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เอกสาร “คําแนะนําเรื่อง 
เทศกาลมหาพรตและการเตรียมสมโภชปสกา” 

จากสมณกระทรวงจารีตพิธีกรรม 
(CIRCULAR LETTER CONCERNING THE PREPARATION AND CELEBRATION  

OF THE EASTER FEASTS) 
 
 ในภาคอารัมภบท (ขอ 1-5) เอกสารนี้ยํ้าถึงความสําคัญสุดยอดของวันสมโภชปสกา
และพิธีของวันพฤหัสบดี – วันศุกร – และวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ (Easter Triduum)   

ขอบกพรองในการถือปฏิบัติเรื่องนี้ก็คือ ในหลายแหง ความคิดเรื่อง “การต่ืนเฝา” 
(Vigilia) ของวันเสารศักด์ิสิทธิ์ ไดถูกลืมไป โดยไปประกอบพิธีนี้ในตอนเย็นวันเสารเหมือนกับ
มิสซาเย็น วันเสารที่แทนมิสซาวันอาทิตยทั่วๆ ไป นอกจากนั้น พิธีกรรมในสามวันนี้ในหลาย
แหงไมไดประกอบพิธีกรรม (Liturgy) ตามเวลาที่กําหนดโดยไปทํากิจศรัทธาอ่ืนๆ ในเวลาที่
เหมาะกวา ทําใหประชาชนมารวมกิจศรัทธาเหลานี้ไดมากกวาจะมารวมพิธีกรรม (Liturgical 
celebrations) ดังนั้นจึงควรใหการอบรมทั้งแกพระสงฆและแกสัตบุรุษใหเพียงพอ เพ่ือจะได
เขาใจความหมายของพิธีกรรมของพระศาสนจักรอยางถูกตอง 
 
ภาคแรก   –   เทศกาลมหาพรต  (ขอ 6 - 26) 
  

เอกสารเนนถึงลักษณะ 2 ประการของเทศกาลมหาพรต คือ การเตรียมคริสตังสํารอง
สําหรับรับศีลลางบาปในวันปสกา และเตรียมคริสตชนใหฉลองธรรมล้ําลึกแหงปสกา 
เพราะฉะนั้นจึงยํ้าถึงการเทศนสอน อธิบายบทอานจากพระคัมภีรในมิสซาตลอดเทศกาลนี ้
 
(ขอ 6) เทศกาลมหาพรตเปนชวงเวลาเหมาะสมที่คริสตชนเตรียมฉลองปสกา เสมือน

กับการเดินข้ึนไปบนยอดภูเขาศักด์ิสิทธิ ์
เทศกาลมหาพรตมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เตรียมคริสตชนสํารองและ 
คริสตชนทั่วไปใหเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกปสกา พิธีเก่ียวกับคริสตชนสํารองจึงมี 
“พิธีเลือกสรร”(Rite of election)  “พิธีพิจารณาความตั้งใจ” (Scrutinies) และ
การสอนหลักธรรมแหงความเชื่อ (catechesis) การเตรียมรับศีลลางบาป ศีล
กําลังและศีลมหาสนิท ทีเ่รียกรวมกันวา “พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน”  
(Christian Initiation) สวนสําหรับคริสตชนทั่วไปก็เนนการฟงพระวาจาของพระ
เจา การสวดภาวนา การเตรียมตัวโดยปฏิบัติกิจกรรมชดเชยบาป เพ่ือรวมพิธี
รื้อฟนคําสัญญาศีลลางบาปในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ ์
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ก) เก่ียวกับพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (Rite of Christian Initiation) 
 
(ขอ 7) พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนมีลักษณะเก่ียวกับสมโภชปสกา เพราะเปนครั้ง

แรกที่เขาเขามามีสวนรวมในการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจาโดยทางศีลศักด์ิสิทธิ์ เทศกาลมหาพรตจึงเปนเวลาของการชําระ
จิตใจและการสองสวางสติปญญาอยางเต็มที่ โดยเฉพาะใน “พิธีพิจารณาความ
ตั้งใจ” และ “พิธีรับผูสมัครเรียนคําสอน” จึงควรอยางย่ิงที่จะทําพิธีรับผูใหญเขา
เปนคริสตชนในพิธี “ตื่นเฝา” ของคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ ์

(ขอ 8) กลุมคริสตชนที่ไมมีคริสตชนสํารองก็ควรจะภาวนาสําหรับผูที่จะรวมพิธีรับ
ผูใหญเขาเปนคริสตชนในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ครั้งหนาดวย ผูอภิบาลควรเตือน
สัตบุรุษใหคิดถึงชวงเวลาสําคัญย่ิงนี้สําหรับชีวิตจิตของตน ชีวิตจิตนี้ตองรับการ
หลอเลี้ยงดวยการแสดงความเชื่อเมื่อรับศีลลางบาป ซึ่งสัตบุรุษไดรับเชิญใหรื้อ
ฟนในพิธี “ตื่นเฝา” ของคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเปน “พิธีสําคัญที่สุดของเทศกาล
มหาพรต” (fullness of the Lenten observance) 

(ขอ 9) เทศกาลมหาพรตตองเปนโอกาสสั่งสอนหลักความเชื่อ (catechesis) สําหรับ 
คริสตชนผูใหญที่รับศีลลางบาปแลวตั้งแตเปนเด็ก แตไมไดรับการพัฒนาใน
ดานความเชื่อ เพราะฉะนั้นยังไมไดรับศีลกําลังหรือยังไมไดรับศีลมหาสนิท 
ในชวงเวลามหาพรตนี้ควรจัดใหมี “วจนพิธีกรรมขอสมาโทษ” (penitential 
services) สําหรับเตรียมจิตใจเขาเหลานี้ใหรับศีลอภัยบาป 

(ขอ 10) เทศกาลมหาพรตยังเปนเวลาเหมาะสําหรับจัด “วจนพิธีกรรมขอสมาโทษ” ตาม
แบบของ “พิธีพิจารณาความตั้งใจ” สําหรับเด็กๆ ที่ยังไมไดรับศีลลางบาปและ
อยูในวัยที่จะเรียนคําสอน และสําหรับเด็กที่ไดรับศีลลางบาปแลว กอนจะรับศีล
อภัยบาปครั้งแรกดวย 

 
ข) การฉลองระหวางเทศกาลมหาพรต 

 
(ขอ 11) วันอาทิตยในเทศกาลมหาพรตตองมีความสําคัญมากกวาฉลองหรือสมโภชใดๆ 

วันสมโภชที่ตรงกับวันอาทิตยตองเลื่อนไปทําในวันเสารกอน วันธรรมดาใน
เทศกาลมหาพรตก็ตองสําคัญกวา “การระลึกถึงบังคับ” (obligatory memorials) 

(ขอ 12) ในการเทศนประจํามิสซาวันอาทิตย พระสงฆควรใหความสําคัญเปนพิเศษใน
เรื่องเก่ียวกับธรรมล้ําลึกปสกาและศีลศักด์ิสิทธิ์ พระสงฆควรอธิบายตัวบทอาน
ประจํามิสซาอยางเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะขอความจากพระวรสาร ซึ่ง
โดยปรกติจะอธิบายความหมายของศีลลางบาปและศีลศักด์ิสิทธิ์อ่ืนๆ รวมทั้ง
พระกรุณาของพระเจา ในแงมุมตางๆ อยูแลว 
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(ขอ 13) ผูอภิบาลควรเทศนอธิบายพระวาจาของพระเจาบอยๆ ในมิสซาวันธรรมดาดวย 
และอธิบายใหครบเทาที่จะทําได รวมทั้งจัดใหมีวจนพิธีกรรมขอสมาโทษดวยใน
การชุมนุมตางๆ ในการเย่ียมเยียนครอบครัว หรือในโอกาสเสกบาน สัตบุรุษ
ควรพยายามหาโอกาสมารวมมิสซาในวันธรรมดา และถาเปนไปไดควรไดรับ
การสงเสริมใหอานบทอานประจําวันเปนการสวนตัวหรือในครอบครัวดวย 

