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บทที่ 4 เทศกาลปสกา 
 
การเฉลิมฉลองปสกายืดเวลาตอไปตลอดเทศกาลปสกา ระยะเวลา 50 วันตั้งแต

สมโภชปสกาถึงวันสมโภชพระจิตเจานับไดวาเปน “วันฉลองวันเดียว” เปนประหนึ่ง “วันอาทิตย
ใหญ” (“Great Sunday” หรือ Week of weeks = สัปดาหแหงสัปดาห) 
 
วันพระเจาของเทศกาลปสกา 
 วันอาทิตยของเทศกาลไดรับการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหไดความหมายของวันปสกากลับคืน
มา มีการฉลองการเสด็จข้ึนสวรรคของพระเยซูเจาในวันที ่40 แตอาจเลื่อนไปฉลองในวันอาทิตย
ถัดไป มีการยกเลิกอัฐมวารพระจิตเจา แตวันธรรมดาหลังวันฉลองพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค
ยังคงมีการระลึกถึงพระจิตเจาและเนนถึงการรอคอยพระองคของพระศาสนจักร (จะเห็นไดวา
การตื่นเฝาเพ่ือรอคอยพระจิตเจายังคงอยู)  

ชวงสัปดาหแรกของเทศกาลปสกาจะมีการระลึกถึงธรรมล้ําลึกของศีลลางบาป และที่สุด 
มีการรื้อฟนเอกภาพระหวางธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาและธรรมล้ําลึกของพระจิตเจา นี่คือ
ประเด็นที่ปรากฏชัดเจนในบทอานและบทภาวนา  

ในวันธรรมดาของเทศกาล บทอานแรกเปนการอานแบบก่ึงตอเนื่องจากหนังสือกิจการ
อัครสาวก ทําใหเขาใจวาเทศกาลปสกาเปนเวลาของพระศาสนจักรผูเปนอิสราเอลใหม สวน
พระวรสารในสัปดาหแรก จะอานตอนที่พูดถึงการประจักษของพระคริสตเจาผูกลับคืนชีพ 
หลังจากสัปดาหแรก จะอานพระวรสารโดยนักบุญยอหน (บทที ่3: พระเยซูเจากับนิโคเดมัส บท
ที่ 6: ปงทรงชีวิต บทที ่10: เรื่อง ชุมพาบาลที่ดี บทที่ 12: เรื่องแสงสวางของโลก บทที่ 13-17: 
พระดํารัสของพระเยซูเจาที่ตรัสตอนอาหารคํ่ามื้อสุดทายและบทภาวนาเพ่ือวอนขอความเปน
หนึ่งเดียวกัน และบทที ่21: การประจักษครั้งสุดทายของพระคริสตเจา) 
สําหรับบทอานวันอาทิตยของเทศกาลปสกา (ทั้งหมด 6 วันไมนับวันปสกา) มีการจัดดังนี ้
บทอานที ่1 : เปนการอานตอเนื่องจากหนังสือกิจการอัครธรรมทูต แบงเปน ป A B C 
บทอานที ่2 : เปนคําสอนของอัครสาวก โดยอานแบบก่ึงตอเนื่องจากหนังสือตอไปนี ้

ป A : จดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง 
ป B : จดหมายนักบุญยอหนฉบับที่หนึ่ง 
ป C : หนังสือวิวรณ 

ที่เลือกบทอานเหลานี้ เพราะมีเนื้อหาเหมาะกับจิตตารมณของเทศกาลปสกา คือจิตตารมณแหง
ความเชื่ออันชื่นชมยินดี และจิตตารมณแหงความหวังอยางมั่นใจ 
พระวรสาร :  

อาทิตยที ่2 และ 3: การประจักษของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพ 
อาทิตยที ่4: ยน 10 เรื่องชุมพาบาลที่ดี 
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อาทิตยที ่5-7 อาน ยน 14-17 : พระดํารัสของพระเยซูเจาที่ตรัสระหวางอาหารคํ่าครั้ง
สุดทาย 

สาสนที่ประกาศในพระวรสารแตละอาทิตย เปนการเพ่ิมความเขาใจใหย่ิงทีย่ิงลึกซึ้งมาก
ข้ึนถึงธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาผูคืนชนมและมีชีวิตตอไปในพระศาสนจักร หนังสือบทอาน
ประจํามิสซาจึงเปนจุดอางอิงที่ขาดไมได ทั้งสําหรับการประกาศธรรมล้ําลึกและสําหรับเปน
พ้ืนฐานของการตอบรับในการภาวนาที่พระศาสนจักรแตงข้ึนสําหรับวันฉลอง 

