แนวทาง แบบที่ 1
อาทิตยสมโภชปสกา

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระคริสตเจาไดกลับคืนพระชนมชีพแลว
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : มิติการกลับคืนชีพในพระธรรมล้ําลึก
ปสกา
ทาทีคริสตชน : ความยินดีในชีวิตใหมและการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซูเจา
การดําเนินชีวิต : แสดงความยินดีกับทุกคนที่พบเห็นดวยใบหนาที่เปน
สุข
บทนํา
หลังจากการเตรียมดวยการฟงพระวาจา ซึ่งประชากรของพระเจาตอบรับดวย “ความเชื่อ
การสวดภาวนาและการใชโทษบาป ) พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตยสมโภชปสกามี
ลักษณะเปนการใหบรรยากาศของความยินดีเหมือนกับคนที่ตายแลวกลับคืนชีพสูชีวิต
ใหมที่ดีกวา บรรยากาศของการฉลองจึงถูกสรางขึ้นดวยประสบการณของการพบปะกับ
พระคริสตเจาผูกลับเปนขึ้นมา เหมือนกับที่เกิดขึ้นในประสบการณของพวกอัครสาวกที่
พบกับพระองค และมีปฏิกิริยาของความประหลาดใจบวกกับความหวัง จะชวยใหเราได
ลงลึกในประสบการณของพระธรรมล้ําลึกปสกาดวย เนนความจริงเรื่องการกลับคืนชีพ
ของพระเยซูเจาวาเปนสะพานสูความรอดและชีวิตใหมของชาวเราทุกคน
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

กจ 10:34-43

เพลงสดุดี
บทอานที่ 2

สดด 118
คส 3:1-4 หรือ
1คร 5:6-8

พระวรสาร

ยน 20:1-9

เราไดรับประทานและดื่มกับพระองคหลังจาก
เสด็จกลับเปนขึ้นมาจากความตาย
วันนี้เปนวันของพระคริสตเจา อัลเลลูยา
จงแสวงหาสิ่งของที่อยูเบื้องบน ที่ซึ่งพระ
คริสตเจาประทับอยู จงทิ้งเชื่อแปงเกาเพื่อเปน
ปงไรเชื้อ
พระองคจะตองกลับเปนขึ้นมาจากความตาย

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระคูหาวางเปลา
ประสบการณของมารีย มักดาลากับของเปโตรและยอหนในเชาวันอาทิตยของการ
กลับคืนชีพเปนประสบการณของพระคูหาวางเปลา เมื่อศิษยที่พระองครักไดเห็น “เขา
ไดเชื่อ ” หลังจากนั้นเปโตรและศิษยที่พระองครักไดกลับบาน สวนมารีย มักดาลาได
หยุดอยูที่พระคูหาตอไปและไดพบกับพระเยซูเจา (ยน 20:12-18)
ประสบการณกับเหตุการณที่พระคูหาของมักดาลาในเบื้องตนเมื่อเห็นพระคูหาวางเปลา
เปนความรูสึกตกใจ “มีคนลักพระศพของพระเยซูเจาไป ” เปโตรไดเห็นผาคลุมพระศพ
อยูแยกจากผาพันศีรษะ และดูเหมือนกลับไปดวยความสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น มีแตยอหน
ที่เห็นและเชื่อ และดูเหมือนวามีแตมารีย มักดาลากับเปโตรที่ยังไมเขาใจ จนกระทั่งพวก
เขาไดพบกับพระองค