(ขอ 14) เทศกาลมหาพรตควรรักษาลักษณะ “ชดเชยใชโทษบาป” ไว เมื่อมีการเทศน
สอน จึงจําเปนตองยํ้าเตือนสัตบุรุษใหคิดถึงไมเพียงแตผลทางสังคมของบาป
เทานั้น แตยังตองระลึกถึงคุณธรรมการชดเชยบาป ซึ่งรวมไปถึงการเกลียดชัง
บาปในฐานะที่บาปทําเคืองพระทัยพระเจาดวย 
คุณธรรมและกิจกรรมชดเชยบาป เปนองคประกอบสําคัญของการเตรียม
สมโภชปสกา การปฏิบัติกิจกรรมชดเชยบาปตองออกมาจากการกลับใจภายใน 
ทั้งสําหรับคริสตชนแตละคนและสําหรับกลุมคริสตชนทั้งกลุมดวย 
สภาพแวดลอมในปจจุบัน เรียกรองใหกลุมคริสตชนตองเปนพยานถึงการ
ชดเชยบาปตามเจตนารมยของพระวรสาร ใหเกิดประโยชนสําหรับผูอ่ืนดวย 
พระศาสนจักรตองมีบทบาทตามพระวรสาร ในการปฏิบัติกิจกรรมชดเชยบาป
ดวย ตองสงเสริมใหมีการภาวนาเพ่ือคนบาป โดยใสเจตนานี้ไวใน “บทภาวนา
ของคริสตชน” หรือ “ของสัตบุรุษ” (prayer of the faithful ที่เคยใชวา “บท
ภาวนาเพ่ือมวลชน”) ดวย 

(ขอ 15) ควรเตือนสัตบุรุษใหรวมพิธีกรรมเทศกาลมหาพรตและพิธี “ขอสมาโทษ” 
(penitential celebration) อยางเขมขนใหเกิดผลย่ิงข้ึน  ตองเตือนเขาใหระลึก
ถึงกฎระเบียบและธรรมเนียมของพระศาสนจักร ในเรื่องการรับศีลอภัยบาปใน
เทศกาลนี้ เพ่ือชําระจิตใจสําหรับการมีสวนรวมในธรรมล้ําลึกปสกา เปนการ
เหมาะที่จะจัดในเทศกาลมหาพรตใหมีสัตบุรุษหลาย  ๆ คนมารวม “พิธีคืนดี” 
(rite for the reconciliation) โดยการสารภาพบาปและรับอภัยบาปทีละคน 
ตามที่กําหนดไวในหนังสือ “จารีตโรมัน” (Roman Ritual) 
ผูอภิบาลตองอุทิศตนในเรื่องศีลอภัยบาป และจัดใหมีเวลาเพียงพอใหสัตบุรุษ
เขามารับศีลนี้ไดโดยสะดวก 

(ขอ 16) การปฏิบัติศาสนกิจในเทศกาลมหาพรต ยังตองเปนพยานถึงชีวิตของกลุม
คริสตชนแตละกลุม และสงเสริมชีวิตกลุมนี้ดวย ธรรมเนียมโบราณที่กรุงโรม
เรื่อง “Stational churches” [การผลัดเปลี่ยนถวายบูชาตามวัดตางๆ ในกรุงโรม
ตามที่กําหนดไวแตละวันในเทศกาลมหาพรต – ผูแปล] ซึ่งสมเด็จพระ
สันตะปาปาเสด็จไปประกอบพิธีในวัดใดวัดหนึ่ง โดยมีสัตบุรุษจากเขตวัดตางๆ 
มารวมพิธีดวย วิธีนี้จะทําใหมีสัตบุรุษมารวมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะถา
พระสังฆราชของสังฆมณฑลนั้นเปนประธาน โดยประกอบพิธี ณ ที่ฝงศพของ



55 
 

นักบุญ ที่วัดสําคัญหรือตามสักการสถานของเมืองหรือสังฆมณฑลนั้นๆ 
[กิจกรรมเชนนี้นาจะปฏิบัติไมไดในบานเรา เพราะแตละเมืองไมมีวัดมากมาย
อยางในกรุงโรม ที่จะเลือกเปลี่ยนสถานที่ไปประกอบพิธีแตละวันได – ผูแปล] 

(ขอ 17-18) กลาวถึงการไมแตงดอกไมบนพระแทนในเทศกาลมหาพรต ไมเลนดนตรี
ระหวางพิธี เพ่ือแสดงลักษณะเปนทุกขถึงบาป  และการเวนไมขับรองบท 
“อัลเลลูยา” แมในวันฉลองและสมโภช 

(ขอ 19) บทเพลงที่ใชขับรองในพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือในกิจ
ศรัทธาอ่ืนๆ ควรกลมกลืนกับเจตนารมณของเทศกาลและตัวบทของพิธีกรรม 

(ขอ 20) ควรสงเสริมกิจศรัทธาที่เขากันไดดีกับเทศกาลมหาพรต เชน พิธีเดินรูปสิบสี่
ภาค กิจศรัทธาเชนนี้ควรสงเสริมจิตตารมยทางพิธีกรรม เพ่ือใหสัตบุรุษเตรียม
ตัวเพ่ือเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกปสกาของพระคริสตเจา 

 
ค) รายละเอียดพิเศษเก่ียวกับวันตาง  ๆของเทศกาลมหาพรต 

 
(ขอ 21) วันพุธกอนวันอาทิตยแรกของเทศกาลมหาพรต สัตบุรุษจะรับเถาเปนการเริ่ม

ชวงเวลาแหงการชําระจิตใจ  ข้ีเถาเปนเครื่องหมายของความทุกขถึงบาป เปน
ธรรมเนียมที่ไดมาจากพระคัมภีร และพระศาสนจักรก็ถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ 
ข้ีเถาหมายถึงสภาพของมนุษยคนบาป ซึ่งพยายามแสดงความสํานึกผิดของตน
ตอพระเจาออกมาเปนพิธีภายนอก ใหเห็นวาเขาตองการกลับใจ เพราะหวังวา
พระเจาจะทรงพระกรุณาใหอภัย เครื่องหมายประการนี้จึงเปนการเริ่มเดินทาง
มุงสูการกลับใจ ซึ่งคอยๆ พัฒนาข้ึนโดยการรับศีลอภัยบาปในเทศกาลมหาพรต 
การเสกและโปรยเถาควรทําในพิธีมิสซา หรือทํานอกพิธีมิสซาก็ได ในกรณีหลัง
นี้ การโปรยเถาควรเปนสวนหนึ่งของวจนพิธีกรรม ซึ่งสรุปดวย “บทภาวนาของ
สัตบุรุษ” (prayer of the faithful) 

(ขอ 22) วันพุธรับเถาตองถือเปนวันใชโทษบาปสําหรับทั่วพระศาสนจักร ที่ตองทั้งอด
เนื้อและจําศีลอดอาหาร 

(ขอ 23) วันอาทิตยแรกของเทศกาลมหาพรตเปนการเริ่มการปฏิบัติกิจการมหาพรต
ประจําป ในพิธีมิสซาของวันอาทิตยนี ้ ควรมีองคประกอบพิเศษที่เนนเวลา
สําคัญนี้ (เชน อาจมีขับรองบทร่ําวิงวอนนักบุญทั้งหลายในพิธีแหเขาวัด) 
ระหวางมิสซาวันอาทิตยแรกของเทศกาลมหาพรต พระสังฆราชควรประกอบ
พิธี “เลือกสรร” (คริสตชนสํารอง) ในอาสนวิหาร หรือในวัดอ่ืนที่เหมาะสม 

