
The Third Day

It was empty, they had said. The 

doorway was open, and the tomb was 

empty. There had been more, but that 

had been enough for the two now 

rushing through the sleeping town. Off 

they went, racing down the long, dark 

road as fast as their feet could take 

them. The first rays of the sun were just 

beginning to light the sky.

They had buried Him only three days 

before. What more could they want with 

His body? Hadn’t they beaten Him 

enough while He was alive?

วันทีส่าม 

เขาบอกวา่ขา้งในวา่งเปลา่ ทางเขา้เปิด และหลมุศพ
วา่งเปลา่ มีอย่างอ่ืนเกิดขึน้ดว้ย แต่นั่นก็เพียงพอแลว้
ท่ีท าใหส้องคนรีบวิง่ผา่นเมืองท่ีผูค้นยงัหลบัใหล เขา
รีบวิง่ไปตามถนนสายยาวท่ีมืดมิด เรว็เท่าท่ีฝีเทา้จะ
พาไป แสงตะวนัจบัขอบฟ้า

เขาฝังพระองคไ์วแ้ค่สามวนัก่อน พวกนัน้ตอ้งการท า
อะไรอีกกบัรา่งของพระองค ์เขาเฆ่ียนพระองคต์อนท่ี
ยงัมีชีวติ ยงัไม่พออีกหรือ



Peter could still remember how the soldiers had 

struck Him with their whips again and again, long 

beyond the point of human endurance. And He 

had let them.

Jesus could have stopped it. Why did He let them 

go on? He said that He could have called legions 

of angels to protect Him. Why didn’t He?

A thought struck Peter. It was something from the 

prophet Isaiah: “He was hurt for our wrongdoing. 

He was crushed for our sins. He was punished so we 

would have peace. He was beaten so we would be 

healed.”

He did it for us.

เปโตรยงัจ าไดท่ี้พวกทหารเฆ่ียนพระองคค์รัง้แลว้ครัง้เลา่ นานเกิน
กวา่ท่ีมนษุยจ์ะทนไหว และพระองคป์ลอ่ยใหพ้วกเขาท าเช่นนัน้

พระเยซอูาจหยดุยัง้เหตกุารณนี์ไ้ด ้ท  าไมพระองคป์ล่อยใหพ้วก
เขาท าต่อไป พระองคบ์อกวา่พระองคอ์าจเรียกกองทพัทตูสวรรค์
มาปกป้องพระองคก์็ได ้แต่ท  าไมพระองคไ์ม่ท  าละ่

เปโตรนึกขึน้ได ้เป็นขอ้ความจากผูพ้ยากรณอ์สิยาห ์ว่า “ท่าน
บาดเจ็บเพราะการกระท าผดิของเรา ท่านบอบช า้เพราะบาปของ
เรา ท่านรบัโทษทณัฑเ์พ่ือเราจะไดมี้สนัติสขุ ท่านถูกเฆ่ียนเพ่ือให้
เราไดร้บัการรกัษา” 

พระองคท์  าเพ่ือเรา



The opening of the tomb loomed in front. John was 

already there, staring into the tomb.

Peter slowed down as he approached. He went in, and 

John followed close behind. The tomb was empty. The 

linen cloths that had been used to cover the body 

were lying on the ground, and the cloth used to wrap 

the Lord’s head was neatly folded a little distance 

away.

The body was gone. Taken.

“Who, what...?” John was at a loss for words. Finally it 

came out. “Where did they take Him?”

They stood there for a few minutes, waiting. 

เห็นทางเขา้หลมุศพลางๆ ขา้งหนา้ ยอหน์ไปถึงแลว้ เขายืนมองหลมุศพ 
เปโตรชะลอฝีเทา้ลง ขณะท่ีเขา้มาใกล ้

เขาเขา้ไปขา้งใน ยอหน์เดินตามไปติดๆ หลมุศพวา่งเปลา่ ผา้ลนิินท่ีใช้
คลมุรา่งกองอยู่บนพืน้ สว่นผา้ท่ีใชพ้นัศีรษะของพระองค์ พบัไวเ้รียบรอ้ย 
วางห่างไปเลก็นอ้ย

รา่งหายไป มีคนเอาไป

“ใคร อะไรกนัน่ี...” ยอหน์พดูไม่ออก ในท่ีสดุก็โพลง่ออกมา “เขาเอา
พระองคไ์ปท่ีไหน”

เขายืนรออยู่ตรงนัน้ชั่วครู ่



Then the realization dawned on them as brilliantly 

as the sunrise that morning. Jesus had talked 

about this. They hadn’t understood it at the time, 

but now it made perfect sense.

“The Son of Man shall be delivered up to evil 

men, and on the third day He shall rise 

again.” (Luke 18:32-33)

แลว้เขาก็ตระหนกัได ้ดจุความเจิดจา้ของพระอาทิตยข์ึน้ตอนเชา้
วนันัน้ คือวา่ พระเยซเูคยพดูถึงเรื่องนี ้ตอนนัน้เขาไม่เขา้ใจ แต่
ตอนนีมี้เหตผุลครบถว้น

“พระองคจ์ะถูกมอบใหค้นชั่ว แลว้ในวนัทีส่ามพระองคจ์ะ
ฟ้ืนขึน้มา” (ลูกา 18:32–33)
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