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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

ในนามของพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจ้าองค์เดยีว อาเมน 
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พระคริสต์ทรงเป็นขึน้ แน่ทเีดยีวพระองค์ทรงเป็นขึน้ 

 เราแสดงความยนิดีและการสรรเสริญ เทศกาลแห่งการเป็นข้ึน ท่ีเป็นความสุขสนัตแ์ละการเฉลิมฉลองของเราทั้งปวง  
ฮ การเป็นข้ึนในชีวติของคริสตชน ไม่ไดเ้ป็นเป็นเหตุการณ์ทาง ระวติัศาสตร์ ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลอง 
เราเคารพในการเฉลิมฉลอง ไม่ใช่เพียงหน่ึงวนัท่ีผา่นไป การเป็นข้ึนคือรากฐานของพระผูไ้ถ่ของเรา 
ท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเราไดท้ าอยา่งสมบูรณ์แบบบนไมก้างเขนนั้น การฟ้ืนคืนพระชนมคื์อส่ิงส าคญัในความเช่ือของเรา 
นัน่คือความส าเร็จในการยกโทษความเป็นมนุษยข์องเรา การฟ้ืนคืนพระชนมคื์อศูนยก์ลางของจิตวญิญาณท่ีไดพ้ฒันา 
ตั้งแต่กระบวนการของจิตวญิยษณปราศจากกการคืนพระชนมก็์ไร้ซ่ึงความหมาย มากไปกวา่นั้น 
การฟ้ืนคืนพระชนมคื์อความหวงัของชีวตินิรันดร์ท่ีจะมาถึง ปราศจากการคืนพระชนม ์ความเช่ือของเหล่าคริสตชน 
ก็ไร้ซ่ึงความหมาย ปราศจากการคืนพระชนม ์ก็ปราศจากสนัติสุขในชีวติบนโลกใบน้ี ปราศจากการคืนพระชนม ์ 
ไร้ซ่ึงความหวงัในอนาคต แสงแห่งการฟ้ืนคืนพระชนม ์ส่องสวา่งในชีวติของมนุษย ์และส่งสวา่งในทุกชีวติ และทุกๆช่วงชีวติ 
    

บางคนอาจจะเกดิค าถามว่า พระเยซูได้มาส้ินพระชนม์จริงหรือ? 

 