1.2 ประสบการณกับพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ แปรเปลี่ยน
เปนการประกาศพระองค
เมื่อไดพบพระองคแลว เปโตรจะเปนคนแรกที่ประกาศพระเยซูเจาใหกับทุกคนทราบ
เกี่ยวกับพระเยซูเจา ตั้งแตพระองคไดรับพิธีลางจากยอหน ภารกิจในกาลิลี ไปจนถึง
เหตุการณในยูเดียที่เยรูซาเล็มเมื่อทรงถูกประหารชีวิตบนกางเขน แตพระเจาทรงปลุก
พระองคขึ้นมาจากความตายและประจักษมาหาพยานบางคน ผูไดรับคําสั่งใหทุกคน
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ทราบและเปนพยานถึงพระองค วาพระเยซูเจาทรงไดรับการแตงตั้งเปนผูพิพากษาผูเปน
และผูตาย ผูใดเชื่อในพระองค จะไดรับการยกโทษบาปอาศัยพระนามของพระองค
ชีวิตใหมที่ไดรับจากพระเยซูเจาจึงเปนทั้งพระคุณและขอผูกมัด เปนพระคุณของอิสรภาพจากบาปและความตาย เปนพันธะของการดําเนินชีวิตใหสอดคลองและเปนพยานถึง
สิ่งที่พระเยซูเจาทรงเปนสําหรับเรา

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
ความเขมขนของการฉลองปสการะหวางตรีวารอาจทําใหการฉลองของวันนี้ดูจะลด
ความสําคัญลงไป ดังนั้น เพื่อใหประสบการณของมักดาลา เปโตรและศิษยที่พระองครัก
ทั้งที่คูหาวางเปลา และตอหนาประชาชนไดกลับเปนประสบการณของเรา เราอาจให
ความสนใจกับชวงเวลาเหลานี้เปนพิเศษ

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- การเตรียมสถานที่ ตกแตงวัดใหสวยงามเปนพิเศษ ,
ประดับผาตาง ๆ ใหดูสงา อาจใชสัญลักษณแสดงการ
กลับคืนชีพ และชีวิตใหม
- ขบวนแหและบทเพลงอาจจะใชธงสีเล็กใหทุกคนถือติด
มือเขาวัด พรอมโบกสะบัดขณะที่รองเพลงแหเขา โดย
ใชกํายานรวมกับขบวนแหอยางสงา สวนชุดกาซูลาควร
จะใหมและสวยงามเปนพิเศษ
- บทร่ําวิงวอนขับรองดวยทาทีของการสํานึกรูคุณในพระ
เมตตาและความใจดีของพระองค
- บทภาวนาของประธาน ควรเนนมิติของการกลับคืน
ชีวิตใหม การมีสวนรวมในความยินดี และ
ความสัมพันธกับพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพ
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ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- การอานบทอาน ควรเตรียมผูอานใหเขาใจโครงสราง
และความหมายของบทอาน เพื่อจะสามารถประกาศ
พระวาจาไดอยางเหมาะสม อาจมีบทนําเพื่อใหภาพรวม
ของบทอานทั้งสามบทตั้งแตกอนบทอานที่ 1 และ
หลังจากนั้น ไมมีการรบกวนจังหวะของบทอานดวย
บทนําอีก
- บทเสริม พระสงฆและผูอานควรปรึกษาที่จะขับรอง
หรืออานทํานองเสนาะ
- บทอัลเลลูยา ขับรองกอนและหลังบทพระวรสาร (โดย
จะแทนคําวา “ขอขอบพระคุณพระเจา”)
- บทเทศน เนนการกลับคืนชีพและชีวิตใหม ให
สอดคลองกับบทนํา โดยเสนอแนวทางความยินดีตลอด
ทั้งวัน
- บทขาพเจาเชื่อ ใชวิธีการตอบรับโดยแบงเปน 2 ขาง
อานสลับกัน
- บทภาวนาของมวลชนเนนเพื่อผูที่เกิดใหมในวันนี้ และ
ผูที่รับศีลลางบาปในชวงนี้ของปนี้ดวย
บทนําขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ เปนจุดสุดยอด
ของพิธี พระสงฆพึงสวดภาวนาบทนี้ดวยความสํานึกถึง
ความหมายและใชน้ําเสียงและจังหวะที่เชิญชวนที่
ชุมนุมใหรวมจิตใจภาวนาไปพรอมกัน
- บทพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ พิธีกรเชิญใหที่ชุมนุม
ยืนและรองยืนยันพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อพรอม
กัน และยืนตอไปจนจบบท
- การรับศีล อาจใหที่ชุมนุมไดรับทั้งพระกายและพระ
โลหิต
-
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ปดพิธี
-

