เทศกาลปัสกา
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วันอาทิตย์สมโภชปัสกา
พระคริสตเจ้าได้กลับคืนพระชนมชีพแล้ว
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสตเจ้า : มิติการกลับคืนชีพในพระธรรมล้ําลึก
ปัสกา
ท่าทีคริสตชน : ความยินดีในชีวิตใหม่ และการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซูเจ้า
การดําเนินชีวิต : แสดงความยินดีกับทุกคนที่พบเห็นด้วยใบหน้าที่ เป็น
สุข
บทนํา
พิธีบูชาขอบพระคุ ณ วันอาทิตย์สมโภชปัสกามี ลักษณะเป็นการให้ บรรยากาศของการ
พบปะกับพระคริสตเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นมา อาศัยประสบการณ์ของพวกอัครสาวกที่พบและมี
ปฏิกิริยาของความประหลาดใจบวกกับความหวัง จะช่วยให้เราได้ลงลึกในประสบการณ์
ของพระธรรมล้ําลึกปัสกาด้วย เน้นความจริงเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าว่าเป็น
สะพานสู่ความรอดและชีวติ ใหม่ของชาวเราทุกคน

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1

กจ 10:34-43

เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2

สดด 118
คส 3:1-4 หรือ
1คร 5:6-8

พระวรสาร

ยน 20:1-9

เราได้รับประทานและดื่มกับพระองค์หลังจาก
เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
วันนี้เป็นวันของพระคริสตเจ้า อัลเลลูยา
จงแสวงหาสิ่ ง ของที่ อ ยู่ เ บื้ อ งบน ที่ ซึ่ ง พระ
คริสตเจ้าประทับอยู่ จงทิ้งเชื่อแป้งเก่าเพื่อเป็น
ปังไร้เชื้อ
พระองค์จะต้องกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคูหาว่างเปล่า
ประสบการณ์ ของมารี อา มั ก ดาลากั บของเปโตรและยอห์น ในเช้าวั น อาทิ ตย์ ข องการ
กลับคืนชีพเป็นประสบการณ์ของพระคูหาว่างเปล่า เมื่อศิษย์ที่พระองค์รักได้เห็น “เขาได้
เชื่อ” หลังจากนั้นเปโตรและศิษย์ที่พระองค์รักได้กลับบ้าน ส่วนมารีอา มักดาลาได้หยุดอยู่
ที่พระคูหาต่อไปและได้พบกับพระเยซูเจ้า (ยน 20:12-18)
ประสบการณ์กับเหตุการณ์ที่พระคูหาของมักดาลาในเบื้องต้นเมื่อเห็นพระคูหาว่างเปล่า
เป็นความรู้สึกตกใจ “มีคนลักพระศพของพระเยซูเจ้าไป” เปโตรได้เห็นผ้าคลุมพระศพอยู่
แยกจากผ้าพันศีรษะ และดูเหมือนกลับไปด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น มีแต่ยอห์นที่เห็น
และเชื่อ และดูเหมือนว่ามีแต่มารีอา มักดาลากับเปโตรที่ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพวกเขาได้
พบกับพระองค์

1.2 ประสบการณ์กับพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ แปรเปลี่ยน
เป็นการประกาศพระองค์
เมื่อได้พบพระองค์แล้ว เปโตรจะเป็นคนแรกที่ประกาศพระเยซูเจ้าให้กับทุกคนทราบ
เกี่ยวกั บพระเยซูเจ้า ตั้งแต่ พระองค์ ได้รับพิธีล้างจากยอห์ น ภารกิจในกาลิลี ไปจนถึง
เหตุการณ์ในยูเดียที่เยรูซาเล็มเมื่อทรงถูกประหารชีวิตบนกางเขน แต่พระเป็นเจ้าทรงปลุก
พระองค์ขึ้นมาจากความตายและประจักษ์มาหาพยานบางคน ผู้ได้รับคําสั่งให้ทุกคนทราบ
และเป็นพยานถึงพระองค์ ว่าพระเยซูเจ้าทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาผู้เป็นและ
ผู้ตาย ผู้ใดเชื่อในพระองค์ จะได้รับการยกโทษบาปอาศัยพระนามของพระองค์
ชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระเยซูเจ้าจึงเป็นทั้งพระคุณและข้อผูกมัด เป็นพระคุณของอิสรภาพ
จากบาปและความตาย เป็นพันธะของการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องและเป็นพยานถึงสิ่งที่
พระเยซูเจ้าทรงเป็นสําหรับเรา

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
ความเข้ ม ข้ น ของการฉลองปั ส การะหว่า งตรี ว ารอาจทํ า ให้ ก ารฉลองของวั นนี้ ดู จ ะลด
ความสําคัญลงไป ดังนั้น เพื่อให้ประสบการณ์ของมักดาลา เปโตรและศิษย์ที่พระองค์รัก
ทั้งที่คูหาว่างเปล่า และต่อหน้าประชาชนได้กลับเป็นประสบการณ์ของเรา เราอาจให้ความ
สนใจกับช่วงเวลาเหล่านี้เป็นพิเศษ
231