 แน่นอน การฟ้ืนคืนพระชนมไ์ดเ้กิดช้ึน มากกวา่ 20 ศตรวรรษมาแลว้ การฟ้ืนคืนพระชนม ์ไม่ไดเ้กิดช้ึนอยา่งลบัๆ 
แต่มีพยาน ไม่ไดมี้เพียงหน่ึงหรือสองคน แต่กลบัมีพยานมากมายทหารผูท่ี้แทงสีขา้งของพระคริสตบ์นกางเขน 
และทหารผูเ้ผา้อุโมงคผ์งัศพ ต่างเป็นพยาน ในการเป็ฯข้ึนมาจากความตายของพระคริสต ์ปอนติอสั ปีลาต 
ผูส้ าคญัซ่ึงน าในการตรวจสอบพระคริสตเจา้ ปอนติอสั ไดน้ าน ้ าลา้งมือต่อหนา้ผงูชน และกล่าววา่ 
"เราไม่มีความผิดเร่ืองความตายคนน้ี"(มทัธิว 27:24) สงัเกตความไม่เขา้กนัของค ากล่าว "ไม่มีความผิดและคนน้ี" แน่นอน 
เราไดส่้งสารถึงเขาท่ีจะตดัสินและตาย  
ปุโรหิตชาวยวิและหวัปุโรหิตไดเ้ป็นพยานในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนกางเขนและเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนในเวลาท่ีมีการฟ้ืนคืนพระ
ชนม ์ผูห้ญิงผูซ่ึ้งออกเดินทางแต่เชา้ตรู่ไดน้ าเคร่ืองหอมท่พวกเธอไดเ้ตรียมไว ้
ต่างเป็นพยานในการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสตเ์จา้ 
ในเวลาเดียวกนัไดมี้หมายส าคญัของความตายของพระคริสตบ์นกางเขนและการฟ้ืนคืนพระชนม ์เราใหท่้านระลึกถึง  
ขณะท่ีผา้ม่านในพระวหิารท่ีขาดออกเป็นสองท่อน และเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวในดวลาท่ีพระองคท์รงถูกตรึงบนกางเขน 
เราใหท่้านระลึกถึงหินกอ้นใหญ่ท่ีปิดปากอุโมงคฝั์งศพ หินกอ้นใหญ่ไดป้กป้องคนตายในอุโมงค ์จากพวกเขา 
โดยเกรงวา่คนตายจะโดนลกัพาหนีไป เราใหท่้านระลึกถึงผา้ลินิน ท่ีเหล่าสาวกไดพ้บท่ีฝังพระศพของพระเจา้  
เราใหท่้านระลึก ถึงทหารผูดู้แลอุโมงค ์เราใหท่้านระลึกถึง สถานท่ีท่ีถูกปิดไวด้ว้ยกอ้นหิน ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของผูค้วบคุม 
ในมนุษยท่ี์เป็นข้ึน พระเจา้ทรงใหพ้ระสญัญาถึงพระผูไ้ถ่ ท่ีพระองคไ์ดท้รงเติมเตม็ น่ีคือแผนท่ีถูกแบ่งไวแ้ลว้ การประสูติ  
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การถูกตรึงบนกางเขน และการเป็นข้ึนจากความตาย ใหท่้านระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท าพนัธกิจ ของพระคริสตเ์จา้ 
เม่ือพระองคไ์ดเ้สดจ็ไปงานสมรสท่ีกานาในกาลิลี 
พระองคไ์ดท้ าการอศัจรรยใ์นงานมงคลสมรสท่ีกานาในกาลิลีท่ีท่ีพระองคท่ี์ทรงเปล่ียนน ้ าเป็นเหลา้องุ่น 
เม่ือหญิงพรหมจารียม์ารียก์ล่าวแก่ท่านวา่ "พวกเขาไม่ม่เหลา้องุ่น"  (ยอห์น 2: 3). เธอหมายถึง "พวกเขาไม่มีความสุข" 
ไดมี้การกล่าวถึงสาวพรหมจารียม์ารียพ์ธัสญัญาเดิม ในพนัธสญัญาเดิม ผูค้นต่างไม่มีความสุขในเร่ืองพระผูไ้ถ่ 
ความสุขของการเป็นข้ึนจากความตาย ค าวา่ ."เหลา้องุ่น" ในความหมายของพระคมัภีร์คือ "ความสุข" 
พระคริสตเจา้ไดต้อบเธอเสมือนเธอคือคนแปลกหนา้ พระองคพ์ดูกบัเธอวา่ "หญิงเอ๋ย ไม่ใช่ธุระของท่าน เวลาของเรายงัไม่ถึง" 
(ยอห์น 2: 4)  "เวลา" น้ีคือเวลาของการถูกตรึงบนกางเขน 
และเวลาของการผื้นคืนพระชนมน่ี์คือเวลาแห่งความสุขของมนุษยโ์ลก และน่ีคือเหตุท่ีเราอธิษฐานหกชัว่โมงและพดูวา่ 
"เราขอบพระคุณพระองค ์ท่ีพระองคท์รงเติมความสุข โอ ้พระผูไ้ถ่ เม่ือพระองคเ์สด็จมาช่วยโลกใบน้ี พระเจา้ 
ค  าสรรเสริญสมควรแก่พระองค"์ 
     

"เราจะตอบสนองการเป็นขึน้จากความตายได้อย่างไร?" "เราจะได้อะไรจากการเป็นขึน้มาจากความตาย?" 