เนื่องจากจะมีการใชคําวา “อัลเลลูยา” ในบทจบหลังรับ
ศีล พระสงฆอาจบอกความหมายของประเพณีดังกลาว

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ในวันสมโภชปสกาอันเปนมหามงคลนี้ องคพระผูเปนเจาทรง
กลับคืนพระชนมชีพ มีชัยชนะเหนือบาปและความตายแลว ใหเราภาวนาออน
วอนตอพระบิดาเจา ดวยความไววางใจ ขอพระพรสําหรับทุกๆ คนในโลก
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ และผูแพรธรรม จะ
ไดมีความซื่อสัตยในการนํามวลประชากรไปสูทางแหงความรอด และเปนพยาน
ยืนยันถึงการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาในชีวิตของทาน ดวย
พระปรีชาญาณและพละกําลังจากพระจิตเจาเสมอ ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญ
ทั้งหลาย ใหเราภาวนา
3) เพื่อบรรดาผูที่ไมมีโอกาสทําการเฉลิมฉลองปสกา บรรดาผูที่ถูกเบียดเบียน
เพราะความเชื่อ ขอพระองคโปรดใหจิตใจของเขาเหลานั้นเปยมดวยความปติ
ยินดีและความกลาหาญ เพราะพระองคประทับอยูกับเขาใหเราภาวนา
4) เพื่อคริสตชนทุกคน จะไดตระหนักถึงชีวิตที่ตองพยายามขับไลความมืดมิด
แหงบาปใหหางไกล และสวมใสชีวิตใหมของพระคริสตเจาในพระธรรมล้ําลึก
แหงปสกาเสมอไป
ใหเราภาวนา
5) เพื่อบุคคลที่ยังไมมีโอกาสสัมผัสกับความรักของพระเจาและไมเคยไดยินขาว
ดีแหงความรอดพน โปรดใหพวกเขาไดมีโอกาสรับฟงขาวดีโดยการเรียนรูที่จะ
รักและรับใชพระเจาผูจะประทานความรอดพนใหแกเขา ใหเราภาวนา
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6) เพื่อเราแตละคนที่มีโอกาสมารวมฉลองปสกา จะไดเปนผูประกาศขาวดีนี้ใน
ชีวิตของตนและแกผูอื่น และเจริญชีวิตตามธรรมล้ําลึกแหงปสกาดวยความชื่น
ชมยินดีในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาทั้งหลายขอสรรเสริญพระองคที่โปรดใหการกลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูคริสต ฉายแสงสวางแหงความรอดมายังมนุษยทั้งมวล
โปรดใหขาพเจาทั้งหลายไดมีสวนรวมในความปติยินดีนี้ และเขมแข็งในการ
เปนพยานยืนยันถึงการเสด็จกลับพระชนมชีพของพระบุตรเสมอไปดวยเถิด
ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
เราเจริญชีวิตโดยผานความเจ็บปวดและความโศกเศราตั้งแตวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ แตเรา
ไมไดสิ้นหวัง เรารูวาความอับอายของกางเขนตองมากอนความรุงโรจนของการกลับคืน
ชีพเราไมสามารถพูดถึงการกลับคืนชีพโดยปราศจากการพูดถึงการถูกตรึงกางเขน

