลังคนยิวก็จะมองดูรอยแทงของพระองค์

อิสยาห์ 50 : 6 กล่าวว่า หลังของพระองค์จะถูกโบยตี และเคราของพระองค์จะถูกดึงจากแก้ม

สดุดี 16 : 10 บอกเราว่า พระศพของพระองค์จะไม่อยู่ในอุโมงค์นานจนเน่าเปื่อย

คำพยากรณ์บอกเราว่าพระองค์จะถูกเพื่อนทรยศ และผู้ทรยศจะฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอบนต้นไม้ 

ซึ่งเป็นเหตุให้ศพตกลงมาท้องแตกกระจายในทุ่งนาซึ่งภายหลังจะถูกใช้เป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง

ข้อความเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นจริงตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้ 

พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจึงเป็นพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลก                   

โดยปราศจากข้อกังขาใดๆ ทั้งสิ้น

สดุดี 22 : 6 , 17 – 18 , 16 : 10 ,  34 : 20 ; อิสยาห์ 50 : 6 , เศคาริยาห์ 12 : 10

298



ข้าเชื่อแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 

ทรงเป็นลูกแกะตามพระสัญญาที่จะรับเอาบาปทั้งหลาย

ของเราไป เราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาอะไรอีกแล้ว 

พระเยซูทรงเป็นประตูนำเราไปถึงพระเจ้า 

เราขอติดตามเป็นสาวกของพระเยซูด้วย

ตรงนั้นมีน้ำ 

มีอะไรขัดข้องไหมถ้า

ข้าจะรับบัพติศมา
ข้าจะให้บัพติศมาท่าน 

หากท่านเชื่อพระเยซูด้วยสุด

จิตสุดใจของท่าน

แน่ล่ะ ข้าเชื่อ 

เชื่อจริงๆ

เราขอให้บัพติศมาท่าน

ในพระนามพระเจ้าและพระเยซูคริสต์

พระผู้ช่วยให้รอด

สรรเสรญิพระเจา้ เขาหายไปไหนแล้วล่ะ

เขาเพิ่งหายตัวไป

พระเจ้าคงจะต้องการให้เขา

ไปที่อื่นอีก กลับเอธิโอเปียกันเถอะ

จะได้ไปทูลพระราชินีเรื่องต่างๆ 

ที่รู้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์กัน

มีการตั้งคริสตจักรขึ้นในเอธิโอเปียและสืบต่อมาจนถึง

ยุคปัจจุบันที่คริสเตียนส่วนใหญ่ถูกชาวมุสลิมฆ่าตาย

กิจการ 8 : 36 – 39
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