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บทที ่22 - การทรยศและการพจิารณาคดีของพระเยซู 

 

 บรรดาฝูงชนกลุมตางๆ ไดติดตามพระเยซูไปทุกหน

ทุกแหงที่พระองคเสด็จไป  บางคนตองการการรักษาใหหาย

จากปญหาสุขภาพของเขา คนอ่ืนๆ ตองการที่จะไดรับ

อิสรภาพทางการเมืองจากพวกโรมัน แตมีคนจํานวนเพียง

เล็กนอยเทาน้ันที่ใครครวญเกี่ยวกับความตองการฝายจิต

วิญญาณของเขา  มีคนจํานวนนอยมากยินดีที่จะยอมรับวา

ความตองการที่ยิ่งใหญที่สุดของเขา คือการไดรับความ

ชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความตาย  

ขณะที่พระเยซูและพวกสาวกของพระองคกําลังเดินมุงหนาไป

ยังกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็มาถึงเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงชื่อ 

เมืองเบธานี ซึ่งต้ังอยูนอกกรุงเยรูซาเล็ม  เมือง เบธานีเปนบาน

เกิดเมืองนอนของมารีย มารธา และลาซารัส  เมื่อไมนานมาน้ี   

พระเยซูพึ่งจะบันดาลใหลาซารัสเปนขึ้นมาจากความตาย  
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มาระโก 11:7-10   สาวกจึงจูง

ลูกลามาถงึพระเยซู แล้วเอา

เส้ือผ้าของตนปูลงบนหลังลา 

แล้วพระองค์จึงทรงลาน้ัน  มี

คนเป็นอันมากเอาเส้ือผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคน

อ่ืนกตั็ดกิง่ไม้จากต้นไม้มาปูลงตามทางน้ัน  ฝ่ายคนที่เดินไป

ข้างหน้า กบัผู้ทีต่ามมาข้างหลัง กโ็ห่ร้องว่า “โฮซันนา ขอให้

พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรง 

พระเจริญ  ความสุขสวัสดิม์งคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิด

บรรพบุรุษของเรา ทีม่าต้ังอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็น

เจ้า โฮซันนาในทีสู่งสุด” 
 

 พระเยซูทรงประทับน่ังบนลูกลาและขี่มันเขาไปใน

กรุงเยรูซาเล็มเหมือนที่พระเจาไดตรัสไวในพระธรรม 

เศคาริยาหบทที่ 9 ขอ 9 เมื่อหลายรอยปกอน  ฝูงชนกลุมตางๆ 

เปนอันมากไดพากันโหรองตอนรับพระเยซูในฐานะที่ทรงเปน

พระผูชวยใหรอดที่มาจากพระเจาตามที่ทรงสัญญาไว  พวกเขา
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สรรเสริญพระเยซูวาพระองคทรงเปนผูน้ันที่บรรดาผูเผย 

พระวจนะของพระเจาไดสัญญาวาพระเจาจะสงมาใหเปน

กษัตริยของเขา อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญไมได

ไววางใจในพระเยซูวาจะทรงชวยพวกเขาใหรอดจากอํานาจ

ของซาตาน ความบาปทั้งหลายของเขาและการลงโทษของ

พระเจา  คนเหลาน้ีตองการใหพระเยซูเปนกษัตริยของเขาเพื่อ

พระองคจะทรงชวยปลดปลอยพวกเขาใหรอดพนจากพวกศัตรู  

บรรดาผูนําของพวกยิวต้ังใจวาจะฆาพระเยซูเสีย แตพวกเขาก็

กลัวฝูงชนเหลาน้ีเพราะพระเยซูทรงเปนที่นิยมชมชอบ

ทามกลางประชาชนเน่ืองจากการอัศจรรยอันยิ่งใหญทั้งหลายที่

พระองคไดทรงกระทําน้ัน 
   

มาระโก 14:10  ฝ่ายยดูาสอิสคาริโอท เป็นคนหน่ึงในพวกสาวก

สิบสองคน ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่ เพือ่จะทรยศพระองค์ให้