มีบทนําขอบพระคุณใหเลือก 5 แบบ แตมีแบบที่ 1 ที่ใชสวดตามวันที่กําหนด (พิธีตื่น
เฝาปสกา วันอาทิตยปสกา อัฐมวารปสกา) 
 
สมโภชพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค : จงไปสอนนานาชาติ 

วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค (วันที่ 40 หลังปสกา) ในประเทศไทยไดถูกเลื่อน
ไปเปนวันอาทิตยที ่7 ของเทศกาลปสกา มีบทอานซึ่งสอดคลองกับธรรมล้ําลึกที่ฉลอง คือ 
 

 บทอานที่ 1 บทอานที่ 2 พระวรสาร 
ป A กจ 1:1-11 อฟ 1:17-23 มธ 28:16-20 
 การเสด็จสูสวรรค ประทับเบ้ืองขวาพระบิดา ทรงสงไปแพรธรรม 
ป B กจ 1:1-11 อฟ 4:1-13 มก 16:15-20 
 การเสด็จสูสวรรค บูรณภาพของพระเยซูเจา จงไปทั่วโลก 
ป C กจ 1:1-11 ฮบ 9:24-28 ลก 24:46-53 
 การเสด็จสูสวรรค พระองคทรงเขายังแทนบูชา การเสด็จสูสวรรค 

 
1) บทอานที ่1 และเพลงสดุด ี
ป A B C เปนบทอานเดียวกันทั้งสามป นักบุญลูกาบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นใน

วันน้ันที่พระเยซูเสด็จสูสวรรค เนนถึงความจริงของเหตุการณที่มีบุคคลที่เปนพยาน
รูเห็น "พระองคเสด็จข้ึนตอหนาตอตาพวกเขา" เพลงสดุดีแสดงความชื่นชมยินดีสรรเสริญ
พระเจาผูทรงฤทธิ์ ประทับบนบัลลังก พระองคผูศักด์ิสิทธิ์ ผูเปนราชาปกครองโลก 

2) บทอานที ่2 
บทอานที่ 2 ทั้งสามบทนําเสนอมิติที่แตกตางของการประทับอยูบนบัลลังกของพระเยซู

เจาที่เบ้ืองขวาของพระเจา  
ในป A อฟ 1:17-23 กลาวถึงพระอานุภาพของพระเยซูเจาเหนือการปกครองของโลก 

ทรงเปนศีรษะของพระศาสนจักรซึ่งเปนพระวรกายของพระองค และทรงกระทําใหทุกสิ่งบริบูรณ  
ในป B อฟ 4:1-13 กลาวถึงความสัมพันธระหวางพระเยซูเจากับพระศาสนจักร โดย

อธิบายวาพระคริสตเจาทรงเปนศีรษะของพระศาสนจักร ผูทรงสรางความเปนหนึ่งเดียว และทํา
ใหพระวรกายเติบโต  

ในป C ฮบ 9:24-28 ไดกลาวถึงแงมุมของความรอดพนจากการเสด็จสูสวรรคของพระเยซู
เจา ในฐานะที่เปนมหาสมณะ พระคริสตเจามิไดเสด็จเขาสูพระวิหารที่มือมนุษยสราง แต
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พระองคเสด็จเขาสูสวรรค ทั้งนี้ เพ่ือจะทรงปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรของพระเจาแทนเรา  
พระองคทรงถวายพระองคเพียงครั้งเดียว เพ่ือทรงแบกบาปของคนจํานวนมาก 

3) พระวรสาร 
ป A นักบุญมัทธิวเลาถึงคําสั่งที่พระเยซูเจาผูทรงไดรับมอบอาชญาสิทธิ์ทั้งในสวรรคและ

แผนดิน พระองคบัญชาใหอัครสาวกไปสั่งสอนนานาชาติและโปรดศีลลางบาป 
ป B พระเยซูเจาผูทรงเสด็จข้ึนสวรรคและประทับอยู ณ เบ้ืองขวาของพระบิดา ทรงมอบ

ความรับผิดชอบเก่ียวกับภารกิจของพระองคใหกับสาวก 11 คน  การยอมรับการเปนพยานของ
พวกเขาจึงเปนการประกันความรอดพน เปนทางผานที่จําเปนสําหรับการบรรลุถึงความครบครัน 
  ป C นอกจากองคประกอบตาง ๆ ที่มีรวมกันระหวางขอสรุปของพระวรสารของลูกาและ
บทเริ่มตนของกิจการอัครธรรมทูต จะเห็นทาทีของพระเยซูเจาผูเสด็จสูสวรรค ทาทีนั้น
ยกเลิกทาทีของมหาสมณะผูเขาในสถานที่ศักด์ิสิทธิ์แหงสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย โดยทรงเขา
ไมใชในวิหารที่ทําดวยมือมนุษย แตในสวรรคเอง เพ่ือที่จะเสนอตัวเองตอหนาพระเจาเพ่ือเรา 
 