(ขอ 24) ขอความจากพระวรสารเรื่องหญิงชาวสะมาเรีย เรื่องการรักษาคนตาบอดแต
กําเนิด และเรื่องลาซารัสกลับคืนชีพ ซึ่งกําหนดไวสําหรับอาทิตยที่สาม สี่ และ
หาของเทศกาลมหาพรต ป A มีความหมายพิเศษเก่ียวของกับพิธีรับคริสตชน
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ใหม จึงอาจใชอานในมิสซาป B หรือ C ไดดวย โดยเฉพาะในที่ที่มีคริสตชน
สํารองที่จะรับศีลลางบาปในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ที่จะมาถึง 
ในวันอาทิตยที่สี่เทศกาลมหาพรต ที่เรียกวา “อาทิตย Laetare” ในวันสมโภช
และวันฉลอง อาจบรรเลงดนตรีและใชดอกไมตกแตงพระแทนบูชาได ใน
อาทิตยที่สี่นี้ยังอาจใชอาภรณสีดอกกุหลาบไดดวย 

 (ขอ 26) ธรรมเนียมคลุมไมกางเขนและรูปตางๆ ในโบสถนั้น ยังทําตอไปได ถาสภา
พระสังฆราชกําหนดเชนนั้น 

 
ภาคสอง   -    สัปดาหศักดิ์สิทธ์ิ   (ขอ 27 - 37) 
 
 เทศกาลมหาพรตยืดเย้ือถึงวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์ และ ตรีวารปสกา (Easter 
Triduum) เริ่มกับมิสซาเย็นวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธ์ิ วันจันทรถึงวันพฤหัสบดีในสัปดาห
ศักด์ิสิทธิ์ถือวาสําคัญกวาวันฉลองอ่ืนๆ ทั้งสิ้น ในวันดังกลาว ไมควรจะโปรดศีลลางบาปหรือศีล
กําลัง 
(ขอ 27) ในสัปดาหศักด์ิสิทธิ์ พระศาสนจักรเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกการไถกูที่พระคริสต-

เจาทรงปฏิบัติในวันสุดทายที่ทรงพระชนมอยูในโลกนี้ เริ่มตั้งแตการเสด็จเขา
กรุงเยรูซาเล็มอยางสงา 
เทศกาลมหาพรตคงอยูจนถึงวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์  สวน “ตรีวารปสกา” เริ่ม
ตั้งแตมิสซาเวลาคํ่าซึ่งระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทาย และดําเนินตอไป
ในวันศุกรศักด์ิสิทธิ์ดวยการเฉลิมฉลองพระทรมาน และมีจุดยอดอยูที่ “พิธีตื่น
เฝาปสกา” และไปจบที่ “วัตรเย็น” ของวันอาทิตยปสกา 
“วันในสัปดาหศักด์ิสิทธิ์ ตั้งแตวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี (รวมดวย) มี
ความสําคัญมากกวาการเฉลิมฉลองใดๆ ทั้งสิ้น” ในวันเหลานี้จึงไมควรประกอบ
พิธศีีลลางบาปและศีลกําลัง 
 

 ก) วันอาทิตยพระทรมาน (หรืออาทิตยใบลาน) 
 
(ขอ 28) สัปดาหศักด์ิสิทธิ์เริ่มในวันอาทิตยพระทรมาน (หรืออาทิตยใบลาน) ซึ่งรวมการ

ประกาศชัยชนะของพระคริสตเจาในฐานะพระมหากษัตริย เขาไวดวยกันกับ
การประกาศถึงพระทรมานของพระองค ในการประกอบพิธีกรรมและในบท
เทศนของวันนี้ ผูอภิบาลควรแสดงและอธิบายใหสัตบุรุษเขาใจถึงลักษณะทั้ง
สองประการนี้ของธรรมล้ําลึกปสกา 
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(ขอ 29) การแหมีไดเพียงครั้งเดียว กอนมิสซาที่มีสัตบุรุษมารวมมากที่สุด ซึ่งอาจจะ
เปนมิสซาเย็นวันเสารก็ได โดยสัตบุรุษตองการชมุนุมกันในโบสถนอย หรือ
สถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือเริ่มขบวนแหเขาไปในโบสถที่จะประกอบพิธีมิสซา 

(ขอ 31) ในที่ที่ไมอาจมีการถวายมิสซาได ในคํ่าวันเสารหรือในเวลาที่เหมาะของวัน
อาทิตยควรมีวจนพิธีกรรมเก่ียวกับการที่พระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มใน
ฐานะพระเมสสิยาห และเก่ียวกับพระทรมาน 

(ขอ 33) การอานพระทรมานตองมีความสําคัญเปนพิเศษ โดยมีคนอาน 3 คนตามธรรม
เนียม ซึ่งควรจะเปนสังฆานุกรหรือพระสงฆ จะใหฆราวาสอานดวยก็ได แตใน
กรณีนี้ สวนของพระคริสตเจาตองใหพระสงฆอาน 

  ในการอานพระทรมาน ไมตองถือเทียนหรือใชกํายาน และไมตอง
ทําเครื่องหมายกางเขน (ที่หนังสือและที่ตัว) สังฆานุกรที่อานตองขอพรจาก
พระสงฆกอนอานตามปกติ และตองอานพระทรมานทั้งหมด หลังพระทรมาน
ควรมีบทเทศน (homily) ดวย 

(ขอ 34) หลังการอานเรื่องพระทรมาน ตองมีการเทศน (homily) ดวย 
 
 ข) มิสซาเสกนํ้ามันคริสมา 
 
(ขอ 35) มิสซาเสกน้ํามันคริสมาตามปกติตองทําในวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์ แตอาจเลื่อน

ไปวันอ่ืนก็ได ถาพระสงฆและสัตบุรุษมารวมพิธีไดยากในวันพฤหัสฯ แตตองให
อยูใกลกับวันปสกา เพราะจะตองใชน้ํามันที่เสกนี้สําหรับพิธีลางบาปในคืนวัน
เสารศักด์ิสิทธิ ์

(ขอ 36) มิสซาเสกน้ํามันศักด์ิสิทธิ์ตองมีเพียงครั้งเดียว และควรประกอบพิธีในอาสน
วิหาร เนื่องจากความหมายที่พิธีนี้เก่ียวของกับชีวิตของสังฆมณฑล แตถามี
เหตุผลทางการอภิบาล (pastoral reasons) อาจประกอบพิธีในวัดอ่ืนที่มี
ความสําคัญพิเศษได 
อาจนําน้ํามันศักด์ิสิทธิ์ไปตามวัดตางๆ ไดกอนมิสซาระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคํ่า
มื้อสุดทาย หรือจะนําไปในเวลาอ่ืนก็ไดตามความเหมาะสม การกระทํานี้อาจ
เปนการสอนสัตบุรุษใหเขาใจถึงการใชและผลของน้ํามันศักด์ิสิทธิ ์  และน้ํามัน 
คริสมาในชีวิตคริสตชน 

 
ค) พิธีขอสมาโทษ (penitential celebration) ในเทศกาลมหาพรต 

 
(ขอ 37) เปนการเหมาะสมย่ิงที่เทศกาลมหาพรตจะจบลงดวยพิธีขอสมาโทษ 

(penitential celebration) ทั้งสําหรับคริสตชนแตละคนและสําหรับกลุมคริสตชน
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ทั้งกลุม เพ่ือชวยใหสัตบุรุษเตรียมตัวเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกปสกาไดอยาง
สมบูรณย่ิงข้ึน 
พิธีเชนนี้ควรกระทํากอน “ตรีวารปสกา” และตองไมทําทันทีกอนมิสซาระลึกถึง
การเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทาย 

 
ภาคสาม   –  ขอสังเกตทั่วไปเก่ียวกับตรีวารปสกา  (Easter Triduum)  (ขอ 38 - 43) 
 
(ขอ 38) พระศาสนจักรเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกย่ิงใหญที่สุดแหงการกอบกูเปนประจําทุกป 

เริ่มตั้งแตมิสซาเย็นระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทายในวันพฤหัสบดี
ศักด์ิสิทธิ์ และจบลงใน “วัตรเย็น” ของวันอาทิตยปสกา ชวงเวลานี้เรียกวา “ตรี
วารปสกา” เพราะเราเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกปสกา ไดแกการที่องคพระผูเปนเจา 
“ทรงผาน” จากโลกนี้ไปเฝาพระบิดา [คําวา “ปสกา” มาจากภาษาฮีบรู “pesach” 
ซึ่งแปลวา “การผาน” – ผูแปล] พระศาสนจักรเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกนี้อาศัย
เครื่องหมายทางพิธีกรรมและโดยศีลศักด์ิสิทธิ์ เพ่ือรวมเปนหนึ่งเดียวอยางแนน
แฟนกับพระคริสตเจา องคพระสวามีเจา 