เขา 
 

 ยูดาสเปนคนหน่ึงในพวกสาวก 12  คนซึ่งพระเยซูได

ทรงเลือกใหเปนสาวกคนสนิท แตยูดาสไมไดใสใจตอสภาพที่
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เต็มไปดวยความบาปของตนเองตอเบื้องพระพักตรพระเจา  

เขาไมไดไววางใจในพระเยซูวาพระองคทรงเปน    พระผูชวย

ใหรอดของเขา  ยูดาสติดตามพระเยซูเพื่อประโยชนสวนตัว

ของเขาเทาน้ัน  พระคัมภีรยังบอกเราใหทราบอีกวายูดาสเปน

ขโมย  เขาไดรับความไววางใจใหเปนผูเก็บรักษาถุงเงิน แตเขา

ลักขโมยเงินบางสวน และเก็บเอาไวใชเสียเอง  เมื่อดูเหมือนวา

เขาจะไมไดรับประโยชนใดๆ จากการติดตามพระเยซูอีกเขาก็

พรอมที่จะขายพระเยซูใหแกพวกศัตรูของพระองค 
 

 ซาตานไดชักจูงใหยูดาสทรยศตอพระเยซู  ซาตาน

เกลียดชังพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเปนพระเจาและพระองค

ตรัสแตความจริง  ซาตานคิดวาถามันสามารถจะจัดการให

บรรดาผูนําของพวกยิวฆาพระเยซูเสียมันก็จะขัดขวางแผนการ

ของพระเจาได  ยูดาสไปหาพวกศัตรูของพระเยซูและไดแจง

แกพวกเขาวา ตัวเขาเองยินดีที่จะทรยศพระเยซูเพื่อเงิน  บรรดา

ผูนําของพวกยิวก็ตกลงกันวาจะจายเงินใหแกยูดาสเปนเหรียญ

เงิน 30 เหรียญ 
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มาระโก 14:12   เมื่อวันต้นเทศกาลกนิขนมปังไร้เช้ือ ถงึเวลา

เขาเคยฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกาน้ัน พวกสาวกของพระองค์มา

ทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์

ทัง้หลายไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยทีไ่หน” 

 

 หลายปหลังจากที่เทศกาลปสกาในประเทศอียิปตได

ผานพนไปแลวพวกยิวก็ยังคงฉลองการเลี้ยงที่เฉพาะเจาะจงน้ี  

พระเยซูไดสั่งใหสาวกบางคนไปจัดเตรียมสถานที่สําหรับพวก

เขาที่จะกินปสกา  พระเยซูทรงทราบอยูแลววายูดาสจะทรยศ

พระองค แตพระเยซูก็ทรงรักเขาและทรงรูสึกเศราพระทัยที่จะ

คิดวา     ยูดาสจะยอมทําเชนน้ีตอพระองค  ในการเลี้ยงน้ัน 

พระเยซูไดตรัสแกพวกสาวกของพระองควา คนหน่ึงใน

ทามกลางพวกเขาจะทรยศมอบพระองคไวกับบรรดาผูนําของ

พวกยิว  แมวาพวกเขาจะรวมกินอาหารมื้อน้ีดวยกันก็ตาม แต

ในไมชาสาวกคนน้ีของพระเยซูก็จะขายพระองคใหแกพวก

ศัตรูของพระองค  เมื่อพระเยซูตรัสวาคนๆ น้ีเปนคนหน่ึงใน
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พวกสาวก 12 คนพระองคอาจจะพยายามที่จะเตือนสติใหยู

ดาสสํานึกวา สิ่งที่เขากําลังวางแผนที่จะทําน้ันเปนเร่ืองที่

เลวรายเพียงใด และทรงใหโอกาสที่ยูดาสจะเปลี่ยนใจได 

 

มาระโก 14:22-24   ระหว่าง

อาหารมื้อน้ัน พระเยซูทรง

หยบิขนมปังมา ทรง

ขอบพระคุณ แล้วหักส่ง

ให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า“จง

รับกนิเถดิ น่ีเป็นกายของเรา” แล้วพระองค์จึงทรงหยบิถ้วย 

ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขากรั็บไปดื่มทุกคน  แล้วพระองค์

ตรัสแก่เขาว่า“น่ีเป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพนัธ

สัญญาใหม่ ซ่ึงต้องหลั่งออกเพือ่คนเป็นอันมาก ....” 