 

เราจะกล่าวถึงรากฐาน 3 ประการส าหรับการตอบสนอง 
 

 ส่ิงแรก: การต้องการการตอบสนอง 
เม่ือเฮโรดไดย้นิข่าวเร่ิองการประสูติของพระคริสต ์เขาไม่ไดไ้ปพบท่านเขากล่าวแก่โหราจารย,์ "จงไปคน้หาพระกมุารนัน่เถิด 
เม่ือพบแลว้จงกลบัมาแจง้แก่เราเพ่ือเราจะไปนมสัการท่านดว้ย" (มทัธิว 2: 

8)เขาคิดวา่มนัมาเกินไปและไม่สมควรท่ีเขาจะตอ้งไป 

พระคมัภีร์ไดส้อนเราวา่: "พวกท่านจงเขา้ใกลพ้ระเจา้ แลว้พระองคจ์ะเสด็จมาใกลท่้าน" (ยากอบ 4: 8)  

ดว้ยเหตผุลน้ี มารียไ์ดไ้ปท่ีอุโมงคใ์นเชา้ตรู่ในวนัฟ้ืนคืนพระชนม ์เพ่ือรับพระพรอนัยิง่ใหญ่ 
นัน่เพ่ือรับพระพรของการมาท่ีอุโมงคบ์ริสุทธ์ิในวนัฟ้ืนคืนพระชนมห์รือ?  

การตอบสนอง มีการสมัผสัและความรู้สึกภายในของเรา 
  

 ประการทีส่อง: การตอบสนองทีล่กึซึ้ง 
คนคนหน่ึงเม่ือเราพดูคุยกบัเขาเก่ียวกบัเร่ืองๆ หน่ึง การตอบสนองของเขาคือการตอบสนองท่ีลึกซ้ึงนัน่เอง ยกตวัอยา่ง 
ในพระคมัภีร์เม่ือพระเจา้ถามอบัราฮมัเพื่อถวายบุตรชายของเขาเพื่อเป็นเคร่ืองเผาบูชา เราไม่เคยรับรู้เลยวา่เขา้จะชกัชา้ 
ทนัใดการเขากลบัตอบสนองอ่างลึกซ้ึง เขาต่ืนแต่เชา้ตรู่และจูงลา น าตวัอิสอคั น าฟืนและมีดไป 
น่ีคือคนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพระคริสตท่ี์ทรงพระชนมอ์ยู ่และไดรั้บการเติมเตม็ดว้ยพระวญิญาณ  
ส าหรับเหตุผลน้ีในพระคมัภีร์กล่าวไว"้จงระลึกถึงพระผูเ้นรมิตสร้างเจา้ เม่ือเจา้ยงัหนุ่มสาว" (ปัญญาจารย ์12: 1),  

นัน่คือจะเกิดข้ึนเม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตและเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ 
 

 ประการทีส่าม การตอบสนองทีไ่ม่รู้จบ 

นัน่หมายถึงมนุษยมี์ชีวติทางฝ่ายจิตวญิญาณท่ีต่อเน่ือง   
นัน่เรียกวา่"เวลาของการตอบสนอง." ระหวา่งเวลานั้น มนุษยไ์ดมี้ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ผา่นการอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ 
และความหมายทางฝ่ายจิตวญิญาณ และยงัผา่นการอดอาหาร,การอ่านโดยจิตวญิญาณ และการรรับใชโ้ดยจิตวญิญาณ  
 



 

 
 
 
 
ทั้งหมดน้ีท าใหม้นุษยมี์การตอบสนองท่ีต่อเน่ืองไม่รู้จบ การตอบสนองท่ีต่อเน่ืองและไม่รู้จท าใหม้นุษยรู้์สึกวา่ 
เขามีชีวติอยูใ่นความสวา่งของการฟ้ืนคืนพระชนม ์ส าหรับเหตุผลน้ี คริสตจกัรของเราไดท้ าการระลึกถึงการฟ้ืนคืนพระชนม ์
ตอ้งท า,ตอ้งกระตือรือร้น ,และตอ้งต่อเน่ืองในการระลึกทุกๆวนั 
เราตอ้งสงัเกตในทุกๆวนัในการอธิษฐานในชัว่โมงแรกในการระลึกถึงแอกปียา 
การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเจา้ของเราวนัอาทิตยใ์นทุกๆสปัดาห์คือวนัของพระเจา้ท่ีสร้างเพ่ือระลึกถึงการเป็นข้ึนมาของพระอง
คเ์อง ในวนัท่ี29ของทุกๆเดือนของคอปติก เราเฉลิมฉลองการระลึกถึงของการแจง้ใหท้ราบ การประสูติ และการเป็นข้ึนมา 
ในทุกๆปีเราเฉลิมฉลองการฟ้ืนคืนพระชนม ์ไม่ใช่เพียงหน่ึงวนั แต่ถึง50วนั 
และเราไม่ไดพิ้จารณาวา่50วนัน้ีจะเป็นเพียงวนัปกติในสปัดาห์ แต่พวกมนัเป็นวนัอาทิตย ์เราสามารถเรียกมนัวา่ 
"วนัอาทิตยอ์นัยาวนาน" ท่ีแสดงถึงการด ารงอยูต่ลอดกาล สงัเกตวา่ในเวลา50 วนัน้ีคือ7สปัดาห์ 
ท่ีเร่ิมจากวนัอาทิตยแ์ละจบลงท่ีวนัอาทิตย ์การเฉลิมฉลองการฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละวนัเพนตาคอส 
ต่างเร่ิมข้ึนและจบลงท่ีวนัท่ี50 ตามล าดบั 