(ขอ 39) ในสมัยโบราณ สองวันแรกของ “ตรีวารปสกา” มีการจําศีลอดอาหารปสกา 
(Easter fast) พระศาสนจักรจําศีลอดอาหาร “เพราะวาพระสวามีเจาทรงถูก
พรากไป” วันศุกรศักด์ิสิทธิ์จึงเปนวันอดเนื้อและจําศีลอดอาหาร พระศาสนจักร
สงเสริมใหมีการจําศีลอดอาหารในวันเสารศักด์ิสิทธิ์ดวย เพ่ือจะไดมีจิตใจสูงสง 
พรอมที่จะเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพในวันอาทิตยดวยความยินดี 

(ขอ 40) นาสนับสนุนใหมีการเฉลิมฉลองพิธีทําวัตร “บทอาน” (Office of Readings) 
และวัตรเชา (Lauds) ในวันศุกรและวันเสารศักด์ิสิทธิ์ เปนการเหมาะสมที่
พระสังฆราชจะฉลองการทําวัตรนี้ในอาสนวิหารโดยมีคณะสงฆและสัตบุรุษรวม
พิธีดวยเทาที่สามารถ พิธีกรรมนี้ ซึ่งแตกอนเรียกวา “พิธี Tenebrae” เคยเปน
กิจศรัทธาสําคัญของสัตบุรุษ เพ่ือระลึกถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม และการ
ฝงพระศพในพระคูหา รอคอยการประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระ
คริสตเจา 

(ขอ 41) สําหรับพิธีในสามวันนี้ ตองมีผูชวยพิธีเพียงพอ ที่รูหนาที่ของตนอยางดี 
(ขอ 42) สมณกระทรวงเนนใหมีการขับรองขอความสําคัญตางๆ เปนทํานอง เพ่ือความ

สงาและพรอมเพียง 
(ขอ 43) เปนการเหมาะสมที่ชุมชนเล็กๆ ของนักพรต (religious) ทั้งที่เปนพระสงฆและ

ไมเปนพระสงฆ รวมทั้งกลุมฆราวาสอ่ืนๆ จะมารวมพิธีเฉลิมฉลอง “ตรีวารปส
กา” ในวัดใหญ (principal church) ที่อยูในละแวกนั้น 
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ในทํานองเดียวกัน ถาสัตบุรุษรวมพิธีและผูชวยพิธีมีจํานวนนอยจนวาการเฉลิม
ฉลอง “ตรีวารปสกา” ไมอาจทําไดอยางสงา กลุมสัตบุรุษดังกลาวควรไปรวม
ฉลองในวัดใหญ 
วัดเล็กๆ ที่มีพระสงฆเพียงองคเดียวนาจะไปรวมกับวัดใหญเพ่ือรวมพิธีที่นั่น  
[คําแนะนํานี้อาจไมเขากับสภาพของบานเรา – ผูแปล] 
เพ่ือผลประโยชนของสัตบุรุษ ถาพระสงฆตองดูแลหลายวัดและแตละแหงมี
สัตบุรุษมารวมพิธีจํานวนมาก และอาจทําพิธีไดอยางสงาพอสมควร พิธ ี “ตรี
วารปสกา” อาจทําซ้ําไดตามกฎที่ใหไวในขอ 47 โดยที่พระสังฆราชอนุญาต (ไม
มีอนุญาตใหพระสงฆประกอบพิธี “ตรีวารปสกา” เปนการสวนตัว โดยไมมี
สัตบุรุษมารวม) 
บรรดาสามเณรควรไดรับความรูดานพิธีกรรมเปนอยางดี เพ่ือเขาจะไดดําเนิน
ชีวิตธรรมล้ําลึกปสกาของพระคริสตเจาไดอยางสมบูรณ และอาจสอนสัตบุรุษ
ซึ่งเขาจะตองดูแลในอนาคตได จึงเปนการจําเปนอยางย่ิงที่ในระหวางการอบรม
ในสามเณราลัย บรรดาสามเณรจะมีประสบการณการเฉลิมฉลองปสกาอยาง
สงา โดยเฉพาะในพิธีกรรมที่มีพระสังฆราชเปนประธาน 

 
ภาคสี่  –  มิสซาเย็นวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธ์ิระลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ําม้ือสุดทาย  

    (ขอ 44 - 57) 
 
(ขอ 44) พระศาสนจักรเริ่ม “ตรีวารปสกา” ดวยพิธีมิสซาเย็นวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์ โดย

ระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทาย ในคืนที่พระเยซูองคพระผูเปนเจาทรงถูก
ทรยศ เพ่ือทรงแสดงวาทรงรักผูที่เปนของพระองคในโลกนี้ พระองคประทาน
พระกายและพระโลหิต ภายใตรูปปรากฏของขนมปงและเหลาองุน ถวายแด
พระบิดา และประทานใหบรรดาอัครสาวกรวมรับพระกายและพระโลหิต 
พระองคยังทรงสั่งเขาและผูสืบตองานของเขาในสังฆภาพใหถวายบูชานี้ตอๆ 
ไปดวย 

(ขอ 45) ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอธรรมล้ําลึกที่ระลึกถึงในมิสซาเย็นนี้ คือการตั้ง
ศีลมหาสนิท การตั้งศีลบวชเปนพระสงฆ และพระบัญชาของพระคริสตเจาให
เรารักกันฉันพ่ีนอง คําเทศนในมิสซาควรอธิบายถึงเรื่องดังกลาวนี ้

(ขอ 46) มิสซาระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทายตองทําเวลาเย็น ในเวลาเหมาะที่สุด
ที่สัตบุรุษสวนใหญของกลุมคริสตชนจะมารวมพิธีไดอยางเต็มที่ พระสงฆทุก
องคอาจรวมถวายสหบูชาดวย แมวาในวันนั้นเขาไดรวมสหบูชาแลวในมิสซา
เสกน้ํามัน หรือเขาตองถวายมิสซาอีกมิสซาหนึ่งเพ่ือประโยชนของสัตบุรุษ 
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(ขอ 47) มิสซาใหถวายตอนเย็น วันนี้หามถวายมิสซาสวนตัวที่ไมมีสัตบุรุษมารวมดวย
อยางเด็ดขาด ตามธรรมเนียมแตโบราณของพระศาสนจักร 

(ขอ 48) กอนมิสซา ตูศีลตองวางเปลา แผนศีลสําหรับสัตบุรุษรับตองเสกในมิสซา 
และตองเผื่อจํานวนแผนศีลไวสําหรับการรับศีลในวันศุกรศักด์ิสิทธิ์ดวย 

(ขอ 49) ตองเตรียมสถานที่สําหรับไวเก็บพักศีล สถานที่นี้ตองชวนใหสวดภาวนาและ
รําพึง ควรจัดพอประมาณใหเรียบงายเขากับพิธีกรรมของวันนั้น [ขอ 55 จะ
บอกวาใหเก็บศีลไวในตูศีลที่ปดและในผอบศีล ตองไมใช “รัศม”ี สําหรับตั้งศีล
โดยเด็ดขาด] 
ถาตูศีลอยูในวัดนอยที่แยกจากสวนกลางของวัด ก็ควรเตรียมสถานที่นั้นสําหรับ
เก็บพักศีลและเฝาศีล 

(ขอ 50) เมื่อขับรองบท “พระสิริรุงโรจน” อาจสั่นกระด่ิงไดตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติ 
หลังจากนั้นจะไมสั่นกระด่ิงอีกจนถึงการขับรองบท “พระสิริรุงโรจน” ใน “พิธีตื่น
เฝาปสกา” ของคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ เวนแตวาสภาพระสังฆราชหรือประมุข
ทองถิ่นจะกําหนดเปนอยางอ่ืน ในชวงเวลานี้จะใชออรแกนหรือเครื่องดนตรี
อยางอ่ืนไดเฉพาะเพ่ือชวยอุดหนุนการขับรองเทานั้น 