 

 ในพระคัมภีรตอนน้ีเราพบวาพระเยซูกําลังต้ังพิธีที่

หลายๆ คน เรียกวา การเลี้ยงอาหารค่ําขององคพระผูเปนเจา 
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หรือพิธีศีลมหาสนิทน่ันเอง  พระเยซูทรงหักขนมปงแลวทรง

อธิบายวาพระองคไดหักขนมปงใหแตกออกฉันใด ในไมชา

พระกายของพระองคก็จะตองแตกออกโดยคนชั่วฉันน้ัน   

พระเยซูตรัสวานํ้าองุนที่พระองคทรงเทใหเขาทั้งหลายด่ืมน้ัน

เปนภาพที่แสดงถึงพระโลหิตของพระองคซึ่งจะตองหลั่งออก

จากพระกายของพระองคเมื่อพระองคทรงสิ้นพระชนมน้ัน  

พระเยซูตรัสวาเมื่อพระองคทรงสิ้นพระชนมพระองคก็ไดสละ

พระชนมชีพของพระองคแทนมนุษยทุกคนแลว 

 

 หลังการเลี้ยงอาหารมื้อค่ําน้ันยูดาสไดละจากพระเยซู

และสาวกคนอ่ืนๆ เพื่อจะไปทรยศพระเยซู พระเยซูกับสาวกที่

เหลืออยูก็ไปยังสวนที่สวยงามแหงหน่ึงซึ่งเปนสถานที่ที่ 

พระเยซูมักจะมาอธิษฐานบอย ๆ แมวาพระเยซูจะทรงเปน 

พระเจา แตพระองคก็ทรงเปนมนุษยดวย ดังน้ันจึงเปนเร่ืองยาก

สําหรับพระองคที่จะตองเผชิญกับเหตุการณอันเลวรายตางๆ ที่

พระองคทรงทราบแลววาพระองคจะตองมารับความทุกข
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ทรมานน้ัน  พระองคทรงทราบวาการที่จะเปนผูชวยใหรอด

ของเราไดพระองคจะตองผานความทุกขทรมานอันเลวราย

มากกวาที่ผูใดผูหน่ึงเคยประสบมาเลยทีเดียว  หลังจากที่

พระองคทรงอธิษฐานแลวพระองคก็ตรัสแกพวกสาวกของ

พระองควา 

 

มาระโก 14:42-43  “ ลุกข้ึนไปกนัเถดิ ดูเถดิ ผู้ทีจ่ะทรยศเรามา

ใกล้แล้ว” พระองค์ตรัสยงัไม่ทนัขาดคํา ในทนัใดน้ันยดูาสซ่ึง

เป็นคนหน่ึงในเหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน กบัหมู่ชนเป็นอันมาก 

ถอืดาบถอืไม้ตะบอง ได้มาจากพวกปุโรหิตใหญ่ พวก 

ธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ 

 

 คนเหลาน้ันที่พากัน

มาจับกุมพระเยซูไมได

ตระหนักเลยวาพวกเขากําลัง

ถูกชักจูงโดยซาตาน  พวก
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สาวกตางก็หนีเอาตัวรอดและทิ้งพระเยซูไปทุกคนเหมือนที่

พระเจาไดทรงทํานายไวแลววาจะเกิดขึ้น  พวกสาวกรูสึก

หวาดกลัว ผิดหวังและสับสน  พวกเขาเชื่อวาพระเยซูทรงเปน

พระผูชวยใหรอดที่พระเจาไดใชใหเสด็จเขามาในโลก แตพวก

เขาไมเขาใจวาพระองคจะเปนพระผูชวยใหรอดไดอยางไรถา

พระองคกําลังจะถูกศัตรูฆาอยูแลว  พวกเขาไมเขาใจวาความ

ตายของพระองคจะสามารถชวยนําพวกเขาใหรอดพนจาก

ซาตาน ความบาปและความตายไดอยางไร 

 

