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?

วันทีส่ าม
เขาบอกว่าข้างในว่างเปล่า ทางเข้าเปิ ด และหลุมศพ
ว่างเปล่า มีอย่างอื่นเกิดขึน้ ด้วย แต่น่ นั ก็เพียงพอแล้ว
ที่ทาให้สองคนรีบวิง่ ผ่านเมืองที่ผคู้ นยังหลับใหล เขา
รีบวิง่ ไปตามถนนสายยาวที่มืดมิด เร็วเท่าที่ฝีเท้าจะ
พาไป แสงตะวันจับขอบฟ้า

เขาฝั งพระองค์ไว้แค่สามวันก่อน พวกนัน้ ต้องการทา
อะไรอีกกับร่างของพระองค์ เขาเฆี่ยนพระองค์ตอนที่
ยังมีชีวติ ยังไม่พออีกหรือ

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.

เปโตรยังจาได้ที่พวกทหารเฆี่ยนพระองค์ครัง้ แล้วครัง้ เล่า นานเกิน
กว่าที่มนุษย์จะทนไหว และพระองค์ปล่อยให้พวกเขาทาเช่นนัน้
พระเยซูอาจหยุดยัง้ เหตุการณ์นีไ้ ด้ ทาไมพระองค์ปล่อยให้พวก
เขาทาต่อไป พระองค์บอกว่าพระองค์อาจเรียกกองทัพทูตสวรรค์
มาปกป้องพระองค์ก็ได้ แต่ทาไมพระองค์ไม่ทาล่ะ
เปโตรนึกขึน้ ได้ เป็ นข้อความจากผูพ้ ยากรณ์อสิ ยาห์ ว่า “ท่าน
บาดเจ็บเพราะการกระทาผิดของเรา ท่านบอบชา้ เพราะบาปของ
เรา ท่านรับโทษทัณฑ์เพื่อเราจะได้มีสนั ติสขุ ท่านถูกเฆี่ยนเพื่อให้
เราได้รบั การรักษา”

พระองค์ทาเพื่อเรา

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.

เห็นทางเข้าหลุมศพลางๆ ข้างหน้า ยอห์นไปถึงแล้ว เขายืนมองหลุมศพ
เปโตรชะลอฝี เท้าลง ขณะที่เข้ามาใกล้
เขาเข้าไปข้างใน ยอห์นเดินตามไปติดๆ หลุมศพว่างเปล่า ผ้าลินินที่ใช้
คลุมร่างกองอยู่บนพืน้ ส่วนผ้าที่ใช้พนั ศีรษะของพระองค์ พับไว้เรียบร้อย
วางห่างไปเล็กน้อย

ร่างหายไป มีคนเอาไป
“ใคร อะไรกันนี่...” ยอห์นพูดไม่ออก ในที่สดุ ก็โพล่งออกมา “เขาเอา
พระองค์ไปที่ไหน”
เขายืนรออยู่ตรงนัน้ ชั่วครู ่

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)

แล้วเขาก็ตระหนักได้ ดุจความเจิดจ้าของพระอาทิตย์ขึน้ ตอนเช้า
วันนัน้ คือว่า พระเยซูเคยพูดถึงเรื่องนี ้ ตอนนัน้ เขาไม่เข้าใจ แต่
ตอนนีม้ ีเหตุผลครบถ้วน

“พระองค์จะถูกมอบให้คนชั่ว แล้วในวันทีส่ ามพระองค์จะ
ฟื ้นขึน้ มา” (ลูกา 18:32–33)
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