(ขอ 51) พิธีลางเทาผูชายที่คัดเลือกมาแลว ซึ่งมีธรรมเนียมทํากันในวันนี ้ แสดงถึงการ
รับใชและความรักของพระคริสตเจา พระองคเสด็จมา “มิใชเพ่ือใหผูอ่ืนรับใช แต
เพ่ือรับใชผูอ่ืน” ธรรมเนียมนี้ควรรักษาไวและควรอธิบายความหมายให
เหมาะสมดวย 

(ขอ 52) ทานสําหรับคนยากจน โดยเฉพาะที่เก็บรวบรวมไดระหวางเทศกาลมหาพรต 
ในฐานะที่เปนผลของการใชโทษบาป อาจนํามาถวายในขบวนแหของถวาย 
ขณะที่มีการขับรองบท “Ubi caritas est vera” (“ที่ใดมีความรักแทจริง”) 

(ขอ 53) เปนการเหมาะมากที่สังฆานุกรหรือผูชวยพิธ ี จะนําศีลมหาสนิทจากพระแทน
โดยตรง ในเวลารับศีล ไปใหคนเจ็บปวยที่ตองรับศีลมหาสนิทที่บาน โดยวิธีนี้
เขาจะเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร ที่ทําลังประกอบพิธีอยูไดอยางใกลชิด
ย่ิงข้ึน [ในทางปฏิบัติ ดูจะทําไดยาก – ผูแปล] 

(ขอ 54) หลังบทภาวนาหลังรับศีล ขบวนแหศีลไปเก็บพักจะมีไมกางเขนนําหนา 
พระสงฆจะนําศีลมหาสนิท ผูชวยพิธีถือเทียนและกํายาน เดินผานกลางวัดไป
ยังที่เก็บพักศีล มีการรองบทเพลง “Pange lingua” หรือเพลงอ่ืนเก่ียวกับศีล
มหาสนิท ไมตองทําพิธียายศีลมหาสนิทไปเก็บพักเชนนี้ถาในวันรุงข้ึนจะไมมี
พิธีเฉลิมฉลองพระทรมานในวัดนั้น 

(ขอ 55) หลังมิสซา ศีลมหาสนิทตองเก็บไวในตูศีลหรือผอบศีล หามมิใหต้ังศีลโดยใช 
“รัศมี” อยางเด็ดขาด 
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(ขอ 56) หลังมิสซาระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทายขององคพระผูเปนเจา ควร
สงเสริมใหสัตบุรุษใชเวลาพอสมควรในคืนนี้ที่วัดเพ่ือเฝาศีลมหาสนิท ณ ที่เก็บ
พักศีล ในชวงเวลาเฝาศีลนี้นาจะอานพระวรสารของนักบุญยอหน (บทที่ 13-
17) 
หลังเที่ยงคืนไปแลว การเฝาศีลควรทําโดยไมมีพิธีอยางสงาภายนอก เพราะวัน
แหงพระทรมานเริ่มแลว 

 (ขอ 57) หลังมิสซาตองเปลื้องผาคลุมพระแทน ไมกางเขนบนพระแทน ควรจะคลุมดวย
ผาสีแดงหรือสีมวง เวนแตวาจะไดคลุมอยูแลวตั้งแตวันอาทิตยที่ 5 ในเทศกาล
มหาพรต 

 
ภาคหา  -  วันศุกรศักดิ์สิทธ์ิ  (ขอ 58 - 72) 
 
(ขอ 58) วันนี้เปนวันที่ “พระคริสตเจา องคปสกาของเรา ทรงถูกถวายเปนเครื่องบูชา” 

พระศาสนจักรคิดคํานึงถึงพระทรมานขององคพระผูเปนเจาและพระสวามี 
นมัสการไมกางเขน ระลึกถึงการบังเกิดของตนจากดานขางพระวรกายของพระ
คริสตเจา ซึ่งบรรทมหลับบนไมกางเขน พระศาสนจักรยังออนวอนขอ 
พระเจาแทนมนุษยทั่วโลก 

(ขอ 59) ตั้งแตโบราณมาแลว พระศาสนจักรไมถวายมิสซาในวันนี้ ศีลมหาสนิทรับไดใน
พิธีระลึกถึงพระทรมานเทานั้น แตอาจนําไปสงใหคนเจ็บที่ไมสามารถมารวมพิธี
ได 

(ขอ 60) วันศุกรศักด์ิสิทธิ์เปนวันชดเชยใชโทษบาปโดยบังคับทั่วพระศาสนจักร นั่นคือ
โดยการอดเนื้อและจําศีลอดอาหาร 

(ขอ 61) ไมมีการประกอบศีลศักด์ิสิทธิ์อ่ืนใดในวันนี้ นอกจากศีลอภัยบาปและศีลเจิม
คนไข ถามีพิธีฝงศพตองทําโดยไมมีการขับรอง และไมมีการตีระฆัง 

(ขอ 62) นาสนับสนุนใหประกอบพิธีทําวัตร “ภาคบทอาน” (Office of Readings) และ 
“วัตรเชา” ตามวัดตางๆ โดยมีสัตบุรุษมารวมพิธีดวย [ที่บานเราไมเคยทํา – ผู
แปล] 

(ขอ 63) พิธีระลึกถึงพระทรมานใหทําตอนบายราว 3 โมง แตอาจจะเลื่อนไปทําในเวลาที่
เหมาะกวา เพ่ือใหสัตบุรุษมารวมพิธีไดมากที่สุดก็ได แตตองไมลาเกิน 3 ทุม 

(ขอ 64) ลําดับพิธีในวันนี้คือ (1)  วจนพิธีกรรม  (2)  การนมัสการไมกางเขน  (3)  การ
รับศีลมหาสนิท -  ลําดับดังกลาว เปนธรรมเนียมมาแตโบราณ จะตองไมมีการ
เปลี่ยนลําดับนี้โดยพลการ 

(ขอ 65) พระสงฆและผูชวยเดินเขามายังพระแทนบูชาอยางเงียบๆ ไมมีการขับรอง
อะไร ถาจะมีการอธิบายพิธี ก็ใหทําเสีย กอนพระสงฆจะเดินเขามา พระสงฆ



62 
 

คารวะพระแทนโดยนอนกราบลง  พิธีกราบนี้เปนพิธีของวันนี้โดยเฉพาะ จึง
จําเปนตองปฏิบัติ จะปฏิบัติอยางอ่ืนไมได เพราะการกราบนี้หมายถึงความต่ํา
ตอยของ “มนุษยแหงโลกนี”้  และหมายถึง ความโศกเศราของพระศาสนจักรอีก
ดวย 

(ขอ 66) ตองอานบทอานทุกบทที่กําหนดไว และหลังพระทรมาน  ควรจะมี บทเทศน 
(Homily) และมีเวลาเงียบใหรําพึงสักครูหนึ่ง 

(ขอ 67) บทภาวนาสําหรับมวลมนุษย (General Intercessions) ตองใชถอยคําและ
รูปแบบที่พระศาสนจักรรับตกทอดมาแตโบราณ โดยรักษา “เจตนา” (intentions) 
ตางๆ ไวทั้งหมด เพ่ือแสดงออกอยางชัดเจนวาพระทรมานของพระคริสตเจา 
ซึ่งทรงถูกตรึงบนไมกางเขนเพ่ือความรอดพนของมวลมนุษยนั้น มีผลถึงมนุษย
ทุกคนจริงๆ ในกรณีที่สังคมมีความตองการสําคัญจริงๆ  (พระสังฆราช) ประมุข
ทองถิ่นอาจอนุญาตใหเพ่ิม “เจตนา” พิเศษได 
ในกรณีเชนนี้ อนุญาตใหพระสงฆเลือก “เจตนา” พิเศษใหเหมาะกับความ
ตองการดังกลาว จากบทภาวนาในหนังสือมิสซา (Missal) อยางไรก็ตาม ยัง
ตองรักษาลําดับของเจตนาเหลานี้ตามกฎสําหรับ General Intercessions นี้
ดวย 

