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เรือ่งเลา่เทศกาลอสีเตอรข์องครสิตศ์าสนา   

เมือ่พระเยซเูตบิโตเป็นผูใ้หญ ่ทา่นไดเ้ดนิทางไปทกุหนทกุแหง่กบัลกูศษิย ์12 คน และไดบ้อก

กลา่วผูค้นทกุๆ คนทีไ่ดพ้บถงึเรือ่งราวของการทีพ่ระองคท์า่นไดพ้บกบัพระเจา้ พระเยซนัูน้เป็น

คนใจดทีีช่ว่ยเหลอืคนเจ็บป่วยและยากจน  

 

พระองคม์ทีัง้คนทีช่อบทา่นมาก แตก่็มบีางคนทีไ่มช่อบคอืพวกผูน้ าทัง้หลายในประเทศ ทีไ่ม่

ชอบทีผู่ค้นเชือ่ค าพดูของพระเยซมูากกวา่พวกเขา พวกเขากลัววา่ พระเยซจูะไดร้ับอ านาจทีย่ ิง่

ใหญม๋ากเกนิไป 

 

วนัอาทติยใ์บลาน (Palmesøndag) 

ในวันอาทติยห์นงึกอ่นวันอสีเตอร ์พระเยซแูละลกูศษิยข์องพระองค ์ไดเ้ดนิทางไปยังเมอืง

เยรซูาเล็ม เพือ่เฉลมิฉลองเทศกาลอสีเตอร ์

 

พระองคไ์ดข้อรอ้งใหล้กูศษิยข์องทา่นสองคนหาลามาให ้๑ ตัว เพือ่ใชข้ีเ่ขา้ไปในเมอืง

เยรซูาเล็ม  ทีน่ั่นพระองคท์า่นไดร้ับการรอ้งตอ้นรับราวกบัวา่เป็นพระราชา 

“โฮซนันา โฮซนันา ของเรา (การรอ้งโฮซนันา เหมอืนกบัการรอ้ง ไชโย  ไชโย) พระราชา

มาแลว้” พวกเขาโบกใบลานขนาดใหญร่าวกบัธง 

 

วนัพฤหสับดทีีศ่กัดิส์ทิธ ์เป็นวนัทีท่ าใหเ้กดิพธิมีหาสนทิศกัดิส์ทิธิ ์

(Skjærtorsdag) 

ในคนืน้ีพระเยซแูละลกูศษิยข์องทา่น ไดพ้รอ้มใจกนัรว่มรับประทานอาหารเทศกาลอสีเตอร ์ใน

เวลานัน้เป็นรือ่งปกตทิีจ่ะลา้งเทา้กอ่นเขา้ขา้งใน เพราะในสมัยนัน้ คนเดนิดว้ยเทา้เปลา่ หรอื 

เป็นรองเทา้แตะสานทีท่ าใหเ้ทา้สกปรก  ทีป่ระตทูางเขา้ พระเยซไูดย้นืคอยลา้งเทา้ใหก้บัลกู

ศษิยข์องทา่น เพือ่เป็นการแสดงวา่ทกุคนตอ้งชว่ยเหลอืกนั 

 

ขณะทีก่ าลังรับประทานอาหารอยูนั่น้ พระเยซกู็เอย่วา่ ”ครัง้น้ีจะเป็นครัง้สดุทา้ยในการทีพ่วกเรา

จะไดอ้ยูร่ว่มกนั อกีไมน่านฉันจะถกูจับเป็นเชลย และตายไป ” และยังพูดดว้ยวา่ม ีคนในกลุม่ลกู

ศษิยท์ีช่ว่ยทหารใหม้าจับตัวทา่น  คอื โยดัส เพราะไมพ่อใจทีท่กุอยา่งไมเ่ป็นไปตามที่

คาดหมายเอาไว ้เขาคดิวา่พระเยซจูะไดเ้ป็นพระราชาทีม่อี านาจและร ่ารวย จะท าใหเ้ขาไดอ้ยูใ่น
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วังทีส่วยงามกบัพระองคท์า่น อยา่งมคีวามสขุ เมือ่เขาเห็นวา่พระเยซไูมส่นใจเรือ่งเงนิ และ

อ านาจ เขาจงึบอกพวกทหารวา่จะจับพระเยซไูดท้ีไ่หน ท าใหเ้ขาไดค้า่จา้ง ถงึ 30 เหรยีญเงนิ. 

หลังจากรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้ พระเยซไูดน้ าลกูศษิย ์ไปทีใ่นสวน เพือ่สวดมนตบ์ชูา

พระเจา้  โยดัสน าพาพวกทหารเขา้ไปในสวนและชีใ้หรู้ว้า่พระเยซนัูน้อยูท่ีไ่หน องคพ์ระเยซนัูน้

รูอ้ยูแ่ลว้วา่โยดัสกระท าการนี้ ทา่นจงึไดเ้ดนิตามทหารไปเอง 

 

 

Illustrasjon: Pixabay, 4222320 

 

วนัศกุรท์ ีย่าวนาน – สอบสวน พพิากษา ตรงึไมก้างเขน และการฝงัศพ 

(Langfredag) 

พระเยซรููต้ัววา่จะตอ้งตาย พระเจา้ไดก้ าหนดไวน้านแลว้ สิง่น้ีพระเยซทูา่นรูอ้ยูแ่ลว้ตัง้แต่ตอน

ทา่นประสตูร พระองคเ์กดิมาเพือ่รับโทษทีม่นุษยท์ัง้หลายท าผดิทัง้ทีท่ าไปแลว้ และก าลังจะท า   

และเมือ่ถงึเวลา ทหารทัง้หลายไดพ้าพระเยซเูขา้ไปพบหัวหนา้ของตน พวกเขาไมเ่ชือ่วา่พระ

เยซเูป็นบตุรของพระเจา้ เขาพูดวา่ ” พระองคต์อ้งตาย เพราะการอวดอา้งว่าพระองคเ์ป็นบตุร

ของพระเจา้ ”  พวกเขาเอาตะปตูอกพระเยซกูบัไมก้างเขน ทีถ่นนชือ่ กลูกาตา้ (Golgata) 

พระองคส์ิน้พระชนมท์ีถ่นนสายน้ี เมือ่สองพันกวา่ปีมาแลว้การท าโทษผูก้ระท าผดิกฎเชน่น้ีเป็น

เรือ่งธรรมดา 
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“วันนัน้เป็นวันแห่งความเศรา้โศกของบรรดาลกูศษิย ์มติรสหาย ของพระองค ์พวกเขาไมรู่ว้า่พระ

เจา้ไดเ้ตรยีมความประหลาดใจทีด่ ีๆ ไวใ้ห ้พวกเขาจะไมต่อ้งเศรา้โศกเสยีใจเป็นเวลานาน”  

 

 

 Illustrasjon: Pixabay, Ambroz 

 

วนัเสารศ์กัดิส์ทิธ ิ ์- สถานทีฝ่งัศพทีถ่กูเฝ้าอยา่งแนน่หนา (Påskeaften) 

หลังจากพระเยซ ูสิน้พระชนม ์เพือ่นๆ ของพระองคไ์ดว้างรา่งของพระองคไ์วใ้นถ ้าหนิทีไ่ดม้า

จาก ผูช้ายทีช่ ือ่ โจเซฟ เขาตอ้งการใหบ้ตุรของพระเจา้ไดส้ิง่น้ีเป็นของขวัญครัง้สดุทา้ยจากเขา 

พวกเขากลิง้เอาหนิแผน่ใหญปิ่ดไวท้ีห่นา้ถ ้า  หัวหนา้กลุม่สง่ทหารสองคนคอยเฝ้าทีฝั่งพระศพ

ไว ้หา้มใครเขา้มาลักเอาร่างของพระเยซไูป 

 

วนัอสีเตอรว์นัแรก – เชา้ของวนัอสีเตอร ์(Første påskedag) 
ชว่งเชา้ของวันอสีเตอร ์ปีนัน้ เกดิแผน่ดนิไหว มนีางฟ้าลงมาจากสวรรค ์และไดก้ลิง้เอาหนิทีปิ่ด

