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เมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ในตะวันออกกลางซึง่ เปลีย่ นแปลงโลกของเราไปตลอดกาล
เหตุ ก ารณ์ นี้ คื อ การสิ้ น พระชนม์ แ ละการกลั บ คื น
พระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
เราเรียกสัปดาห์สุดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่นี้ว่า
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัปดาห์ที่พิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น
พระเจ้าและพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ก็เพื่อช่วยเรามนุษย์ให้
รอดพ้น
สารอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ ฉบั บ นี้ ได้ ร้ อ ยเรี ย ง
เหตุการณ์การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า เพื่อให้ผู้อ่านได้
เข้าใจถึงแผนการไถ่กู้ของพระองค์มากยิ่งขึ้น

การตรึงกางเขนเป็นโทษประหารที่โหดร้าย
และทรมานมากที่ สุ ด เท่ า ที่ ม นุ ษ ย์ เ คยประดิ ษ ฐ์
คิ ด ค้ น ขึ้ น มา แม้ ก ระนั้ น ก่ อ นพระเยซู เจ้ า จะ
ถูกตรึง ทรงถูกไต่สวนหกครั้งตลอดคืน พระองค์
ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ซ้�ำ ร้ายพวกเขายังมอบพระองค์
ให้ กั บ ทหารโรมั น ที่ ต้ อ งการเยาะเย้ ย พระองค์
พวกเขาสวมเสื้อคลุมให้พระองค์ สวมมงกุฎหนาม
ซึ่งทะลุเข้าไปในศีรษะของพระองค์ พวกเขาเอา
ผ้าปิดตาพระองค์ แล้วก็เริ่มทุบตีและตบพระพักตร์
พระองค์ พระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาดึงเคราของ
พระองค์ด้วยซ้ำ�ไป (อสย 50:6)
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พระคั ม ภี ร์ เ ล่ า ว่ า พระองค์ ถู ก เยาะเย้ ย และ
ดูหมิ่นเหยียดหยาม พระองค์ถูกจับและถูกเฆี่ยนตี
เมื่อพวกเขาเฆี่ยนพระองค์แต่ละครั้ง มันจึงไม่เพียง
แต่เปิดแผลบนหลังของพระองค์เท่านั้น แต่มันยัง
ทำ�ให้พระองค์ฟกช้ำ�ดำ�เขียวไปด้วย
แผ่ น หลั ง ของพระเยซู เจ้ า จึ ง ชุ่ ม โชกไปด้ ว ย
เลือดก่อนจะถูกตรึงกางเขนเสียอีก จากนั้นพวกเขา
ให้พระองค์แบกกางเขนหนักๆ ขึ้นไปบนเนินเขา
กัลวาริโอ ขณะทีแ่ บกไม้กางเขนขึน้ เนินเขา พระองค์
สะดุ ด ล้ ม ลงเนื่ อ งจากเหน็ ด เหนื่ อ ยและเสี ย พระ
โลหิต ทหารจึงเกณฑ์คนหนึ่งจากฝูงชนให้มาช่วย
พระองค์แบกกางเขน เขาคือซีโมนชาวไซรีน

เมื่อถึงยอดเนินเขา พวกเขาจับพระองค์
เหยียดลงบนไม้กางเขนแล้วก็ตอกตะปูพระองค์
การตายบนไม้กางเขนเป็นการตายอันเนือ่ งมา
จากหายใจไม่ออก หากเราต้องถูกแขวนห้อยแบบนี้
สักพักหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อช่องอกและ
กล้ามเนื้อหน้าอกของเราจะเริ่มเป็นอัมพาต และ
เมื่อน้ำ�หนักตัวทั้งหมดอยู่ในลักษณะนี้ ที่สุดเราจะ
หายใจเข้าได้แต่จะหายใจออกไม่ได้ ดังนั้นการตาย
บนไม้กางเขนจึงเป็นการตายเพราะหายใจไม่ออก
นับว่าเป็นการทรมานอย่างไม่น่าเชื่อ นี่คือเหตุผล
ที่พระคัมภีร์บอกเราว่าในที่สุดทหารโรมันหักขาของ
คนที่ถูกตรึง เพราะพวกเขายืดตัวขึ้นไม่ได้อีกแล้ว
และก็หายใจไม่ออกอีกด้วย

