
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

บทอ่านที่ 1 อสย 52:13-53:12
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ผู้รับใช้ของเราจะเจริญรุ่งเรือง เขาจะได้รับการยกย่อง

เทิดทูนให้สูงยิ่ง คนจำานวนมากจะตกตะลึงเมื่อเห็นเขา...เขาแบกความทุกข์ทรมานของ
พวกเรา เขารบัความเจบ็ปวดของพวกเราไว ้แลว้เรากลบัคดิวา่เขาถกูพระเจา้ทรงลงโทษ... 
แต่ที่จริง เขาแบกบาปของคนทั้งปวง และวอนขอแทนบรรดาผู้ล่วงละเมิด”

บทอ่านที่ 2 ฮบ 4:14-16,5:7-9
พีน่อ้ง ในเมือ่เรามมีหาสมณะยิง่ใหญผู่ซ้ึง่ผา่นเขา้สูส่วรรคแ์ลว้ คอืพระเยซเูจา้พระ

บุตรของพระเจ้า เราจงยึดมั่นอยู่ในการแสดงความเชื่อของเราเถิด เพราะเหตุว่าเราไม่มี
มหาสมณะทีร่ว่มทกุขก์บัเราผูอ้อ่นแอไมไ่ด ้แตเ่รามมีหาสมณะผูท้รงผา่นการทดลองทกุ
อย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป... 

“คนจำานวนมาก ตกตะลึงเมื่อเห็นเขา หน้าตาเขาเสียโฉมจนไม่เหมือนหน้ามนุษย์ รูปร่างของเขาก็ผิด
ไปจากรูปร่างผู้คน” ใช่เลย ผู้พบเห็นจะตกตะลึง งงงันว่า พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ได้เช่นนี้เชียวหรือ ที่จะ
ทรงยอมอยู่ในสภาพเช่นที่พระเยซูเจ้าได้ทรงก้าวเข้าไปรับ ทั้งด้วยหัวใจที่หมดหวัง จิตใจที่ว้าเหว่ ร่างกายที่
สิ้นเรี่ยวแรง ทั้งแม้พระบิดาบนสวรรค์ก็เหมือนทรงทอดทิ้ง.....ผู้พบเห็นจะตกตะลึง เงียบงัน และไม่มีคำาพูด
ใดจะกล่าวได้อีก นอกจากว่า “โอ พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า เช่นนี้เหรอ” ช่างเหนือสติปัญญาและเหตุผลแบบ
มนุษย์ที่จะเข้าใจได้จริง ๆ แต่วิถีแห่งไม้กางเขนได้กลายเป็นหนทางการไถ่กู้และนำามนุษย์สู่ชีวิตใหม่

ถงึแมว้า่พระเยซเูจา้ทรงเปน็พระบตุร กย็งัทรงเรยีนรูท้ีจ่ะนอบนอ้มเชือ่ฟงัโดยการรบัทรมาน และเมือ่ทรง
กระทำาภารกจิของพระองคส์ำาเรจ็บรบิรูณแ์ลว้ กท็รงเปน็ผูบ้นัดาลความรอดพน้นรินัดรแกท่กุคนทีย่อมนอบนอ้ม
เชื่อฟังพระองค์

พระวรสาร ยน 18:1-19:42
ยูดาสนำากองทหารและยามรักษาพระวิหารที่บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจัดหาให้มาที่นั่น... พระ

เยซเูจา้จงึเสดจ็ออกไปตรสัถามเขาเหลา่นัน้วา่ “ทา่นทัง้หลายเสาะหาใคร” เขาตอบวา่ “หาเยซ ูชาวนาซาเรธ็”... 
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่า เราเป็น ถ้าท่านเสาะหาเรา ก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไป”... 

ปีลาตสั่งให้นำาพระเยซูเจ้าไปเฆี่ยน บรรดาทหารนำาหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียร ให้พระองค์ทรง
เสื้อคลุมสีแดง ทหารเข้ามาหาพระองค์และพูดว่า “กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญ” แล้วตบพระพักตร์
พระองค์”...

เมือ่บรรดาหวัหนา้สมณะและยามรกัษาพระวหิารเหน็พระองคก์ต็ะโกนวา่ “เอาไปตรงึกางเขน เอาไปตรงึ
กางเขน”... บรรดาทหารนำาพระเยซูเจ้าไปประหาร พระองค์ทรงแบกไม้กางเขน เสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียก
ว่า “เนินหัวกระโหลก” ภาษาฮีบรูว่า “กลโกธา” เขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่นพร้อมกับนักโทษอีกสอง
คน อยูค่นละขา้ง หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้ทรงทราบวา่ทกุสิง่สำาเรจ็แลว้ จงึตรสัวา่ “สำาเรจ็บรบิรูณแ์ลว้” พระองค์
ทรงเอนพระเศียร สิ้นพระชนม์

สดด 31:1,5,10ข-12
14-15,16,24



วันท่ี 6 เมษายน 2012/2555 

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 

ยน 18.1-19:42 

บทเทศน  

การเห็นคุณคาของความรอดพน” 

