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เรื่ องเล่าเทศกาลอีสเตอร์ ของคริ สต์ศาสนา

Foto: Nina Garman, Pixabay

เมื่อพระเยซูเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ท่านได้เดินทางไปทุกหนทุกแห่งกับลูกศิษย์ 12 คน และได้บอกกล่าวผูค้ นทุกๆ
คนทีไ่ ด้พบถึงเรื่องราวของการทีพ่ ระองค์ท่านได้พบกับพระเจ้า
พระเยซูนนั ้ เป็ นคนใจดีทช่ี ่วยเหลือคนเจ็บป่ วยและยากจน
พระองค์มที งั ้ คนทีช่ อบท่านมาก

แต่กม็ บี างคนทีไ่ ม่ชอบคือพวกผูน้ าทัง้ หลายในประเทศ

ทีไ่ ม่ชอบทีผ่ คู้ นเชื่อคาพูดของพระเยซูมากกว่าพวกเขา พวกเขากลัวว่า พระเยซูจะได้รบั อานาจทีย่ งิ่ ใหญ๋มากเกินไป

Palmesøndag วันอาทิตย์ใบลาน
ในวันอาทิตย์

หนึง

ก่อนวันอีสเตอร์

พระเยซูและลูกศิษย์ของพระองค์

ได้เดินทางไปยังเมืองเยรูซาเล็ม

เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์
พระองค์ได้ขอร้องให้ลูกศิษย์ของท่านสองคนหาลามาให้

๑

ตัว

เพื่อใช้ขเ่ี ข้าไปในเมืองเยรูซาเล็ม

ทีน่ นพระองค์
ั่
ท่านได้รบั การร้องต้อนรับราวกับว่าเป็ นพระราชา
”โฮซันนา โฮซันนา ของเรา ( การร้องโฮซันนา เหมือนกับการร้อง ไชโย
พวกเขาโบกใบลานขนาดใหญ่ราวกับธง»
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Skjærtorsdag วันพฤหัสบดีที่ศกั ดิ์สิทธ์ เป็ นวันที่ทาให้เกิดพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
ในคืนนี้พระเยซูและลูกศิษย์ของท่าน

ได้พร้อมใจกันร่วมรับประทานอาหารเทศกาลอีสเตอร์

ในเวลานัน้ เป็ นรื่องปกติทจ่ี ะล้างเท้าก่อนเข้าข้างใน
เป็ นรองเท้าแตะสานทีท่ าให้เท้าสกปรก

เพราะในสมัยนัน้
ทีป่ ระตูทางเข้า

คนเดินด้วยเท้าเปล่า

หรือ

พระเยซูได้ยนื คอยล้างเท้าให้กบั ลูกศิษย์ของท่าน

เพื่อเป็ นการแสดงว่า ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน
ขณะทีก่ าลังรับประทานอาหารอยู่นนั ้

พระเยซูกเ็ อ่ยว่า

”ครัง้ นี้จะเป็ นครัง้ สุดท้ายในการทีพ่ วกเราจะได้อยู่รว่ มกัน

อีกไม่นานฉันจะถูกจับเป็ นเชลย และตายไป ” และยังพูดด้วยว่ามี คนในกลุ่มลูกศิษย์ทช่ี ่วยทหารให้มาจับตัวท่าน คือ
โยดัส

เพราะไม่พอใจทีท่ ุกอย่างไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหมายเอาไว้

เขาคิดว่าพระเยซูจะได้เป็ นพระราชาทีม่ อี านาจและร่ารวย

จะทาให้เขาได้อยู่ในวังทีส่ วยงามกับพระองค์ท่าน

อย่างมีความสุข เมื่อเขาเห็นว่าพระเยซูไม่สนใจเรื่องเงิน และอานาจ เขาจึงบอกพวกทหารว่าจะจับพระเยซูได้ทไ่ี หน
ทาให้เขาได้ค่าจ้าง ถึง 30 เหรียญเงิน. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว พระเยซูได้นาลูกศิษย์ ไปทีใ่ นสวน
เพื่อสวดมนต์บชู าพระเจ้า

โยดัสนาพาพวกทหารเข้าไปในสวนและชีใ้ ห้รวู้ ่าพระเยซูนนั ้ อยูท่ ไ่ี หน

องค์พระเยซูนนั ้ รูอ้ ยู่แล้วว่าโยดัสกระทาการนี้ ท่านจึงได้เดินตามทหารไปเอง
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Langfredag วันศุกร์ทย่ี าวนาน –สอบสวน พิพากษา ตรึงไม้กางเขน และการฝังศพ
พระเยซูรตู้ วั ว่าจะต้องตาย

พระเจ้าได้กาหนดไว้นานแล้ว

พระองค์เกิดมาเพื่อรับโทษทีม่ นุษย์ทงั ้ หลายทาผิดทัง้ ทีท่ าไปแล้ว

สิง่ นี้พระเยซูท่านรูอ้ ยู่แล้วตัง้ แต่ตอนท่านประสูตร
และกาลังจะทา

และเมื่อถึงเวลา

ทหารทัง้ หลายได้พาพระเยซูเข้าไปพบหัวหน้าของตน พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็ นบุตรของพระเจ้า เขาพูดว่า ”
พระองค์ตอ้ งตาย เพราะการอวดอ้างว่าพระองค์เป็ นบุตรของพระเจ้า ”
ทีถ่ นนชื่อ

กูล

พวกเขาเอาตะปูตอกพระเยซูกบั ไม้กางเขน
พระองค์สน้ิ พระชนม์ทถ่ี นนสายนี้

(Golgata)