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ค่าตอบแทนที่ได้จาก
บาปคือความตาย” (รม 6:23) ข่าวดีก็คือพระ
เยซูเจ้าทรงชดใช้โทษบาปของเราโดยทรงยอมตาย
แทนเราแล้ว พระองค์ทรงรักเรามาก พระองค์
ไม่เพียงสร้างเรามา แต่ยังทรงลงมาบังเกิดในโลก
เพื่อจะรับโทษบาปแทนเราอีกด้วย
ดังนั้น การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าจึง
เป็น Passion จริงๆ คือเป็นทั้งมหาทรมานและ
ในเวลาเดียวกันก็เป็นการแสดงให้เห็นความรัก
ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเราอีกด้วย

พวกเขายังเอาหอกมาแทงสีข้างของพระองค์
เพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว มีโลหิต
และน้�ำ ไหลออกมา มีหนังสือมากมายเขียนเกีย่ วกับ
เรื่ อ งนี้ แ ละแพทย์ ก็ ล งความเห็ น ว่ า เหตุ ผ ลเดี ย ว
ที่ ทำ � ให้ โ ลหิ ต และน้ำ � ไหลปนกั น ออกมาได้ ก็ คื อ
หัวใจฉีกขาด เราพูดได้เต็มปากว่าพระเยซูเจ้า
สิน้ พระชนม์บนไม้กางเขนก็เพราะทรงรักเรามาก
มากจนหัวใจแตกสลาย
ทำ�ไม? ทำ�ไมพระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขน? พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ก็เพราะต้องมีคนมาชดใช้ความผิดบาปของเรา
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หลั ง จากสิ้ น พระชนม์ แ ล้ ว พวกเขา
ก็นำ�พระศพของพระองค์ลงจากกางเขน
แล้วฝังไว้ในพระคูหา พวกเขาขุดถ้�ำ เชิงเขา
เข้าไปในหินปูนเพื่อใช้ฝังศพ แล้วขุดร่อง
และกลิ้งหินโม่ขนาดยักษ์ปิดปากถ้ำ�

นักบุญเปาโลบอกว่า “พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรง
รักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะ
ที่เรายังเป็นคนบาป” (รม 5:8) ถ้าเรามองที่การเนรมิต
สร้างโลกเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่ถ้าเรามอง
ที่ไม้กางเขนเราจะเห็นหัวใจของพระเจ้า เห็นความรักของ
พระองค์ นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงยอมถูกตรึงกางเขน
จดหมายถึงชาวเอเฟซัสบอกว่า “ในองค์พระคริสตเจ้า
เราได้รับการไถ่กู้ เดชะพระโลหิต คือได้รับการอภัย
บาป นี่คือพระหรรษทานอันอุดม” (อฟ 1:7) พระเยซูเจ้า
ไม่ได้ทำ�อะไรผิด พระองค์ไม่สมควรรับโทษ พระองค์
ไม่สมควรตาย ความผิดเดียวที่พระองค์มีคือพระองค์
ทรงรักเรา รักเราอย่างที่สุด