 

 แมของขาพเจามีประสบการณเกี่ยวกับอาชญากรคนหน่ึงที่ทําราย

หญิงชรา และตํารวจพาไปทําแผนประกอบคดีตรงสถานที่เกิดเหตุ มี

ประชาชนพากันไปมุงดูและแสดงอาการโกรธแคนที่เขาทําผิดฉกรรจ

เชนน้ัน 

  

 เหตุการณน้ีทําใหขาพเจาคิดถึงพระเยซูเจาที่ไมไดทรงกระทําผิด 

แตถูกตัดสินประหารชีวิต สัปดาหศักด์ิสิทธิ์อาจใหคําตอบแกเรามากมาย 

อาทิ เชน  

 

■พระองคทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของแตละบุคคล 

 

■การเห็นคุณคาของพระองคทําใหประชาชนติดตามพระองคตลอดชีวิต 

 

■พระเยซูเจาทรงเปนหนทางที่ประชาชนแสวงหา และเปนหนทางที่พระ

บิดาเจาแสดงพระองคเองแกเรา 



 

■พระเยซูเจาทรงเปนคําตอบที่ลึกล้ําที่สุดสําหรับจิตวิญญาณของเรา  

 

 ท้ังหมดท่ีกลาวขางตนไมมีนัยสําคัญเลยเมื่อเทียบกับการ

สิ้นพระชนมของพระเยซูเจา  ไมมีความตายในประวัติศาสตรคร้ังใดเลย 

ที่สามารถเทียบกับความหมายของมรณกรรมของพระเยซูเจาได 

 

 แนนอน มรณกรรมของพระเยซูเจาเทาน้ันที่มีความสําคัญ. ตอน

พระองคสิ้นพระชนม เราไมเห็นศิษยสวนใหญของพระองคเลย แตตอน

พระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เราจะเห็นวา มรณกรรมของพระเยซู

เจาแตกตางจากการตายอ่ืนในประวัติศาสตร ไมวาจะเปนผูที่ถูกประหาร

ชีวิต มรณสักขี และวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ 

  

 ดูเผินๆ ชีวิตของพระเยซูเจาสิ้นสุดลงแลว 

 

 ขณะที่ชีวิตและพระพันธกิจของพระเยซูเจาดําเนินไปดวยดี ใน

เร่ือง ไมมีใครกลาวถึงความตาย พระองคทรงกระทําเคร่ืองหมายอัศจรรย 

ดานการรักษาโรค การปลุกคนตายใหมีชีวิต แตพระเยซูเจากลับตรัสถึง

มรณกรรมของพระองคซ้ําแลวซ้ําเลา  จนศิษยที่มหาชนกําลังใหเกียรติ

ขอรองพระองคไมใหตรัสเร่ืองน้ี ยิ่งสาวกของพระเยซูเจายืนยันวา

พระองคทรงเปนพระผูไถกู พระองคก็ยิ่งตรัสเกี่ยวกับการทรยศ  พระ

มหาทรมานและการถูกประหารชีวิตของพระองค เมื่อพระเยซูเจาทรง



ตําหนิเปโตร พระเยซูเจาตรัสวาเขาไมเขาใจพระประสงคของพระเจา เมื่อ

ยอหนและยากอบขอตําแหนงบริหารจากพระเยซูเจา พระองคตรัสวา 

พวกเขาพรอมจะรับทรมานไดหรือ? 

 

 เมื่อเทศกาลปสกามาถึง พระเยซูเจาทรงเนนวา การถูกตัดสิน

ประหารชีวิตของพระองคคือเร่ืองสําคัญท่ีสุด 

 ปลาตไมกระตือรือรนที่จะตรึงพระเยซูเจา เขาพอใจที่จะปลอย

พระเยซูเจา  เขาใหทหารโบยตีพระองคเพื่อใหประชาชนเห็นแลวจะได

สงสารพระองคและยอมปลอยพระองคไป  แตผูนําศาสนาติดสินบน

ประชาชนใหขอปลาตตัดสินประหารชีวิต แนนอน พระเยซูเจาทรง

ตัดสินพระทัยเลือกกางเขนตั้งแตเขาตรีทูตในสวนมะกอกแลว  

 

 บนไมกางเขน, มีคนพูดเหน็บแนมพระองค ใหทําเคร่ืองหมาย

อัศจรรยโดยเสด็จลงจากไมกางเขน  เราเชื่อวา พระองคทรงกระทําได แต

พระองคทรงกอดไมกางเขนไว  

 

 วันศุกรศักด์ิสิทธิ์ ขอใหเราอยูที่น่ีกับพระเยซูเจาในขณะที่

พระองคถูกตรึงบนกางเขน  ในขณะที่ซอนความหมายของเหตุการณน้ี. 