 เปโตรไดยอนกลับมาและเดินตามหลังพระเยซูไป

หางๆ  เขากลัววาตัวเขาเองจะถูกจับกุมและถูกฆาไปดวย

จากน้ันพระเยซูไดถูกนําตัวมายืนตอหนาสภาแซนฮีดรินซึ่ง

เปนศาลสูงของพวกยิว  พระเยซูไมไดกระทําความผิดประการ

ใด ดังน้ันพวกเขาจึงไมสามารถจะหาเหตุผลอันชอบธรรมที่จะ

พิพากษาปรับโทษพระองคได  พวกเขาไมมีเหตุผลใดๆ ที่จะ

เกลียดชังพระเยซู นอกจากเหตุผลที่วาพวกเขารักทางแหง
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ความบาปของตนเอง และไมตองการที่จะเชื่อฟงพระวจนะ

ของพระเจา 

 

 หลายรอยปกอนหนาน้ีบรรดา“ผูเผยพระวจนะ”ของ

พระเจาไดกลาววา พยานเท็จจะพูดเร่ืองโกหกปรักปรํา 

พระผูชวยใหรอด บัดน้ีขณะที่พระเยซูทรงยืนอยูตอหนาสภา

แซนฮีดริน ถอยคําของผูเผยพระวจนะเหลาน้ีก็สําเร็จตามน้ัน 

บรรดาผูนําของพวกยิวไดหาพยานเท็จมาพูดเร่ืองโกหก

ปรักปรําพระเยซูคริสต  พระคริสตทรงน่ิงเงียบและไมไดตอบ

พยานเท็จเหลาน้ี แลวพวกเขาก็ถามพระองควาพระองคเปน

พระคริสตซึ่งหมายถึงพระผูชวยใหรอดที่ทรงสัญญาไวและ

เปนพระบุตรของพระเจาจริงหรือ พระเยซูไดตอบอยาง

ตรงไปตรงมาวาพระองคทรงเปนอยางน้ันจริงๆ มหาปุโรหิตก็

โกรธมากและไดกลาววา 
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มาระโก 14:64-65  “ ท่านทัง้หลายได้ยนิเขาพูดหมิ่นประมาท

แล้ว ท่านทัง้หลายคิดเห็นอย่างไร” คนทัง้ปวงจึงเห็นพร้อมกนั

ว่าควรจะมีโทษถงึตาย บางคนกเ็ร่ิมถ่มน้ําลายรดพระองค์ ปิด

พระพกัตร์พระองค์ ตีพระองค์ แล้วว่าแก่พระองค์ว่า

“พยากรณ์ซิ” และพวกคนใช้กเ็อาฝ่ามือตบพระองค์ 

 

 น่ีคือเหตุการณน้ันเองที่

บรรดา“ผูเผยพระวจนะ”ของ

พระเจาไดกลาวไวเมื่อหลาย

รอยปกอนหนาน้ีวาจะเกิด

ขึ้นกับพระผูชวยใหรอด  พวก

โรมันที่ปกครองเหนือชนชาติอิสราเอลไมอนุญาตใหชาวยิวฆา

ใคร เวนเสียแตวาพวกโรมันจะใหอนุญาตเทาน้ัน  จักรพรรดิ

โรมันไดทรงแตงต้ังใหปลาตเปนผูวาการแหงแควนสะมาเรีย

และ     ยูเดีย  บรรดาผูนําของพวกยิวไดนําตัวพระเยซูไปหาป

ลาตโดยหวังวาปลาตจะพิพากษาประหารชีวิตพระเยซูโดย



12 

 

อาศัยพื้นฐานจากขอกลาวหาเท็จตางๆ ที่พวกเขาไดเตรียมไว

แลว 
 

 ในชวงเทศกาลปสกาน้ันมีธรรมเนียมที่ปลาตจะปลอย

นักโทษคนหน่ึงตามคําขอของพวกยิว  ปลาตทราบวาพระเยซู

ไมไดกระทําความผิดประการใด  เขาทราบวาบรรดาผูนําของ

พวกยิวตองการจะฆาพระเยซูเพียงเพราะคนกลุมน้ีอิจฉาริษยา

ความนิยมชมชอบที่ประชาชนมีตอพระองค  ปลาตหวังวา

พวกยิวจะเลือกที่จะปลอยพระองคใหไดรับอิสรภาพมากกวาที่

จะใหปลอยฆาตกรที่ชื่อ    “บารับบัส”  