(ขอ 68) สําหรับการนมัสการไมกางเขน ตองใชไมกางเขนที่มีขนาดโตและสวยงาม
พอควร และหลังจากที่พระสงฆเชิญชวนสัตบุรุษใหนมัสการไมกางเขนแตละ
ครั้งแลว ใหเงียบสักครูหนึ่ง โดยที่พระสงฆยังคงยืนชูไมกางเขนไว 

(ขอ 69) การนมัสการไมกางเขนใหสัตบุรุษนมัสการแตละคน เปนเจตนาเฉพาะ
ของพิธีในวันน้ี แตถามีสัตบุรุษจํานวนมาก อาจใหทุกคนนมัสการไมกางเขน
พรอมกัน อยางที่มีกําหนดไวในหนังสือพิธี ใหใชไมกางเขนเพียงอันเดียว
สําหรับใหสัตบุรุษนมัสการ เพ่ือใหเปนสัญลักษณที่สมบูรณในพิธ ี

(ขอ 70) กอนบท “ขาแตพระบิดา” พระสงฆขับรอง (หรือกลาว) คําเชิญ และสัตบุรษุทุก
คนขับรอง (หรือสวด) บทขาแตพระบิดา  ไมมีการมอบสันติแกกัน สวนพิธี
รับศีลมหาสนิทใหปฏิบัติตามที่มีกําหนดไวในหนังสือมิสซา 
ระหวางการแจกศีล อาจขับรองเพลงสดุดีที่ 22 (Vg Ps 21) หรือบทเพลงอ่ืนที่
เหมาะสม เมื่อแจกศีลเสร็จแลว ใหนําผอบศีลไปเก็บในที่ที่เตรียมไวภายนอก
วัด 

(ขอ 71) หลังพิธี ตองเปลื้องผาปูพระแทน ไมกางเขนยังคงอยูบนพระแทนระหวางเทียน  
4  เลม 

(ขอ 72) กิจศรัทธาอ่ืนๆ เชนการเดินรูป 14 ภาค ฯลฯ อาจทําไดในวันนี้ แตการ
กําหนดเวลาตองแสดงใหเห็นวา พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์มีความสําคัญมากกวา 
กิจศรัทธาเหลานี ้
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ภาคหก  -  วันเสารศักดิ์สิทธ์ิ    (ขอ 73 - 76) 
 
(ขอ 73) ในวันเสารศักด์ิสิทธิ์ พระศาสนจักรเปรียบเสมือนวาเฝาอยูที่พระคูหาขององค

พระผูเปนเจา คิดคํานึงถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนมและการเสด็จลงไปยัง
แดนผูตาย สวดภาวนาและจําศีลอดอาหาร รอคอยการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจา นาสนับสนุนอยางย่ิงใหในวันนี้มีพิธี “ทําวัตรภาคบทอาน” และ 
“วัตรเชา” โดยมีสัตบุรุษมารวมดวย ในที่ที่ทําเชนนี้ไมได ควรม ี
วจนพิธีกรรม หรือกิจศรัทธาอ่ืนที่เหมาะกับธรรมล้ําลึกที่เฉลิมฉลองในวันนี ้

(ขอ 74) รูปพระคริสตเจาซึ่งถูกตรึงกางเขน บรรทมอยูในพระคูหา หรือเสด็จลงไปยัง
แดนผูตาย ซึ่งวันเสารศักด์ิสิทธิ์ระลึกถึงธรรมล้ําลึกเหลานี้ อาจนํามาตั้งไวในวัด
ใหสัตบุรุษนมัสการ รวมทั้งรูปแมพระมหาทุกขดวย 

(ขอ 75) วันนี้หามถวายมิสซาอยางเด็ดขาด หามทําพิธีแตงงานและโปรดศีลศักด์ิสิทธิ์
อ่ืนๆ นอกจากศีลอภัยบาปและศีลเจิมคนไข 

(ขอ 76) ตองสอนสัตบุรุษใหเขาใจถึงลักษณะพิเศษของวันเสารศักด์ิสิทธิ์ ธรรมเนียมการ
ฉลองที่เคยปฏิบัติมาแตกอน เปนการฉลองปสกาลวงหนาในวันเสารศักด์ิสิทธิ์ 
ตองสงวนไวสําหรับคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์และวันอาทิตยปสกาเทานั้น [พูดงายๆ 
ตองไมมี “การฉลองปสกา” ลวงหนาในวันเสารศักด์ิสิทธิ์ – ผูแปล] 

 
ภาคเจ็ด  -  วันอาทิตยปสกาสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพ   (ขอ 77 - 99) 
 
 ก) พิธี “ต่ืนเฝา” ในคืนวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ (Easter Vigil) 
 
(ขอ 77) ตามธรรมเนียมเกาแกที่สุดของพระศาสนจักร คืนนี้เปน “คืนตื่นเฝาองคพระผู-

เปนเจา” คืนหนึ่ง การตื่นเฝาในคืนนี้เฉลิมฉลองคืนศักด์ิสิทธิ์ที่องคพระคริสต-
เจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย พระศาสนจักรจึงถือวาเปน 
“มารดาของการตื่นเฝาศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย” ในคืนนี้ พระศาสนจักรตื่นเฝา  
รอคอยการกลับคืนพระชนมชีพขององคพระผูเปนเจา และเฉลิมฉลองศีลแหง
การรับผูใหญเขาเปนคริสตชน 

 
1.  ความหมายของการต่ืนเฝาที่ตองทําเวลากลางคืน 
 

 (ขอ 78) กฎที่วา “พิธีคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ตองไมเริ่มกอนคํ่า และตองจบกอนเชาตรูวัน
อาทิตย” นั้นตองเขาใจอยางเครงครัด ในเรื่องนี้ไดมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
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แทรกเขามาในที่หลายแหง ซึ่งทําพิธี Easter Vigil ในเวลามิสซาที่เคยทํามิสซา
วันอาทิตยในตอนเย็นวันเสาร 

(ขอ 79) การตื่นเฝาในคืนปสกา ที่ชาวฮีบรูเคยรอคอยใหองคพระผูเปนเจาเสด็จผานมา
เพ่ือชวยเขาทั้งหลายใหพนจากการเปนทาสของพระเจาฟาโรห เปนงานระลึก
ถึงเหตุการณนี้เปนประจําทุกป ปสกาของชาวฮีบรูเปนรูปแบบของปสกาแทจริง
ของพระคริสตเจาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คือคืนแหงการชวยใหเปนอิสระอยาง
แทจริง ในคืนนั้น “พระคริสตเจาทรงทําลายพันธะแหงความตาย ทรงกลับข้ึนมา
จากแดนผูตายอยางผูทรงชัยชนะ” 

(ขอ 80) ตั้งแตแรกมาแลว พิธีนี้เปน “การตื่นเฝา” (vigilia)  จริงๆ ซึ่งมีความหมายเปน
การรอคอยการเสด็จมาขององคพระคริสตเจา (ผูกลับคืนชีพตอนเชาตรูวัน
อาทิตย) 

 
2. โครงสรางของการต่ืนเฝาในคืนปสกา และความหมายขององคประกอบ

ตางๆ 
 
(ขอ 81) ลําดับพิธีของคืนวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ  มีดังนี้คือ 
 (1) พิธีแสงสวางและการประกาศขาวดีปสกา 

(2) พระศาสนจักรรําพึงถึงกิจการอันย่ิงใหญที่พระเปนเจาไดทรงกระทํา
ตั้งแตแรก 

 (3) พระศาสนจักรเชิญชวนสมาชิกที่ไดบังเกิดใหมในศีลลางบาป 
(4) เขามารวมการเลี้ยงของพระคริสตเจา เปนการระลึกถึงการสิ้นพระชนม