หนา้ถ ้าออกไป  เมือ่พวกทหารยามมองเห็นนางฟ้าก็พากนัหวาดกลัวจนตัวสัน่และวิง่หนีไป 

หลังจากนัน้ไมน่าน มคีนทีนั่บถอืของพระเยซมูา  เธอคอื Maria Magdalena เมือ่เธอมองเห็นหนิ

ปิดปากถ ้าหายไป เธอจงึเดนิเขา้ไปในถ ้า ก็พบกบันางฟ้าทีบ่อกกบัเธอวา่ ” พระเยซไูมไ่ดอ้ยูท่ีน่ี่ 

พระองคย์ังมชีวีติอยู ่ใหไ้ปบอกกบัทกุ ๆ คน ทีนั่บถอืพระองคท์า่นใหม้าพบทา่นไดอ้กีครัง้”  
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Maria ดใีจมาก พระเยซไุมไ่ดส้ ิน้พระชนม ์พระองคย์ังมชีวีติอยู ่เธอวิง่ไปป่าวประกาศขา่วดนีี้

ใหแ้กค่นอืน่ ๆ 

 

วนัอสีเตอรว์นัที ่2 – พระเยซูไดแ้สดงองคใ์หบ้รรดาลกูศษิยข์องพระองคไ์ด้

เห็น (Andre påskedag) 

 

Illustrasjon: Pixabay, 4222320 

ในตอนแรกไมม่ลีกูศษิยข์องพระเยซ ูเชือ่ถอืในค าพดูของ มาเรยี แตม่าเรยีไดบ้อกกลา่วในสิง่ที่

ถกูตอ้ง พระเยซไูดค้นืพระชนมช์พีมา เพือ่พบกบัลกูศษิยข์องพระองค ์พระองคไ์ดค้นืพระชนม์

ชพีมาจรงิๆ  

 

วนัขึน้สวรรคข์องพระเยซู (Kristi himmelfartsdag) 
หลังจากนัน้ 40 วัน บรรดาลกูศษิยข์องพระเยซ ูไดถ้กูน าไปยังสถานทีใ่กลภ้เูขาใหญ ่ พระเยซู

ไดย้กมอืขึน้และใหพ้รแกพ่วกเขาว่า “จงบอกเลา่ทกุคนเกีย่วกบัเรือ่งของฉัน” แลว้พระองคก์็

เสด็จกลับไปบนทอ้งฟ้า  

 

วันน้ี เราเรยีกวา่ Kristihimmelfartsdag (วันทีพ่ระเยซขูึน้สวรรค)์ กลุม่เมฆไดป้กป้องพระองคจ์น

ไมส่ามารถมองเห็นทา่นได ้พวกเขายนืจอ้งทอ้งฟ้าอยูเ่ป็นเวลานาน    
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ทันใดนัน้ มนีางฟ้าสองตนปรากฏตัวอยูท่า่มกลางพวกเขา แลว้ถามว่า  ” ท าไมพวกเธอจงึยัง

ยนือยู่แ่ละมองขึน้บนทอ้งฟ้า”  

“พระเยซไูดไ้ปอยูบ่นสรวงสวรรค ์วันหนงึทา่นจะกลับมา ในหนทางเดยีวกนักบัทีท่า่นจากพวก

ทา่นไป”  

 

พวกลกูศษิยข์องพระเยซกูลับไปในเมอืงดว้ยความสขุเต็มหัวใจ พระเยซไูดส้ัง่สอนพวกเขา

มากมาย พวกเขาจะจ าค าของพระองคท์า่นไวเ้สมอวา่  พวกเขาจะจดจ าค าสอนทีว่า่ อยา่วติก

กงัวล หรอืหวาดกลัว  เชือ่ถอืในพระเจา้ จงเชือ่ถอืฉัน ในนามของพระเจา้ บา้นของพระเจา้มี

หลายหอ้ง ฉันจะเตรยีมหอ้งเหลา่นัน้ไวใ้หเ้ธอ สกัวันหนงึฉันจะกลับมารับเธอไปกบัฉัน ไปอยูใ่น

ทีท่ีเ่ดยีวกนักบัฉัน 
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