3.1 ทาทีของความยินดี
เพราะชีวิตใหมที่ไดรับ ไดนําไปสูการดําเนินชีวิตใหสอดคลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เชื่อที่กลับเปนการเปนพยานถึงองคพระผูเปนเจาใหกับคนอื่น ดวยสารเดียวกันกับที่เป
โตรประกาศและเปนพยานถึงชีวิตและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา พระผูชวยใหรอด
ปสกาจึงไดรับการฉลองดวยความยินดีและขอบพระคุณ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
เราไดรับการเรียกสูชีวิตใหมในองคพระผูเปนเจาดวยความยินดีในการกลับคืนชีพของ
พระองค โดยอาศัยศีลลางบาป ซึ่งพระเจาตองการใหเรามีสวนรวมในชัยชนะของ
พระองคเหนือความชั่วรายและความตาย เราสามารถทําสิ่งนี้เพียงแตถาเราตายตอความ
หยิ่งจองหอง ตอความเห็นแกตัว ตอความหวงกังวลตางๆ ของเรานี่เปนการทาทายของ
การกลับคืนชีพซึ่งเปนเวลาสําหรับรองเพลงอัลเลลูยาซึ่งหมายถึง “จงสรรเสริญองคพระ
ผูเปนเจา” เราตองสรรเสริญและขอบคุณพระเจาแมชวงเวลาแหงความยากลําบากในชีวิต
ของเราเราตองเปนพยานและประกาศถึงพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนชีพดวยการเจริญชีวิต
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ที่เต็มไปดวยความชื่นชมยินดีของการรักและรับใชผูอื่นบรรเทาใจผูที่ตกทุกขชวยเหลือผู
ที่ตองการความชวยเหลือเปนแสงสวางใหผูอื่นในการเจริญชีวิตเปนแบบอยางที่ดีและ
สํานึกอยูเสมอวา การเจริญชีวิตพรอมกับพระองคนั้น เราไมกลัวสิ่งใดเราไมไดอยูตาม
ลําพังเพราะองคพระผูเปนเจาไดชนะเหนือความชั่วรายและความตายตลอดนิรันดร
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แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยสมโภชปสกา

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: พระเยซูเจาไดกลับคืนพระชนมชีพอยางแทจริง!
ผูที่มีโอกาสเยี่ยมเยียนหลุมฝงศพของพระเจาฟาหโรห หรืออานเกี่ยวกับการฝงศพ
เหลานี้ จากหนังสือภาพ มักจะประทับใจถึงความเปนหวงกังวลของประชาชนเหลานั้นเกี่ยวกับ
ชีวิตหลังความตาย ภาพเขียนบนฝาผนังเกี่ยวกับ “ชีวิตนิรันดร ” ปรากฎอยูบนกําแพงภาพแลว
ภาพเลา มนุษยตองการที่จะมีชีวิต วันปสกาเปนวันฉลองของชีวิต “พระคริสตเจาไดทรงกลับคืน
ชีพจริงแทอัลเลลูยา ” (บทแหเขา) “อัลเลลูยา = จงสรรเสริญพระเจาเถิด หรือขอพระเจาจงทรง
พระเจริญ ” เปนถอยคําที่มีอยูในบทภาวนาและบทเพลงของเทศกาลนี้คํา “อัลเลลูยา” นี้แทน
ความยินดีของคริสตชน การสิ้นพระชนมของพระคริสตเจาไมใชความพายแพแตเปนชัยชนะ
และเรามีสวนในชัยชนะของพระเยซูเจาเหนือการทรมานและความตายดวยการรูวาชีวิตนิรันดร
กับพระคริสตเจาจะเปนของเรา “ ขาพเจารอวันที่ผูตายจะคืน และคอยชีวิตในภพหนา ” (บท
ขาพเจาเชื่อ)
มนุษยตองการรูวา
“ชีวิตการเปนอยูหลังความตายเปนอยางไร ” “ผูตายจะกลับคืนชีพ
ไดอยางไร” “พวกเขาจะมีรางกายแบบไหน ” (1คร15 : 35)นักบุญเปาโล กลาววาคําถามเหลานี้
ไรสารระ และเสริมวา “เมล็ดที่ทานหวานจะไมงอกขึ้นจนกวามันจะเนาเปอย เมื่อทานหวาน
ทานไมไดหวานตนไมที่เจริญเติบโตเต็มที่ แตเปนเพียงเมล็ดขาวสาลีหรือเมล็ดพืชอื่น พระเจา
ประทานรางแกเมล็ดพืชอยางที่ทรงพอพระทัย และประทานผลแกแตละเมล็ด” (1 คร 15: 36-38)
นี่ดูเหมือนจะเปนการบงชี้วา ชีวิตของเราเวลานี้เปนเหมือนดังเมล็ดพืชซึ่งจากเมล็ดนี้
“มนุษยที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้” จะตองเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่เขาจะตองเปนชั่วนิรันดร “รางกาย
ที่เนาเปอยไดนี้จะตองสวมใสดวยสิ่งที่ไมเนาเปอย ” (1คร 15:53) พระวาจาที่พบในจดหมายถึง
ชาวโครินธ บทที่ 15 ขอ 35-38 เสนอการหยั่งรูบางประการใหแกผูอานที่ตองการรู แตในที่สุดเรา
ก็ตองปลอยรายละเอียดไวกับพระเจาผูทรงสัญญาวารางวัลสําหรับเราจะเปนรอยเทาทวีคูณ
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บทอานที่ 1 กจ 10 : 34, 37-43
ในคําปราศรัยของนักบุญเปโตร นักบุญลูกาตองการเสนอสารพื้นฐานของพระศาสน
จักรสมัยแรกเกี่ยวกับการปฎิเสธพระเยซูเจา ( “พวกเขาไดฆาพระองค ”) การตอบสนองของ
พระเจา ( “พระเจาทรงยกพระองคขึ้น ”) และการเปนพยานของบรรดาอัครสาวกเกี่ยวกับ
เหตุการณพระคริสตเจา(“พระองคทรงสั่งเราใหออกเทศนสอน”)
เมื่อกลาวถึงกอนศิลาที่ถูกทอดทิ้งและกลับเปนศิลาหัวมุมนั้น พระศาสนจักรประยุกต
เพลงสดุดีที่ 118 กับการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระคริสตเจา และในความเปนจริง
“นี่เปนวันที่พระเจาทรงสถาปนาใหเปนวันสําคัญ ใหเรายินดี ปรีดิ์เปรมในวันนี้”
บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก
เวลานั้น เปโตรเริ่มพูดวา “ทานทั้งหลายรูเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วแควนยูเดียเริ่มตนที่
แควนกาลิลี หลังจากที่ยอหนไดเทศนสอนและทําพิธีลาง พระเจาทรงเจิมพระเยซูเจาชาวนาซา
เร็ธดวย พระอานุภาพเดชะพระจิตเจา พระเยซูเจาเสด็จผานไปที่ใด ทรงกระทําความดีและทรง
รักษาทุกคนที่อยูใตอํานาจของปศาจ เพราะพระเจาสถิตอยูกับพระองค
เราทั้งหลายเปนพยานยืนยันถึงกิจการทั้งปวงที่พระองคทรงกระทําในเขตแดนของชาว
ยิวและที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาประหารพระองคโดยตรึงบนไมกางเขน แตพระเจาทรงบันดาลให
พระเยซูเจากลับคืน พระชนมชีพในวันที่สามและโปรดใหพระองคแสดงพระองค มิใชแก