และกลับคืนชีพของพระองค จนกวาจะเสด็จกลับมาอีก 
  ลําดับพิธีดังกลาวนี้ ตองไมมีใครสับเปลี่ยนโดยพลการ 
(ขอ 82) การเสกไฟตองกระทําภายนอกโบสถ (เทาที่จะทําได) เพ่ือใหเปลวเพลิงขับไล

ความมืดใหสวางไสวข้ึนจริงๆ  
  เทียนปสกาตองเปนเทียนจริงๆ (ไมใชไฟฟา หรือเทียนปลอมและ

จริงเพียงบางสวน)  ตองทําขึ้นใหมทุกป และตองมีเพียงเลมเดียว มีขนาด
ใหญพอสมควร เพ่ือสะทอนความจริงที่วาพระคริสตเจาทรงเปนแสงสวางสอง
โลกที่แทจริง 

(ขอ 83) ขบวนแหเขาวัดพรอมกับสัตบุรุษ ตองมีแตเพียงแสงสวางของเทียนปสกา
เทาน้ันนําหนา ในอดีตพระเจาทรงนําหนาชาวอิสราเอลในเสาเพลิงฉันใด ใน
ทํานองเดียวกัน บรรดาคริสตชนก็เดินตามพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนม
ชีพฉันนั้น  คําตอบรับ “ขอขอบพระคุณพระเจา” (Deo gratias) อาจมีขอความ
โหรองถวายเกียรติแดพระคริสตเจาเพ่ิมดวยก็ได 
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แสงจากเทียนปสกาตองคอยๆ ทยอยผานไปยังเทียนที่ผูรวมพิธีถืออยู ไฟฟา
ในวัดตองดับทั้งหมด (ระหวางขบวนแหเทียนปสกาเขาวัด) 

(ขอ 84) สังฆานุกรจะขับรองประกาศความยินดีปสกา ที่มีขอความไพเราะอธิบาย
ความหมายของธรรมล้ําลึกปสกา ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งของแผนการ
กอบกูมนุษยชาติจากพระเจา ถาจําเปน ไมมีสังฆานุกรและพระสงฆประธานใน
พิธีไมสามารถขับรองได อาจใหนักขับรองทําหนาที่นี้แทนได สภา-พระสังฆราช
อาจกําหนดใหสัตบุรุษโหรองขอความค่ันระหวางการประกาศปสกานี้ได 

(ขอ 85) การอานขอความจากพระคัมภีรเปนสวนที่สองของพิธีตื่นเฝา บทอานเหลานี้
กลาวถึงกิจการสําคัญๆ ในประวัติศาสตรความรอดพน การขับรองสรอยตอบรับ 
การหยุดเงียบ และคําภาวนาของประธานชวยใหบรรดาสัตบุรุษคิดคํานึงถึง
เหตุการณเหลานี้ไดดวยใจสงบ 
การปฏิรูปพิธีตื่นเฝากําหนดใหมีบทอานเจ็ดบทจากพันธสัญญาเดิม คัดจาก
หนังสือธรรมบัญญัติและหนังสือประกาศก บทอานเหลานี้ใชกันมาตั้งแตโบราณ
ในพระศาสนจักรทั้งตะวันออกและตะวันตก มีบทอานสองบทจากพันธสัญญา
ใหม คือจากบทจดหมายและจากพระวรสาร ดังนี้ พระศาสนจักรอธิบายธรรมล้ํา
ลึกของพระคริสตเจา “โดยเริ่มตั้งแตโมเสสและบรรดาประกาศก” เพราะฉะนั้น
จึงควรอานบทอานทุกบท ถาทําได เพ่ือรักษาลักษณะของ “การตื่นเฝา” ซึ่ง
เรียกรองใหมีระยะเวลายืดเย้ือนานพอสมควรเอาไวใหเห็นชัด 
แตถาเหตุผลทางการอภิบาลเรียกรองใหลดจํานวนบทอานลง ตองอานบทอาน
อยางนอยสามบทจากพันธสัญญาเดิม จากหนังสือธรรมบัญญัติและประกาศก 
บทอานจากหนังสืออพยพ (บทที่ 14) พรอมกับบทขับรองที่ตามมาจะละเวนไม
อานไมได 

(ขอ 86) พิธีคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ที่ปรับปรุงใหมมีบทอาน 7 บทจากพันธสัญญาเดิม 
ตามที่เคยใชมาตั้งแตด้ังเดิม และ 2 บทจากพันธสัญญาใหม นับเปนการที่
พระศาสนจักรอธิบายธรรมล้ําลึกปสกาของพระคริสตเจา “โดยเริ่มตั้งแตโมเสส
และบรรดาประกาศก” ดังนั้น ถาทําได ควรอานบทอานครบทุกบท เพื่อให
ลักษณะของ “การต่ืนเฝา” ที่ควรจะยืดยาวสักหนอย ไดปรากฏเดนชัดขึ้น 

 แตถาทําไมไดจริงๆ ตองอานบทอานจากพันธสัญญาเดิมอยางนอย 3 บท
จาก “หนังสือปญจบรรพและประกาศก”  โดยตองอานบทอานจากหนังสือ
อพยพบทที่ 14 พรอมกับบทเพลงที่ตามมาดวยเสมอ (เวนบทนี้ไมได) 

(ขอ 87) เมื่ออานบทอานจากพันธสัญญาเดิมจบแลว มีการขับรองบท “พระสิริรุงโรจน” 
และตีระฆังตามธรรมเนียม หลังบทจดหมายนักบุญเปาโลแลว  ทุกคนยืน  
พระสงฆกอบท  “อัลเลลูยา” อยางสงา     สัตบุรุษทุกคนขับรองซ้ํา แลวจึง
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อานพระวรสารอันเปนจุดยอดของวจนพิธีกรรม หลังพระวรสารตองมีบทเทศน 
แมวาจะสั้นเทาไรก็ตาม 

(ขอ 88)  ถาไมมีพิธีลางบาป ก็ทําพิธีเสกน้ําศีลลางบาปหรือน้ําเสก 
(ขอ 89) พิธีรื้อฟนสัญญาศีลลางบาป ทุกคนยืนถือเทียนอยู เสร็จแลวมีการพรมน้ําเสก 
(ขอ 90) พิธีมิสซาเปนจุดยอดของพิธีคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์  
(ขอ 91) ตองระวังอยาใหประกอบพิธีถวายบูชาขอบพระคุณอยางรีบๆ ตองใหทุกพิธีและ

คําพูดทุกคํามีความสําคัญอยางเต็มที่ เชน บทภาวนาของสัตบุรุษ (General 
intercessions) ที่คริสตชนใหมเขารวมเปนครั้งแรกในฐานะผูมีความเชื่อที่
ประกอบภารกิจสังฆภาพของตน การแหเครื่องบูชามาที่พระแทน ถาม ี คริสต
ชนใหมรวมขบวนดวย นาจะขับรองสวนที่มีทํานองของบทขอบพระคุณที่หนึ่ง 
สอง และสาม และในที่สุดการรับศีลมหาสนิทจะตองเปนการมีสวนรวมธรรมล้ํา
ลึกที่เฉลิมฉลองอยางสมบูรณ เปนการเหมาะที่จะขับรองเพลงสดุดีที่ 118 (Vg 
= 117) พรอมกับลํานํา (Antiphon) “Pascha nostrum” (“ปสกาของเรา”) หรือ
เพลงสดุดีที่ 34 (Vg = 33) พรอมกับลํานํา “อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา”  
หรือบทเพลงอ่ืนที่แสดงความยินดีในโอกาสสมโภชปสกา 

(ขอ 92) เปนการสมควรใหมีการรับศีลมหาสนิทภายใตรูปปรากฏทั้งสองในพิธีคืนวัน
เสารศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งสมณประมุขทองถิ่นจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ผลกระทบของการอนุญาตนี้ดวย 

 
3. ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับการอภิบาล 

 
(ขอ 93) พิธีคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ตองไมทําโดยไมมีผูชวยพิธ,ี   ผูอานและนักขับรอง ซึ่ง