น่ีแสดงถึงการมีชีวติท่ีสมบูรณ์แบบในแผน่ดินสวรรค ์การเฉลิมฉลองการฟ้ืนคืนพระชนมคื์อ "ความสุขใจอนัยิง่ใหญ่" 
ท่ีชีวติของมนุษยท่ี์ผา่น ธรรมเนียมของคริสตจกัร, ในทุกๆวนัเราอธิษฐานในบทสวดสดุดี (Tasbeha), 

เม่ืองเร่ิมตน้อธิษฐานในบทสดุดี: เราอธิษฐานวา่ "เป็นข้ึน, โอ ้ลูกแห่งแสงสวา่ง," 

เป็นข้ึนท าใหนึ้กถึงเรากบัการฟ้ืนคืนพระชนม ์และเม่ือเราร้องเพลงท่อนหน่ึงท่ีสวยงามในท่อนกลางของ Tasbeha 

PSALI Watos,ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยประโยค: "โอ ้ร้องต่อพระองค ์ผูถู้กตรึงบนกางเขน ถูกฝัง และเป็นข้ึนมา 
เพื่อเราและถูกเหยยีบย  ่า และชนะความตาย การฟ้ืนคืนพระชนมคื์อความรู้สึกและชีวติ ท่ีท าใหเ้ราพกูกบัเซนตพ์อลอคัรสาวก: 
"ขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้จกัพระองค ์
คือรู้จกัฤทธ์ิเดชแห่งการคืนพระชนมข์องพระองคแ์ละรู้จกัการมีส่วนร่วมในความทุกขข์องพระองค"์ (ฟิลิปปี 3:10) 

ผา่นการฟ้ืนคืนพระชนม ์. เราสามารถสร้างความแข่งแกร่ง 
และความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งเรากบัพระคริสตเ์จา้โดยการส่วนตวั 
   

 ขา้พเจา้ใชโ้อกาสน้ีในการท่ีจะเสนอความยนิดีแก่ท่านทุกๆคน, ทุกๆคริสตจกัร, คุณพอ่และบิชอป, 

คุณพอ่แห่งบาทหลวง คณะผูช่้วย และผูรั้บใชทุ้กๆท่าน ทั้งชายและหญิง ทั้งชายหนุ่มและหญิงสาว ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง 
ขา้พเจา้ยงัส่งความรักน้ีไปถึงคริสตจกัรรอบๆและทัว่โลก 
ขา้พเจา้ยงัส่งความรักน้ีถึงทุกคนผูท้  างานและรับใชใ้นจิตวญิญาณและความจริง. 
ขา้พเจา้ขอเชิญชวนท่านผูมี้ชีวติในความยนิดีของการเป็นข้ึน, ไม่เพียงแต่ระหวา่งการเฉลิมฉลองการเป็นข้ึน 
แต่ในทุกๆวนัในชีวติของท่าน  
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พระคริสตท์รงเป็นข้ึน.แน่ท่ีเดียวพระองคท์รงเป็นข้ึน. สุขสนัตว์นัฟ้ืนคืนพระชนม ์

 

 