เมื่อสองพันกว่าปี มาแล้วการทาโทษผูก้ ระทาผิดกฎเช่นนี้เป็ นเรื่องธรรมดา
”วันนัน้ เป็ นวันแห่งความเศร้าโศกของบรรดาลูกศิษย์

มิตรสหาย

ของพระองค์

พวกเขาไม่รวู้ ่าพระเจ้าได้เตรียมความประหลาดใจทีด่ ี ๆ ไว้ให้ พวกเขาจะไม่ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจเป็ นเวลานาน”
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Påskeaften –วันเสาร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ – สถานทีฝ่ ังศพทีถ่ ูกเฝ้ าอย่างแน่นหนา
หลังจากพระเยซู สิน้ พระชนม์ เพื่อนๆ ของพระองค์ได้วางร่างของพระองค์ไว้ในถา้ หินทีไ่ ด้มาจาก ผูช้ ายทีช่ ่อื โจเซฟ
เขาต้องการให้บตุ รของพระเจ้าได้สงิ่ นี้เป็ นของขวัญครัง้ สุดท้ายจากเขา
พวกเขากลิง้ เอาหินแผ่นใหญ่ปิดไว้ทห่ี น้าถ้า

หัวหน้ากลุ่มส่งทหารสองคนคอยเฝ้ าทีฝ่ ั งพระศพไว้

ห้ามใครเข้ามาลักเอาร่างของพระเยซูไป

Første påskedag วันอีสเตอร์วนั แรก – เช้าของวันอีสเตอร์
ช่วงเช้าของวันอีสเตอร์ ปี นนั ้ เกิดแผ่นดินไหว มีนางฟ้ าลงมาจากสวรรค์ และได้กลิง้ เอาหินทีป่ ิ ดหน้าถ้าออกไป
เมื่อพวกทหารยามมองเห็นนางฟ้ าก็พากันหวาดกลัวจนตัวสั ่นและวิง่ หนีไป
มีคนทีน่ ับถือของพระเยซูมา

เธอคือ

Maria

หลังจากนัน้ ไม่นาน
เมื่อเธอมองเห็นหินปิ ดปากถ้าหายไป

Magdalena

เธอจึงเดินเข้าไปในถ้า ก็พบกับนางฟ้ าทีบ่ อกกับเธอว่า ” พระเยซูไม่ได้อยูท่ น่ี ่ี พระองค์ยงั มีชวี ติ อยู่ ให้ไปบอกกับทุก ๆ
คน ทีน่ ับถือพระองค์ท่านให้มาพบท่านได้อกี ครัง้ ” Maria ดีใจมาก พระเยซุไม่ได้สน้ิ พระชนม์ พระองค์ยงั มีชวี ติ อยู่
เธอวิง่ ไปป่ าวประกาศข่าวดีน้ใี ห้แก่คนอื่น ๆ

Andre påskedag วันอีสเตอร์วนั ที่ 2 – พระเยซูได้แสดงองค์ให้บรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ได้
เห็น Jesus
ในตอนแรกไม่มลี ูกศิษย์ของพระเยซู

เชื่อถือในคาพูดของ

มาเรีย

แต่มาเรียได้บอกกล่าวในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง

พระเยซูได้คนื พระชนม์ชพี มา เพื่อพบกับลูกศิษย์ของพระองค์ พระองค์ได้คนื พระชนม์ชพี มาจริงๆ

Kristi himmelfartsdag วันขึน้ สวรรค์ของพระเยซู
หลังจากนัน้

40

วัน

บรรดาลูกศิษย์ของพระเยซู

พระเยซูได้ยกมือขึน้ และให้พรแก่พวกเขาว่า

ได้ถูกนาไปยังสถานทีใ่ กล้ภูเขาใหญ่
”จงบอกเล่าทุกคนเกีย่ วกับเรื่องของฉัน”

แล้วพระองค์กเ็ สด็จกลับไปบนท้องฟ้ า
วันนี้

เราเรียกว่า

Kristihimmelfartsdag

(วันทีพ่ ระเยซูขน้ึ สวรรค์)

กลุ่มเมฆได้ปกป้ องพระองค์จนไม่สามารถมองเห็นท่านได้ พวกเขายืนจ้องท้องฟ้ าอยู่เป็ นเวลานาน
ทันใดนัน้

มีนางฟ้ าสองตนปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขา

ทาไมพวกเธอจึงยังยืนอยูแ่ ละมองขึน้ บนท้องฟ้ า”
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”พระเยซูได้ไปอยู่บนสรวงสวรรค์ วันหนึงท่านจะกลับมา ในหนทางเดียวกันกับทีท่ ่านจากพวกท่านไป”
พวกลูกศิษย์ของพระเยซูกลับไปในเมืองด้วยความสุขเต็มหัวใจ
พวกเขาจะจาคาของพระองค์ท่านไว้เสมอว่า

พวกเขาจะจดจาคาสอนทีว่ ่า

พระเยซูได้สั ่งสอนพวกเขามากมาย
อย่าวิตกกังวล

หรือหวาดกลัว

เชื่อถือในพระเจ้า จงเชื่อถือฉัน ในนามของพระเจ้า บ้านของพระเจ้ามีหลายห้อง ฉันจะเตรียมห้องเหล่านัน้ ไว้ให้เธอ
สักวันหนึงฉันจะกลับมารับเธอไปกับฉัน ไปอยู่ในทีท่ เ่ี ดียวกันกับฉัน
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