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จดหมายแห่งสันตะปาปาที่สง่มายังพวกท่านในเทศกาลแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ 2016 ภาษาไทย 

 
ในนามของพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์

 

พระเจา้องค์เดยีว ขา้พเจา้มีความยินดีในการฟื้นคนื และมอบความชื่นชมนีแ้ด่ทา่น 
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดตี่อคริสตจักรคอปติค ชาวเมอืง บิช็อป ปุโรหติ ผู้ช่วยบาทหลวง ละคริสตจักรทุกแห่ง 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดตี่อผู้รับใชทุ้กทา่น อนุชน เดก็ๆ และทกุๆ ครอบครัวคริสตชน  

าพเจา้ขอแสดงควายินดตี่อศาสนกิจคอปติกทัว่โลก สขุสันตว์ันฟื้นคืนพระชนม์  

ละขอให้ทา่นมีสขุภาพดีทั้งในปีนี้และปตี่อๆ ไป 

 
ความจริงแล้ว เทศกาลฟื้นคนืพระชนม์คือสาระส าคัญของเทศกาลทั้งหมดของเ รา เปน็มงกุฎแห่งดวงใจ 

และความตื่นเต้นในใจ นีค่ือเทศกาลที่เราเฉลิมฉลองในทุกๆ วนั เมื่อเราพูดถึงวนัแหง่การฟื้นคืนพระชนม์ 

เราจะสามารถจดจ าได้ถึงพระเยซูคริสต์เจา้ผู้ถึงตรึงบนกางเขน  

พระองคท์รงมรณาและมีพยานมากมายในเหตุการณน์ี้ นั่นรวมไปถึงทหารของโรมัน ยามผูอุ้โมงค์ 

หญิงผู้ที่ไปอุโมงค์ โยเซฟผูท้ี่แบกพระศพของพระเยซูคริสต ์และ ปอนติอสั ปิลาต 

หลักฐานการมรณาของพระองค์บนกางเขน คอื ม่านทีข่าดในพระวิหาร   

ารพบผา้พันพระศพของพระองค์ในอุโมงค์ ก้อนหินทีป่ิดปากอโุมงค์  

ยามที่คอยเฝ้าอุโมงค์ที่ได้รับค าสั่งจากรัฐบาลโรมัน สุดทา้ยนี้ยังรวมถึง การปิดปะตูอโุมงค์ที่ถูกสั่งโดยรับโรมัน  

พระครสิต์ผูถู้กตรึงบนกางเขน ดังที่เราได้ล่าวและเป็นพยานตามหลักข้อเชื่อ 

พยานของการฟื้นคืนพระชนม์มาจากทูตสวรรค ์ทตูสวรรค์ได้ประกาศวา่พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์  

ยามได้ล้มลง และ หัวหนา้ปโุรหิตตา่งๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวผิดๆ พระเยซูคริสต์เจา้ของเราได้ปรากฎตัวหลายๆ 

ครั้งต่อสาวก หลักฐานมีมากมาย เหตุการณ์แผน่ดินที่เกดิควบคู่ไปกับการฟืน้คืนพระชนม์  

ก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์ไดเ้ปิดออก เราร าลึกถึงเรื่องราวของผูหญิงทีเ่ตรียมเครื่องหอมไปแต่ได้พบ 

กับอุโมงค์ทีว่่างเปล่า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้น โดยได้ทิ้งผ้าลินนิและผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ 

 
ระหวา่งเทศกาลการฟื้นคืนพระชนม์นี ้อาจมีคนถามว่า ตั้งแต่มีการฟื้นคืนพระชนม์มานั้นตั้งแต่ศตวรรษแรก (33  

ก่อนคริสตศักราช) อะไรคือสิ่งส าคัญในการฟื้นคนืพระชนม์ส าหรับเราในศตวรรษ ที่ 21 นี ้

 
อะไรคือประโยชนข์องการฟืน้คืนพระชนม์ ข้าพเจา้ต้องการอภิปรายเกี่ยวกับคณุคา่ของการฟื้นคืนพระชน ม์  

 

1) การฟืน้คืนพระชนม์ท าใหเ้รารู้วา่ทรงมาจากสวรรค์ ทา่นทรงเป็นสิ่งทรงสร้างจากสวรรค ์อยู่อย่างชาวสวรรค์  