น่ า สนใจที่ ห ลั ง จากพระเยซู เจ้ า สิ้ น
พระชนม์ บรรดาผู้นำ�ทางศาสนาของ
ชาวยิวรู้สึกกลัว พวกเขากลับไปหาปิลาต
พูดว่า “พระเยซูเจ้าอ้างว่าจะกลับคืนชีพ
ภายในสามวั น เรารู้ ว่ า มั น ไม่ มี ท าง
เกิดขึ้น แต่เพื่อความแน่ใจ ขอให้ท่าน
เฝ้าพระคูหาอย่างเข้มงวดโดยประทับ
ตราที่หินปิดทางเข้าและวางยามไว้”
สิ่งที่ทำ�ให้พระเยซูเจ้าแตกต่างจาก
คนอื่นก็คือ พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์
เป็นมรณสักขีบนไม้กางเขนเท่านั้น แต่
พระองค์ ยั ง กลั บ คื น พระชนมชี พ จาก
ความตายอีกด้วย นี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีใคร
ทำ � ได้ ม าก่ อ นการกลั บ คื น พระชนมชี พ
จึ ง ควรเป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์
หากปราศจากธรรมล้ำ�ลึกประการนี้
ก็คงไม่มีพระศาสนจักร ไม่มีความหวัง
ในชีวิตนิรันดร และไม่มีพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงพระชนมชีพให้เราได้สัมผัสดังเช่น
ทุกวันนี้
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อย่างที่ทราบกันว่า “วันอีสเตอร์” มีความหมายและ
สำ�คัญต่อคริสตชนอย่างยิง่ เพราะเป็นวันทีค่ ริสตชนทัว่ โลก
ได้ร่วมเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู
แต่ทราบหรือไม่? นอกจากเหตุผลสำ�คัญที่กล่าวมาแล้วนั้น
วันอีสเตอร์หรือวันปัสกา มีต้นกำ�เนิดมาจากอะไร?
“ปัสกา” ในภาษาไทยทับศัพท์ภาษาฮีบรู “PESACH” ซึ่งเป็น
เทศกาลของชาวฮีบรูที่จะระลึกถึงเวลาที่พระเจ้าได้กอบกู้เขาจาก
สภาพการเป็นทาส และพาเขาจากอียิปต์ไปสู่แผ่นดินใหม่ ชาวยิว
จึงฉลองวันปัสกาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่อียิปต์เมื่อ
สามพันกว่าปีแล้ว และกำ�ลังรอคอยพระเมสสิยาห์อยู่
นอกจากความหมายและต้นกำ�เนิดของเทศกาลอีสเตอร์ ใน
แต่ละท้องถิ่นยังมีการฉลองเทศกาลอีสเตอร์แตกต่างกันออกไป
อย่างเช่น ประเทศอิตาลี ก็มีละครอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องราว
ของอีสเตอร์ มีการทำ�ขนมอบที่เรียกกันว่า corona di nove ขึ้นเป็น
รูปมงกุฏ รวมถึงอาหารอื่นๆ ตามธรรมเนียม คือ เนื้อแกะ เนื้อแพะ
อีสเตอร์ในประเทศโปแลนด์จะเฉลิมฉลองโดยการทานอาหารกับ
ครอบครัว เช่น แฮม ไส้กรอก สลัด babka และ mazurka หรือเค้ก
อันแสนหวานโรยถั่ว ผลไม้และน้ำ�ผึ้ง
ถึ ง แม้ ว่ า อี ส เตอร์ ยั ง คงรั ก ษาความสำ �คั ญ ทางด้ า นศาสนาที่
สำ�คัญไว้ แต่กย็ งั มีธรรมเนียมหนึง่ ทีเ่ ราคุน้ ชินกันมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะ
เด็กๆ ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์คือ การตกแต่งไข่และเข้าร่วม
การตามล่าไข่อีสเตอร์ ซึ่งถูกซ่อนโดยกระต่ายอีสเตอร์ นั่นเอง
Easter Egg / Paschal egg หมายถึง
สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ การฟื้นคืนชีพ
Easter Bunny / Easter
Rabbit คื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
อีสเตอร์ ที่เชื่อว่ากระต่ายจะ
เป็นผู้นำ�ไข่อีสเตอร์มาให้ เป็น
เหมื อ นกั บ ผู้ ใ ห้ กำ � เนิ ด ชี วิ ต ใหม่
กระต่ายจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์
ของชีวิตใหม่