 

บรรดาผูนําของพวกยิวอยากจะใหพระเยซูถูกตรึง

กางเขน  การตรึงกางเขนน้ันเปนการประหารชีวิตที่พวกโรมัน

นํามาใชกับอาชญากรที่เลวที่สุด ซึ่งอาจจะเปรียบไดกับหองรม

แกซพิษหรือเกาอ้ีไฟฟาในปจจุบัน แตการตรึงกางเขนเลวราย

กวาน้ันอีก เพราะตามปกติคนที่ถูกตรึงกางเขนจะไมไดตาย

ทันที   
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อาชญากรที่กระทําความผิดจะตองทนทุกขทรมานทางดาน

รางกายอยางแสนสาหัสนานเปนชั่วโมงๆ หรือบางทีก็อาจจะ

หลายๆ วันกอนที่จะตายเลยทีเดียว 

 

 ผูนําทั้งหลายของพวกยิวไดปลุกเราใหประชาชน

เรียกรองใหนําตัว   พระเยซูไปตรึงเสียที่กางเขน และภายใต

ความกดดันน้ันเองปลาตจึงยินยอมใหนําตัวพระเยซูไปตรึง

กางเขน  พระเยซูไดถูกพวกโรมันเฆ่ียนและเยาะเยยกอนที่จะ

ถูกนําตัวออกไปตรึงเสียที่กางเขน  มีบันทึกเร่ืองราวจากยุคน้ีที่

ไดบอกเราใหทราบเกี่ยวกับการเฆ่ียนดวยแสในยุคโรมัน  แส

จะประกอบดวยเสนหนังออนๆ หลายเสนโดยที่ปลายแสจะมี

เศษโลหะและกระดูกแหลมๆ ผูกติดอยูเพื่อจะเจาะเขาไปบน

แผนหลังของนักโทษที่ถูกเฆ่ียนอยูน้ัน  การถูกปลายแสเฆ่ียนตี

ซ้ําๆ จะทําใหผิวหนังเปดออกและเจาะเขาไปในเน้ือ กลามเน้ือ

และเสนประสาทตาง ๆ   
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 หลังจากที่พวกทหาร

ไดเฆ่ียนตีพระเยซูอยาง

รุนแรงแลวพวกเขาก็เยาะเยย

พระองค  พวกทหารไดเอา

เสื้อคลุมสีมวงซึ่งเปนสีของ

ฉลองพระองคสําหรับกษัตริยในสมัยน้ันมาสวมใหพระองค  

พวกเขายังไดทํามงกุฎหนามและนํามาวางไวบนศีรษะของ 

พระเยซู หลังจากน้ันพวกเขาก็นําตัวพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาโก

ละโกธาซึ่งเปนสถานที่ที่พระองคจะถูกตอกตรึงไวกับกางเขน

และจะตองทนทุกขทรมานจนสิ้นพระชนมเพื่อชวยเรา

ทั้งหลายใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความตาย 

 

คําถามบทที่ 22 

 

 กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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1. ยูดาสไดสํานึกบาปและกลบัใจใหมมาเชื่อพระเยซูหรือไม     

 ก) ใช   ข) ไมใช 
 

2. พระเยซูตรัสวาขนมปงที่แตกหักน้ันหมายถึงอะไร 

 ก) รางกายของพระองค  

 ข) พระวจนะของพระองค  

 ค) คริสตจักรของพระองค 
 

3. พระเยซูตรัสวานํ้าจากเถาองุนน้ันหมายถึงอะไร     

 ก) นํ้า   

 ข) คําสอนของพระองค   

 ค) พระโลหิตของพระองค 

 

4. ใครเปนคนนํากลุมผูนํายิวมาจับกุมพระเยซู  

    ก) พระเจา          ข) เปโตร    ค) ยูดาส        ง) ลาซารัส 

 

5. พระเยซูทรงเคยทําผิดหรือไม    ก) เคย      ข) ไมเคย 