ถูกสรา้งให้มีรูปร่างและมีความเหมือนกับพระเจ้า มีจิตใจและเจตนาที่เหมือนพระองค ์

มนุษย์คนแรกได้ใช้อสิระอยา่งผิดพลาด ผลคอืเขาได้ใชอ้ิสรภาพในการท าลายกฎและท าลายดวงใจขอ  

งพระเจา้ มนษุย์ได้อยู่ในความตกต่ าและพระลักษณะของพระเจา้นั้นมืดมิด วามมืดมืดท าให้เกิดความคิดที่สับสน 

และ ไม่สามารถที่จะแยกแยะความส าคัญได้ มนษุย์กลายเป็นผู้ไม่ยอมรับความเป็นจริง ในเวลานั้น 

พระเจา้ทีส่ื่อสารกับมนษุย์ผา่นเสยีงและจากนั้นผา่นรา่งมนุษย์ของพระองค์  

ป้าหมายคอืการซ่อมแซมพระลักษณะของพระองคแ์ละ ท าการคืนด ี  

ารฟื้นคนืพระชนม์เกดิขึ้นเพือ่ให้มนุษย์ได้ความสวา่งอีกครั้ง มนุษยก์ลายเป็นผูส้่องสว่าง อยา่งไรกต็าม 

พระเยซูครสิต์ไดก้ล่าวไว้ว่า เพื่อทกุคนที่วางใจในเราจะไม่ อยู่ในความมืด (ยอห์น 12:46) 
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เพราะวา่ความสวา่งของการฟื้นคืนพระชนม์ได้สอ่งสวา่ง นี่คือคณุคา่แรก   

นุษย์จดจ าถึงการเป็นชาวสวรค์ที่แท้จริง 

 
2) ล าดับทีส่อง มนษุย์จะมีชวีติอยู่ได้โดยความหวังและ สิง่ที่คาดการณ์ไว้ทกุวนัๆ และไม่ใช่การหยุดชะงัก  

วันนี้เราต้องการความหวัง มารีย์ มักดาลา หญิงผู้มีความกังวลที่ได้ไปที่อโุมงค์ฝังศพ ผู้เฝ้ามองหาพระอาจารย์ 

เมื่อเธอได้ยินใครบางคนพูดกับเธอ เธอคิดว่านั่นคือยาม เธอได้คร่ าครวญขณะที่ตามหาพระคริสต์ สุดทา้ยแล้ว  

เธอได้พบพระองคเ์มื่อพระองค์ทรงเรียกเธอ มารีย ์เธอได้ตอบและร้องไห้ออกมาวา่ รับโบน ี(ยอห์น 20:16)  

หมายความว่า ทา่นอาจารย ์เจ้านาย และพระเจ้าของขา้ฯ ในการร าลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์นัน้  

พระเยซูได้ปรากฎแต่ชาย 2 คนที่ท้อใจ พระองค์ทรงปรากฎแก่พวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทางไปเอมมา 

อูส ใกล้เยรูซาเล็ม พวกเขาพูดกันว่า ใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทาง  

และเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้ เรา ฟังไม่ใช่หรือ   

ามสิ้นหวังของพวกเขาถูกแทนที่ดว้ยความเบกิบานใจและควา มหวัง เช่นเดียวกันมีต่างมีในเหล่าสาวก 

ผู้ที่มีความกลัว แต่เมื่อพระคริสต์ทรงส าแดงตนต่อพวกเขา อ่านในพระธรรม  

เมื่อพวกสาวกเหน็องค์พระผูเ้ป็นเจา้แล้วก็มีความยินด ี(ยอห์น 20:20) 

 
3) คณุคา่อย่างที่สามของการฟื้นคืนพระชนม์ การได้ซื้อมนุษย์โดยความเมตตาให้มาเป็นบุตรโดยผ่านการฟื้น 

คืนพระชนม์ การรับรู้ได้ในทุกๆ วนัโดยผา่นทางการอธฐิาน เมื่อเราอธษิฐาน ในการเริ่มต้นของ อกัปียา  

ให้เราระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ที่เกิดขึ้นในเวลาเชา้มืด ในทกุๆ วันอาทติย์เราได้รวมตัวเพื่อสวดภาวนา  

เหมือนว่าวันนีเ้ป็นวันแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ นี่คือสัปดาห์แห่งเทศกาลนี ้ในวันที่ 29 ของทุกๆเดือนคอปตกิ  