ทําหนาที่เฉพาะของตน 
(ขอ 94) พิธีนี้เปนพิธีที่รวมกลุมคริสตชนกลุมตางๆ ในเขตวัด จึงไมสนับสนุนใหมีการ

แยกประกอบพิธีนี้เพ่ือกลุมพิเศษแตละกลุม 
(ขอ 95) เมื่อประกาศเก่ียวกับพิธีวันเสารศักด์ิสิทธิ์ ตองระวังอยาทําใหสัตบุรุษคิดวาพิธีนี้

เปนการสิ้นสุดของ “วันเสารศักด์ิสิทธิ”์ แตตองเนนวาพิธีตื่นเฝาปสกานี้เปนพิธีที่
ประกอบ “ในคืนตื่นเฝาปสกา” และเปนพิธีหนึ่งเดียวที่มีความตอเนื่อง ผูอภิบาล
ควรตระหนักวาจําเปนตองสอนสัตบุรุษใหรวมพิธีทั้งหมด “ต้ังแตตนจนจบ” 

(ขอ 96) เพ่ือจะประกอบพิธีคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ไดดีข้ึน จําเปนที่พระสงฆผูอภิบาลเอง 
จะตองมีความเขาใจขอความและจารีตพิธีใหลึกซึ้งย่ิงๆ ข้ึน เพ่ือจะสามารถ
อธิบายความหมายใหสัตบุรุษเขาใจพิธีไดดีข้ึนดวย 
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 ข) วันปสกา 
 
(ขอ 97)  มิสซาวันปสกาตองกระทําอยางสงา 
(ขอ 98) ธรรมเนียมการทําวัตรเย็นในวันปสกา พรอมกับคริสตชนใหมที่เพ่ิงรับศีลลาง

บาป (ในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ)์ [Baptismal Vespers] โดยมีการขับรองเพลง
สดุดีระหวางการเดินขบวนไปยังที่โปรดศีลลางบาป ถายังมีทําอยูก็ควรรักษาไว 
และถาเห็นวาเหมาะสม ก็ควรรื้อฟนข้ึนมาใหม 

(ขอ 99) เทียนปสกาใหตั้งไวใกลบรรณฐาน (Ambo)  หรือใกลพระแทน และตองจุดใน
พิธีที่สงาทุกครั้งในเทศกาลปสกาจนถึงวันพระจิตเจา เมื่อหมดเทศกาลปสกา
แลว ใหเก็บไวอยางมีเกียรติในที่โปรดศีลลางบาป  (Baptistery)  และจุดเทียน
ของผูรับศีลลางบาปจากเทียนปสกานี้ดวย ในพิธีศพก็ควรตั้งเทียนปสกาไวใกล
กับโลงศพเปนการแสดงวาความตายของคริสตชนก็เปน “ปสกา” (การผานไป
รับชีวิต) ของเขาดวย นอกจากในกรณีนี้แลว เทียนปสกาตองไมนํามาตั้งไวในที่
ประกอบพิธีกรรม (Sanctuary)  นอกเทศกาลปสกา 

 
ภาคแปด  -  เทศกาลปสกา  (ขอ 100 - 108) 
 
(ขอ 100) การเฉลิมฉลองปสกายืดเวลาตอไปตลอดเทศกาลปสกา ระยะเวลา 50 วันตั้งแต

สมโภชปสกาถึงวันสมโภชพระจิตเจานับไดวาเปน “วันฉลองวันเดียว” เปน
ประหนึ่ง “วันอาทิตยใหญ” (“Great Sunday” หรือ Week of weeks = สัปดาห
แหงสัปดาห) 

(ขอ 101) วันอาทิตยในเทศกาลปสกาตองถือวาสําคัญกวาวันฉลองอ่ืนๆ วันสมโภช
ที่ตกในวันอาทิตยในเทศกาลปสกา ตองทําในวันเสารกอนน้ัน วันฉลองแม
พระหรือนักบุญที่ตกระหวางสัปดาห ตองไมเลื่อนมาทําในวันอาทิตยเหลาน้ี 

(ขอ 102) สําหรับผูใหญที่รวมพิธีรับเขาเปนคริสตชนในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ เทศกาล ปส
กาทั้งหมดเปนชวงเวลาที่จะเรียนรูคําสอนใหลึกซึ้งย่ิงข้ึน (Mystagogical 
catechesis) เพราะฉะนั้น ในวัดที่มีคริสตชนใหม จะตองปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไวใน Ordo initiationis Chirstianorum adultorum (พิธีรับผูใหญเขา
เปนคริสตชน) ขอ 37-40 และ 235-239    ตลอดอัฐมวารปสกา ทุกๆ แหงตอง
มี “บทสวดออนวอน” สําหรับผูที่เพ่ิงรับศีลลางบาปในบทขอบพระคุณของมิสซา 

(ขอ 103)  ตลอดเทศกาลปสกา ควรจัดที่พิเศษไวในโบสถสําหรับผูรับศีลลางบาป
ใหม ผูรับศีลลางบาปใหมทุกคนตองพยายามมารวมพิธีพรอมกับพอแมทูนหัว 
และใน “บทภาวนาเพ่ือมวลชน” ควรมีการกลาวถึงพวกเขาดวย 
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(ขอ 104) ในเทศกาลปสกา พระสงฆผูอภิบาลควรสั่งสอนสัตบุรุษใหเขาใจความหมายของ
พระบัญญัติพระศาสนจักรเรื่องการรับศีลมหาสนิทในเทศกาลปสกาดวย 

(ขอ 105) ธรรมเนียมการเสกบานในเทศกาลปสกา ตองทําหลังวันปสกา ไมใชกอน เปน
การเย่ียมเยียนสัตบุรุษไปดวย 

(ขอ 106) ในสถานที่หรือชุมชนหลายแหง อาจมีกิจศรัทธาแบบชาวบานที่เก่ียวของกับ
เทศกาลปสกา ซึ่งในบางโอกาสอาจดึงดูดประชาชนมารวมไดมากกวาพิธีกรรม
ศักด์ิสิทธิ์ จึงไมควรคิดวากิจศรัทธาเหลานี้ไมมีประโยชน เพราะบอยๆ กิจ
ศรัทธาเหลานี้เหมาะกับความรูสึกนึกคิดของสัตบุรุษ สภาพระสังฆราชและ
ประมุขทองถิ่นควรดูแลใหกิจศรัทธาเชนนี้ ซึ่งสงเสริมความศรัทธาของสัตบุรุษ
ไดดี ไดมีความกลมกลืนเขากับพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได มีจิต
ตารมยของพิธีกรรมอยางเห็นไดชัดเจนข้ึน ในแบบที่วาเปนการตอเนื่องจาก
พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ หรือชวยนําใหรวมพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ไดดีข้ึน 

(ขอ 107) ชวงเวลา 50 วันนี้จบลงในวันอาทิตยเปนเตกอสเต ซึ่งเปนโอกาสที่พระศาสน-
จักรระลึกถึงพระพรที่พระจิตเจาประทานแกบรรดาอัครสาวก การเริ่มตนของ
พระศาสนจักร และการเริ่มงานธรรมทูตไปสูชนชาติและภาษาตางๆ 

(ขอ 108) “การฉลองปสกามีเอกลักษณพิเศษที่ทั่วพระศาสนจักรมีความยินดีที่ไดรับอภัย
บาป ไมเพียงแตสําหรับผูที่บังเกิดใหมดวยศีลลางบาปเทานั้น แตยังสําหรับผูที่
เปนบุตรบุญธรรมของพระเจาตั้งแตนานมาแลวดวย” อาศยัความเอาใจใสอยาง
เขมขนย่ิงข้ึนตองานอภิบาลและความพยามใหมีชีวิตจิตลึกซึ้งย่ิงข้ึน ทุกคนที่
เฉลิมฉลองสมโภชปสกายอมไดรับพระหรรษทานจากองคพระผูเปนเจาและรับ
ผลจากการเฉลิมฉลองเหลานี้ในชีวิตประจําวันมากย่ิงๆ ข้ึน 

 
ให ณ กรุงโรม วันที่ 16 มกราคม 1988  
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