ประชาชนทั้งปวง แตทรงแสดงพระองคแกบรรดาพยานที่พระเจาทรงเลือกสรรไวลวงหนาแลว
คือเราทั้งหลายที่ไดกินและไดดื่มรวมกับพระองค
หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย พระเยซูเจาทรงบัญชาใหเรา
ประกาศสอนประชาชน และเปนพยานยืนยันวาพระเจาทรงแตงตั้งพระองคใหเปนผูพิพากษา
มนุษยทุกคน ทั้งผูเปนและผูตายบรรดาประกาศกทั้งปวงเปนพยานยืนยันถึงพระองควา “ทุกคนที่
มีความเชื่อในพระองคจะไดรับการอภัยบาปเดชะพระนามของพระองค”
บทอานที่ 2 คส. 3 : 1-4
บทอานที่หนึ่งประกาศถึงพระคริสตเจาผูทรงชีวิต พระชนมชีพของพระองค การ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ บทอานที่สองบอกถึงนัยยะอันเนื่องมาจากทั้งหมดนี้สําหรับเรา
โดยอาศัยการรับศีลลางบาป เราไดตายตอตัวเองที่ผิดบาปและเห็นแกตัว และไดรับการเชิดชูขึ้นสู
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ชีวิตใหมกับพระคริสตเจา เราเปนคริสตชน ความสมบูรณของชีวิตนี้ถูกซอนเรนอยู ชีวิตใหมจะ
ปรากฎออกมาในชีวิตที่กําลังจะมาถึง
บทเรียนที่ได คือ
“จงคิดถึงแตสิ่งที่อยูเบื้องบน อยาพะวงถึงสิ่งของบนแผนดินนี้ ” นี่เปน
วิธีการพูดของชาวเสมิติก ซึ่งมีความหมายวา อยาหลงใหลกับความหรูหราภายนอกของชีวิต
หรือถูกมอมเมาดวยคานิยมของชีวิตประจําวัน จนพลาดสายตาไปจากสิ่งที่อยูเบื้องบน
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคโลสี
พี่นอง ถาทานทั้งหลายกลับคืนชีพพรอมกับพระคริสตเจาแลว ก็จงใฝหาแตสิ่งที่อยูเบื้อง
บนเถิด ณ ที่นั้นพระคริสตเจาประทับเบื้องขวาของพระเจา จงคิดถึงแตสิ่งที่อยูเบื้องบน อยาพะวง
ถึงสิ่งของบนแผนดินนี้ เพราะทานทั้งหลายตายไปแลวและชีวิตของทานก็ซอนอยูกับพระคริสต
เจาในพระเจา เมื่อพระคริสตเจา องคชีวิตของทานจะทรงสําแดงพระองค เมื่อนั้นทานจะปรากฏ
พรอมกับพระองคในพระสิริรุงโรจน
พระวรสาร สําหรับมิสซาเชา ยน. 20 : 1-9
(เกี่ยวกับเรื่องเลาของวันปสกา ใหดูบทนําทั่วไปของเทศกาลปสกา) จุดสําคัญ (ของ
พระวาจาของพระเจา) ดูเหมือนจะมีดังนี้ “ เขาไดเห็นและเชื่อ ” บรรดาสานุศิษยรูและเขาใจถึง
การกลับคืนชีพอยางเชื่องชา เนื่องจากพระจิตยังไมไดเสด็จมาเพื่อประทานความสวางแกจิตใจ
พระศาสนาจักรเกี่ยวกับธรรมล้ําลึกของพระเจา เราตองการพระจิตเจา !“ขาแตพระเจา..โปรดให
ขาพเจาทั้งหลายที่สมโสชพระคริสตเจาทรงกลับคืนชีพไดรับการฟนฟูเปลี่ยนแปลงโดยพระจิต
เจา”(บทภาวนาของประธาน)
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
เชาตรูวันตนสัปดาห ขณะที่ยังมืด มารียชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูก
เคลื่อนออกไปจากพระคูหาแลว นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษยอีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจาทรง
รักบอกวา “เขานําองคพระผูเปนเจาไปจากพระคูหาแลว พวกเราไมรูวาเขานําพระองคไปไวที่
ไหน”
เปโตรกับศิษยคนนั้นจึงออกไป มุงไปยังพระคูหา ทั้งสองคนวิ่งไปดวยกัน แตศิษยคน
นั้นวิ่งเร็วกวาเปโตร จึงมาถึงพระคูหากอน เขากมลงมองเห็นผาพันพระศพวางอยูบนพื้น แตไม
ไดเขาไปขางใน ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง เขาไปในพระคูหาและเห็นผาพันพระศพ
10

วางอยูที่พื้น รวมทั้งผาพันพระเศียรซึ่งไมไดวางอยูกับผาพันพระศพ แตพับแยกวางไวอีกที่หนึ่ง
ศิษยคนที่มาถึงพระคูหากอนก็เขาไปขางในดวย เขาเห็นและมีความเชื่อ เขาทั้งสองคนยังไม
เขาใจพระคัมภีรที่วา พระองคตองทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย
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