วันสมโภชพระจิตเจา 
  มิสซาเย็นกอนวันสมโภชพระจิตเจา : พระจิตบอเกิดแหงความเปนหน่ึง 
บทอานในมิสซาเย็นกอนวันสมโภชมีใหเลือกจากพระธรรมเดิม 4 บท ซึ่งบอกความหมายของ
วันสมโภชจากแงมุมตาง ๆ และมีบทตอบรับพระวาจา เราอาจใชบทอานและบทตอบรับทั้งสี่บท
หรือเลือกบางบทในพิธีตื่นเฝารอคอยพระจิตเจา (หากไมมีพิธีบูชาขอบพระคุณ) หรือใชสําหรับ
พิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งรําพึงถึงพระวาจาเปนพิเศษเหมือนกับที่ทําในคืนตื่นเฝาปสกา 

 
มิสซาวันสมโภชพระจิตเจา : พระจิตเจาและพระศาสนจักร 

 สําหรับมิสซาสมโภชพระจิตเสด็จมา บทอานจะเหมือนกันทั้งสามรอบป โดยภาพรวม
ของบทอานมีดังนี ้
 

1) บทอานที ่1 กจ 2:1-11  และเพลงสดุด ี
เลาเรื่องการที่สาวกไดรับพระจิตเจา พระพรของพระจิตที่ทําใหสาวกกลาหาญและ

ประกาศพระคริสตเจา พระพรแหงภาษาที่ทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันอีก (เมื่อเทียบกับ
เหตุการณที่หอบาเบล) สวนบทสดุดีนั้นสรรเสริญพระเปนเจาผูทรงความสงางาม ผูประทานลม
หายใจแกทุกสิ่งเพ่ือใหมีชีวิต 

2) บทอานที ่2 1คร 12:3ข - 7,12-13 
เปาโลเนนถึงพระพรตาง ๆ ขององคพระจิต แตพระพรเหลานั้นนํามาซึ่งความเปนหนึ่ง

เดียวกัน เปาโลใชการเปรียบเทียบกับอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย คริสตชนเปนกายเดียวกัน
ในองคพระจิต 
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บทเสริม เปนบทอัญเชิญพระจิตเจา กลาวถึงพระพรตาง ๆ ในองคพระจิต และวิงวอนขอพระพร
นั้น ๆ 

3) พระวรสาร ยน.20:19-23 
ยอหนเลาถึงการที่พระเยซูเจาทรงเปาลมเหนือสาวกเปนการประทานพระจิตเจาแกพวกเขา 

เปนการสงสาวกไปเพ่ือประกาศพระอาณาจักรของพระองค และในองคพระจิตนั้นเองที่พระองค
ประทานอํานาจแหงการยกบาปให 
 
ความหมายของการฉลองธรรมล้ําลึกปสกาในเทศกาลปสกา 

1 ) เวลาของพระพระคริสตเจาผูทรงคืนพระชนม 
เทศกาลปสกาเปนการฉลองการประทับอยูของพระคริสตเจาทามกลางสานุศิษยของ

พระองค และยังทรงปรากฏองคในเครื่องหมายตาง ๆ เครื่องหมายเหลานั้นคือ พระวาจา ศีล
ศักด์ิสิทธิ ์โดยเฉพาะอยางย่ิงศีลแหงการบูชาขอบพระคุณ   

แสงเทียนปสกาเปนเครื่องหมายของการประทับอยูของพระเยซูเจาผูทรงกลับคืน
ชีพที่ใหแสงสวางตลอดไป การประทับอยูของพระองคพบจุดยอดในพิธีการบูชาขอบพระคุณ 
ที่นั่น พระผูทรงคืนพระชนมทรงเชื้อเชิญ บิปง มอบพระองคเอง และถวายการบูชาปสกา 

2) เวลาของพระจิตเจา 
ตามคําของนักบุญยอหน (ยน 20:19-23) ในวันเดียวกันนั้นเองที่พระเยซูเจาเสด็จกลับ

เปนข้ึนมา พระองคทรงประทานพระจิตเจาใหกับอัครสาวก เพราะเปนวันที่พระองคไดรับพระสิริ
รุงโรจน และประทานความรอดพันแกพระศาสนจักรที่เกิดใหมจากพระมหาทรมานและการกลับ
เปนข้ึนมาของพระองค  