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ตกแต่งวัดให้สวยงามเป็นพิเศษ, ประดับผ้าต่างๆ ให้ดู
สง่า
- อาจใช้สัญลักษณ์แสดงการกลับคืนชีพ และชีวิตใหม่
- ขบวนแห่และบทเพลง อาจจะใช้ธงสีเล็กให้ทุกคนถือติด
มือเข้าวัด พร้อมโบกสะบัดขณะที่ร้องเพลงแห่เข้า โดยใช้
กํายานร่วมกับขบวนแห่อย่างสง่า ส่วนชุดกาซูลาควรจะ
ใหม่และสวยงามเป็นพิเศษ
- บทร่ําวิงวอน ขับร้องด้วยท่าทีของการสํานึกรู้คุณในพระ
เมตตาและความใจดีของพระองค์
- บทสิริรุ่งโรจน์ มีการลั่นระฆัง และสั่นกระดิ่ง ขณะขับร้อง
หรือมีการฟ้อนรํา การแสดงท่าทางอวยชัยถวายพรด้วยก็
ได้
- บทภาวนาของประธาน ควรเน้นมิติของการกลับคืน ชีวิต
ใหม่ การมีส่วนร่วมในความยินดี และความสัมพันธ์กับ
พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ
ภาควจนพิธีกรรม
- ควรเตรียมผู้อ่านให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของ
บทอ่ า น เพื่ อ จะสามารถประกาศพระวาจาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม อาจมี บทนําเพื่อให้ภาพรวมของบทอ่านทั้ง
สามบทตั้งแต่ก่อนบทอ่านที่1 และหลังจากนั้น ไม่มีการ
รบกวนจังหวะของบทอ่านด้วยบทนําอีก
- บทนําในการเข้าสู่ภาคพระวาจา และบทเทศน์
- บทอัลเลลูยา ขับร้องก่อนและหลังบทพระวรสาร (โดย
จะแทนคําว่า “ขอขอบพระคุณพระเจ้า”)
- พระวรสาร ควรอ่านแบบเล่าเรื่อง โดยใช้พิธีกรและผู้อ่าน
หลายคนช่วยพระสงฆ์
- บทเทศน์ เน้นการกลับคืนชีพและชีวิตใหม่ ให้สอดคล้อง
กับบทนํา โดยเสนอแนวทางความยินดีตลอดทั้งวัน
- บทข้ า พเจ้ า เชื่ อ ใช้ วิ ธี ก ารตอบรั บ โดยแบ่ ง เป็ น 2 ข้ า ง
อ่านสลับกัน
- บทภาวนาของมวลชน เน้นเพื่อผู้ที่เกิดใหม่ในวันนี้ และผู้
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ที่รับศีลล้างบาปในช่วงนี้ของปีนี้ด้วย
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ขบวนแห่ของถวาย ให้ความสําคัญ มีการถวายของที่เป็น
ของใหม่ๆ ในขบวนแห่ และอาจจัดเป็นขบวนกลองยาว
เล็กๆ แห่นําไป
- บทนํ า ขอบพระคุ ณ และบทขอบพระคุ ณ เป็ น จุ ด สุ ด ยอด
ของพิธี พระสงฆ์พึงสวดภาวนาบทนี้ด้วยความสํานึกถึง
ความหมายและใช้น้ําเสียงและจังหวะที่เชิญชวนที่ชุมนุม
ให้ร่วมจิตใจภาวนาไปพร้อมกัน
- พิ ธี ก รเชิ ญ ให้ ที่ ชุ ม นุ ม ยื น และร้ อ งยื น ยั น พระธรรมล้ํ า ลึ ก
แห่งความเชื่อพร้อมกัน และยืนต่อไปจนจบบท
- การรั บ ศี ล อาจให้ ที่ ชุ ม นุ ม ได้ รั บ ทั้ ง พระกายและพระ
โลหิต
ปิดพิธี
-

เนื่องจากจะมีการใช้คําว่า อัลเลลูยาในบทจบ หลังรับศีล
พระสงฆ์อาจบอกความหมายของประเพณีดังกล่าว

1. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
3.1 ท่าทีของความยินดี
เพราะชีวิตใหม่ที่ได้รับ ได้นําไปสู่การดําเนินชีวิตให้สอดคล้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ
ที่กลับเป็นการเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคนอื่น ด้วยสารเดียวกันกับที่เปโตร
ประกาศและเป็นพยานถึงชีวิตและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด ปัส
กาจึงได้รับการฉลองด้วยความยินดีและขอบพระคุณ เราเจริญชีวิตโดยผ่านความเจ็บปวด
และความโศกเศร้าของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ แต่เราไม่ได้สิ้นหวัง เรารู้ว่าความอับอายของ
กางเขนต้องมาก่อนความรุ่งโรจน์ของการกลับคืนชีพ เราไม่สามารถพูดถึงการกลับคืนชีพ
โดยปราศจากการพูดถึงการถูกตรึงกางเขน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
เราได้รับการเรียกสู่ชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีในการกลับคืนชีพของ
พระองค์ โดยอาศัยศีลล้างบาป ซึ่งพระเจ้าต้องการให้เรามีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์
เหนือความชั่วร้ ายและความตาย เราสามารถทําสิ่งนี้เพียงแต่ถ้าเราตายต่ อความหยิ่ง
จองหอง ต่อความเห็นแก่ตัว ต่อความห่วงกังวลต่างๆ ของเรา นี่เป็นการท้าทายของการ
กลับคืนชีพซึ่งเป็นเวลาสําหรับร้องเพลงอัลเลลูยา ซึ่งหมายถึง “สรรเสริญพระเจ้า” เรา
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ต้องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าแม้ช่วงเวลาแห่งความยากลําบากในชีวิตของเรา เรา
ต้องเป็นพยานและประกาศถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ด้วยการเจริญชีวิตที่เต็มไป
ด้วยความชื่ นชมยิ นดีของการรักและรั บใช้ผู้อื่น บรรเทาใจผู้ที่ตกทุกข์ ช่วยเหลือผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือ เป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นในการเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี และ
สํานึกอยู่เสมอว่า การเจริญชีวิตพร้อมกับพระองค์นั้น เราไม่กลัวสิ่งใด เราไม่ได้อยู่ตาม
ลําพัง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ชนะเหนือความชั่วร้ายและความตายตลอดนิรันดร
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