เราได้เฉลิมฉลองเทศกาลประกาศ การประสตูิ และการเปน็ขึ้นมา ในทกุๆ ป ี 

พวกเราได้เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการเป็นขึน้ยาวนานถึง 50 วัน เราเรียกว่า 50วันอันบริสุทธิ ์

 

นี่คือภาพลักษณท์ี่สวยงาม ทีเ่ราได้รับความเมตตาในการเป็นบตุรตั้งแตท่ี่เราได้รับบัพติสมา  

เมื่อเราได้จุ่มลงในน้ า 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วนัที่ทีพ่ระเยซคูริสต์เจา้ได้ใช้อุโมงค์ เมื่อเราเตรียมรับศีลมหาสนิท  

ปุโรหิตได้คร่ าครวญในการสารภาพบาป ผู้ทรงชว่ยของเรา ปลดเราจากบาปและ ชวีตินิรันดร ์ในทกุๆ 

การสวดภาวนา เราได้รบักายอันบริสทุธิ ์และเลือดแห่งคณุค่าขององค์พระครสิตท์ี่จะให้ชีวิตใหม่กับเราโด 

ยความสว่างแห่งการเปน็ขึ้น ถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบตุรมนุษย์ ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่าน 

(ยอห์น 6:53) 

 
ดังนั้น เราไม่สามารถเขา้ใจถ้อยค าอันบรสิุทธิ ์ยกเว้นโดยความเขา้ใจการฟื้นคืนพระชนม์  

พระบิดาของเราผู้เขียนพระธรรมบัญญัตทิี่ได้รับการดลใจจากพ ระเจ้าผา่นทางการมองเห็นการฟื้นคืนพระชนม์ 

การฟืน้คืนพระชนม์ คือการถวายทุกสิ่ง คือความสุขสันต์ พวกเราสมควรไขว่ควา้ความสขุในชีวติ  

ละเฉลิมฉลองในทุกๆ วัน การฟื้นคืนพระชนม์ได้เริ่มต้นสิง่ใหม่ๆในชีวิตเราทกุๆ ปี  

ชื่นชมการเป็นคืน้มาและด าเนินชีวติกับมัน ในทกุๆ  ค่ าคนืในเวลาเที่ยงคนืได้มีการอธิษฐาน สวดภาวนาดังนี้ 

เป็นขึน้ โอ ลูกแห่งความสว่าง ให้เรารว่มสรรเสริญพระเจา้แห่งเจา้ภาพ  นี่คอืสิ่งที่คริสจักรท าทุกๆ วัน เปน็ขึ้น 

โอ ลูกแห่งความสวา่ง ผา่นทางการฟื้นคืนพระชนม์ พวกเราได้มาเปน็บุตรแห่งความสว่าง 

ผ่านทางการฟื้นคืนพระชนม์ เราไดย้ืนและสรรเสริญพระเจ้า ดังในพระคัมภีร์เขยีนไวว้่า  

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น   

ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า (กจิการ 4:12) การฟ้ืนคืนพระชนม์คือความปิติยินดี 

 
เราได้ภาวนถึงความชื่นชมยนิดีในจิตใจของเรา ทกุคนสมควรยินดีกบัการฟื้นคืนพระชนม์ในชีวิตของทา่น  

ที่อยู่อาศัย การงาน การรับใช้ และคริสตจักร ขอให้การฟื้นคืนพระชนม์เป็นความยินดีเมื่อ 

ท่านตื่นขึ้นมาเริ่มวันใหม่ ดังนั้นชีวติของท่านจะได้รับการฟื้นฟู 

 

ข้าพเจ้าไดก้ล่าวย้ าถึงความยินดีต่อทุกทา่น และ ข้าพเจา้มีความยนิดีกับท่าน ละได้สง่ต่อความเคารพแห่งอียิปต ์ 

และครสิตจกัรแห่งอียิปต ์ชาวเมืองทุกแห่ง และบิช็อปแหง่ไซนอด รวมถึงบาทหลวงและคริสตชนทกุทา่น 

 
เอ็ก คริส ตอส อะ เนส ต ิอะ ลิ ทอส อะ เนส ติ 

พระครสิตท์รงเป็นขึ้น เปน็ความจริงที่พระองค์เป็นขึ้น 

 

 