น่ีคือเหตุผลที่พิธีกรรมของพระศาสนจักรอานหนังสือกิจการอัครสาวกในพิธีการ
บูชาขอบพระคุณ เพราะอาจกลาวไดวาหนังสือกิจการอัครสาวกเปน “พระวรสารของ
พระจิตเจา” พระจิตเจาคือผูกระทําในตัวผูรับศีลลางบาป เพ่ือใหสิ่งที่ไดรับในความเชื่อสําเร็จ
สมบูรณไปในชีวิต ชวงเวลาสุดทายจะเนนถึงมิติพระจิตเจานี้ที่เก่ียวของกับธรรมล้ําลึกของ
พระศาสนจักร ที่พระจิตเจาไดแสดงแกโลกในวันที่พระองคเสด็จมา 

3) เวลาของพระศาสนจักรผูเปนมนุษยใหม 
พิธีกรรมของเทศกาลปสกาเนนถึงความใหมของชีวิตคริสตชนอันเปนผลสืบเนื่องจากศีล

ลางบาป เปนความตอเนื่องกับความจริงของการประทับอยูและการคงอยูตอไปของพระผูคืน
ชนมในโลกนี ้ ทั้งสองเปนงานของการกลับเปนข้ึนมาของพระเยซูเจา เปนองคพยานของชีวิตใน
วัฒนธรรมที่ยืนยันถึงความเปนไปไดตั้งแตในโลกนีข้องมนุษยชาติใหม ที่ไดรับการฟนฟูโดยพระ
จิตเจา 

4) เวลาของการเฝาคอยวาระสุดทาย 
ตามแนวความคิดของการเสด็จกลับเปนข้ึนมาและการรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต

เจาอยางรุงโรจน อยางที่ทูตสวรรคไดบอกไวตอนที่พระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค เทศกาลปสกา
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เปนการลวงหนาของชีวิตใหมและของการรอคอยความสําเร็จสมบูรณของชีวิตนั้นในพระคริสต
เจา ดังที่มีบันทึกไวในบทอานจากหนังสือวิวรณที่ใชอานในเทศกาลนี ้

5) เวลาของพระนางมารีอา พรหมจารีของปสกาและของพระจิตผูเสด็จมา 

มีเหตุเพียงพอที่จะระลึกถึงพระนางในเทศกาลปสกาและในการรอคอยพระจิตเจา พระ
นางไดเขารวมในปสกาของพระบุตร ในความยินดีของการกลับข้ึนมาของพระองค และดังสตรี
ใหม พระนางเปนผูเดียวที่ไดสัมผัสธรรมล้ําลึกปสกาเคียงขางชายใหมแบบไมมีใครทําได พระ
นางอยูที่นั่นเวลาที่พระจิตเสด็จลงมา พระนางอยูที่นั่นเพ่ือภาวนาในฐานะเปนมารดาของพระ
เยซูเจา ในเทศกาลปสกานี ้ เราตองชี้ใหเห็นถึงอํานาจของปสกาของพระเยซูเจาและพระคุณของ
พระจิตเจาที่ทํางานในตัวของพระนาง  
 
ขอเสนอแนะในการฉลองเทศกาลปสกา 

ทาทีพื้นฐานของเทศกาลปสกาสรุปไดดังน้ี  
1) ความยินดีที่พระคริสตเจาทรงกลับเปนข้ึนมาและดํารงชีวิตอยูในพระศาสนจักร  
2) พระจิตเจาทรงเปนผูบันดาลความศักด์ิสิทธิ์และสืบทอดงานของพระเยซูเจาในการ

ชวยเราใหเปนอิสระจากบาป  
3) การมุงสูความเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งตั้งอยูบนฐานของการพลีบูชาของพระเยซูเจา ถือ

เปนรากฐานในชีวิตของพระศาสนจักร 
ดังน้ันจึงขอเสนอแนวการฉลองสําหรับวันพระเจาในเทศกาลปสกา ดังน้ี 
1) จัดพิธีกรรมวันพระเจาในเทศกาลปสกาใหแตกตางจากเทศกาลมหาพรตอยางชัดเจน 

ถามหาพรตเปนเทศกาลของการกลับใจ และความเรียบงาย ในเทศกาลนี้ควรใหความสําคัญกับ
บรรยากาศของการเฉลิมฉลอง 

2) เลือกบทเพลงพิธีกรรมเพ่ือเนนถึงธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาผูกลับเปนข้ึนมาและผู
ทรงสําแดงองคในหมูคณะที่มาประชุมกันในวันพระเจา ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฯลฯ 