ในแสงสวางแหงการกลับคืนพระชนมชีพ และแสงจาเต็มที่กับการเสด็จ

มาของพระจิตเจา, พระสิริของการชดเชยบาปมนุษยชาติถูกเปดเผย. แต

วันศกุรศักด์ิสิทธิ์ชางมืดมนยิ่งน้ัน เพราะเปนการถูกตัดสินประหารชีวิต ดู



ขมขื่นใจและไรความหมายของพวกยิวที่เขาใจพระองคผิดและขมเหง

พระองคทุกรูปแบบ 

 

 ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บทท่ี 5,  ทานแสดงใหคริสต

ชนเห็นแสงแหงพระจิตเจาในวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 

 

 ขณะที่เรายังออนแอ พระคริสตเจาสิ้นพระชนมเพื่อคนบาปตาม

เวลาที่กําหนด  ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม  บางคร้ัง

อาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริง ๆ ได  แตพระเจาทรงพิสูจนวาทรงรัก

เรา เพราะพระคริสตเจาสิ้นพระชนมเพื่อเราขณะที่เรายังเปนคนบาป  

บัดน้ี เมื่อเราไดรับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองคแลว 

เดชะพระองค เราก็ยิ่งจะไดรับความรอดพนจากการถูกพระเจาลงโทษ  

ถาเรากลับคืนดีกับพระเจาเดชะการสิ้นพระชนมของพระบุตรขณะที่เรา

ยังเปนศัตรูอยู ยิ่งกวาน้ันเมื่อกลับคืนดีแลว เราก็จะรอดพนเดชะพระชนม

ชีพของพระองคดวย  มิใชเพียงเทาน้ัน เรายังภูมิใจในพระเจา เดชะพระ

เยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา เดชะพระองค บัดน้ีพระองคทรงทํา

ใหเราคืนดีกับพระเจาแลว” (รม 5.6-11) 

 ในแงหน่ึง มีคนบาป ศัตรูสมควรที่พระเจาจะทรงโกรธอยาง

ศักด์ิสิทธิ์กับพวกเขา อีกแงหน่ึง มีคนที่พระเจาทรงประทานอภัย มีความ

ชื่นชมยินดีและถูกปลดปลอยเปนอิสระ ถามวา คนเดียวกันจะมีสอง

สภาพไดหรือ 

 



 เน่ืองจากพระเยซูเจาบนไมกางเขน, ทรงเปนคนกลางระหวาง

ระหวางพระบิดาเจากับคนบาป. พระองคทรงบริสุทธิ์แตกลับยอมรับวา

ทรงกระทําผิดเอง, พระองคทรงรักอยางสมบูรณกลับยอมเปนผูที่ถูกพระ

บิดาเจาปฏิเสธและทรงพิโรธแทน  พระองคทรงถูกลงโทษเพื่อวาเราจะ

ไมตองถูกลงโทษ คือ ทรงทําใหเรารอดพนจากโทษ 

 

 น่ีเปนเพียงหน่ึงในหลายวิธีที่การถูกตัดสินประหารชีวิตของพระ

เยซูเจากลายเปนขาวดีของพระวรสาร. เราเห็นวา ในวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ 

พระองคทรงตั้งพระทัยเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับมหาทรมานและ

สิ้นพระชนมท่ีน่ันเพื่อไถมนุษยเราใหรอดพนจากโทษของบาปกําเนิด 

และทําใหเราคืนดีกับพระบิดาดวยการสิ้นพระชนมน่ันเอง 

  

 ทานไมอาจเขียนบาปในกระดาษและเผาไป แตคุณควรสํานึกวา 

การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาผูบริสุทธิ์ ชดเชยบาปของคุณอยาง

แทจริงตางหาก น่ีคือราคาคางวดท่ีแพงมากท่ีพระเยซูเจาจายเพื่อ

แลกเปลี่ยนกับ “ความรอดพน” ของคุณ  

 

  ขาแตพระบิดาเจา น่ีคือชีวิตของลูก บาปของลูกที่พระบุตรแต

องคเดียวแลกดวยพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนมของพระองค น่ี

คือดวงใจที่เตนเราของคริสตชน โปรดประทานพระหรรษทานที่จะหยุด

มองไมกางเขนน้ันดวยความรูสึกซาบซึ้ง สํานึกในพระคุณ และเหนือสิ่ง

อ่ืนใด โปรดใหลูกเชื่อในพระองคตลอดไป พระผูทรงพระเมตตานิรันดร 



โปรดทอดพระเนตรครอบครัวของพระองคที่อยูเฉพาะพระพักตร

พระองคดวยเทอญ 

 พระเยซูเจาทรงเต็มพระทัยที่จะนบนอบเชื่อฟงพระบิดาเจา 

ขณะที่เสด็จไปยังไมกางเขนที่เตรียมใหพระองคสิ้นพระชนมที่น่ัน. 

พระองคทรงแบกบาปของลูกในพระวรกายของพระองคเอง และพวกเขา

ตรึงพระองคกับไมกางเขน.  แตพระบิดาไมทรงทอดทิ้งพระเยซูเจาเลย  

 ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดชวยลูกใหรูจักตนเองอยางลึกซึ่ง 

เขาใจในสิ่งที่พระเยซูเจาไดทรงกระทําเพื่อลูก อาแมน 

  
 