3) เครื่องหมายสําคัญของเทศกาลนี้คือ “เทียนปสกา” เครื่องหมายของพระผูคืนชนมและ
ของการประทับอยูตลอดไปของพระองคในพระศาสนจักรที่กําลังเดินทางอยูในกาลเวลา (เราเนน
ที่กาลเวลามากกวาที่สถานที)่ เทียนจะอยูเปนจุดเดนในหมูคณะ และคงอยูในที่ที่มีเกียรติจนถึง
วันสมโภชพระจิตเจา และจะใชเทียนปสกาเปนเครื่องหมายที่ดีที่สุดของพระผูคืนชนมสําหรับ
โอกาสอ่ืน ๆ อีกดวยที่สําคัญ เชนโอกาสโปรดศีลลางบาปหรือในมิสซาปลงศพ 

4) ในเทศกาลมหาพรต เราไดเนนที่กิจการใชโทษบาปและพิธีสารภาพบาปของมิสซา ใน
เทศกาลนี้เราควรเนนที่บท “พระสิริรุงโรจน” โดยทําพิธีสารภาพบาปใหสัน้และเรียบงาย เพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหจารีตเริ่มพิธียาวเกินไป และเพ่ือใหคุณคากับพิธีพรมน้ําเสกซึ่งเหมาะสมสําหรับ
เทศกาลปสกาเปนอยางย่ิง 
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5) ในวันสมโภชปสกาและวันสมโภชพระจิตเจา จะมีการอานบทเสริม Sequence เพ่ือ
ชวยใหหมูคณะไดเขาใจและรําพึงถึงบทนี ้ควรหาวิธีใหหมูคณะไดมีสวนรวมในการประกาศและ
หาวิธีอานที่เหมาะสม 

6) บท “ขาพเจาเชื่อ” ควรใหจังหวะและการเนนเปนพิเศษ เพราะศูนยกลางของความเชื่อ
คือธรรมล้ําลึกปสกาของพระเยซูเจา 

7) “เครื่องหมายของความเปนมิตร” นาจะใหความหมายของการแลกเปลี่ยนและการอวย
พรสันติภาพใหแกกันและกัน และความหมายที่เต็มเปยมของคํานี้ คือ พระคริสตเจาผูกลับคืน
ชีพ ผูทรงนําสันติภาพมาใหแกคนของพระองค โดยคําวาสันติภาพนี ้ในทางพระคัมภีรหมายถึง
ความรอดพนที่มาจากพระเจาเอง 
 8) สําหรับผูใหญทีร่วมพิธีรับเขาเปนคริสตชนในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ เทศกาลปสกา
ทั้งหมดเปนชวงเวลาที่จะเรียนรูคําสอนใหลึกซึ้งย่ิงข้ึน (Mystagogical catechesis) ตลอด
เทศกาลปสกา ควรจัดที่พิเศษไวในโบสถสําหรับผูรับศีลลางบาปใหม ผูรับศีลลางบาปใหม
ทุกคนตองพยายามมารวมพิธีพรอมกับพอแมทูนหัว และใน “บทภาวนาเพ่ือมวลชน” ควรมีการ
กลาวถึงพวกเขาดวย 

9) ในเทศกาลปสกา พระสงฆผูอภิบาลควรสั่งสอนสัตบุรุษใหเขาใจความหมายของพระ
บัญญัติพระศาสนจักรเรื่องการรับศีลมหาสนิทในเทศกาลปสกาดวย 

10) ธรรมเนียมการเสกบานในเทศกาลปสกา ตองทําหลังวันปสกา ไมใชกอน เปนการ
เย่ียมเยียนสัตบุรุษไปดวย 

 “การฉลองปสกามีเอกลักษณพิเศษที่ทั่วพระศาสนจักรมีความยินดีที่ไดรับอภัยบาป ไม
เพียงแตสําหรับผูที่บังเกิดใหมดวยศีลลางบาปเทานั้น แตยังสําหรับผูที่เปนบุตรบุญธรรมของ
พระเจาตั้งแตนานมาแลวดวย” อาศัยความเอาใจใสอยางเขมขนย่ิงข้ึนตองานอภิบาลและความ
พยามใหมีชีวิตจิตลึกซึ้งย่ิงข้ึน ทุกคนที่เฉลิมฉลองสมโภชปสกายอมไดรับพระหรรษทานจาก
องคพระผูเปนเจาและรับผลจากการเฉลิมฉลองเหลานี้ในชีวิตประจําวันมากย่ิงๆ ข้ึน 