นับได้ว่ากว่าสองพันปีที่ผ่านมานี้จะมี
ธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆ ถูกผนวกเข้าไว้
มากมาย บ้างเป็นประเพณีทางศาสนา และ
บ้างก็เป็นประเพณีเพื่อความสนุกสนาน
แต่ เ ราต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า เทศกาลอี ส เตอร์
คื อ ช่ ว งเวลาที่ ดี ที่ สุ ด ที่ เราจะฟื้ น ฟู ค วาม
สั ม พั นธ์ กั บ องค์ พ ระเยซู แ ละกั บ พี่ น้ อ ง
เพื่ อ ที่ เ ราจะได้ เ ป็ น พยานถึ ง พระองค์
ด้วยความรัก การเสียสละ และความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในชี วิ ต ประจำ � วั น
ของเรา ทัง้ ด้วยคำ�พูดและด้วยการกระทำ�

สุขสันต์วันปัสกา
แด่พี่น้องทุกท่าน

ที่มา : dahlfred.com
https://www.educatepark.com/
http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/2012-04-04-02-02-45/2614-0071920
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บอกข่าวเล่าสาร

สือ่ มวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

สมณสมัยที่ 9 ของ "สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส"

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. โอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีย์
มารีย์และฉลองสมณสมัยที่ 9 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธี
มิสซา พร้อมด้วย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม (สมณทูตแห่งรัฐวาติกันประจำ�ประเทศไทย), พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์,
พระอัครสังฆราชวีระเดช ใจเสรี และบรรดาพระสังฆราชในประเทศไทย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ภาวนาเพื่อสันติสุข ณ วัดคอนเซ็ปชัญ
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 เวลา 17.00 น.
พระคาร์ดนิ ลั เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบ
พิธีมิสซา โอกาสวันสมโภชทูตสวรรค์คาเบรียล
แจ้ ง ข่ า วแด่ พ ระนางมารี อ า และภาวนาเพื่ อ
สันติสุข ในประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน
ในวันที่ 25 มีนาคม 2022 เวลา 17.00 น.
ณ วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า กรุงเทพฯ
ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชื้อเชิญคริสตชนทั่วโลก รวมทั้งผู้มีใจรักสันติสุข ร่วมวจนพิธีกรรมและสวดภาวนา
เพื่อถวายประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน และมนุษยชาติ แด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี โดยคุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช ประธานพิธี

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โอกาสสมโภช
นักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีย์มารีย์ และร่วมยินดี โอกาส 25 ปี
ชีวิตสงฆ์โดย คุณพ่อธนากร เลาหบุตร ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
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ฉลองวัดแม่พระรับสาร โรจนะ
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 ฉลอง
วัดแม่พระรับสาร โรจนะ โดย คุณพ่อ
วรยุทธ กิจบำ�รุง เป็นประธานร่วมกับ
คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา, คุณพ่อ
ธนากร เลาหบุตร พร้อมด้วยพระสงฆ์
พี่น้องสัตบุรุษจำ�นวนมาก

วันครอบครัววัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022 ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้อำ�นวยการ
จัดงานวันครอบครัว ในหัวข้อ “ครอบครัวก้าวไปด้วยกันด้วยความรัก” ณ วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว โดยมีคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์
เจ้าอาวาส พร้อมด้วยมาเซอร์ คณะสภาภิบาล และสัตบุรุษให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ครอบครัว และในชุมชนวัด

พิธีมิสซาปลงศพ ยอห์นบัปติสต์ เสมอ สุภาจักร์
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2022 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ ยอห์นบัปติสต์ เสมอ สุภาจักร์
(บิดาของคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์) ร่วมกับคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ, คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และบรรดา
ญาติมิตรมาร่วมอาลัยรักจำ�นวนมาก
คอร์สอบรมพักภารกิจ ของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

สหพันธ์อธิการคณะนักบวชแห่งประเทศไทย จัดคอร์สอบรมพักภารกิจแก่สมาชิก
ในวันที่ 13 มีนาคม - 9 เมษายน 2022 ณ สำ�นักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ มีนบุรี
วัดนักบุญอันนามอบของช่วยเหลือผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 ณ ศูนย์พกั คอยคนสาครเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022
วัดนักบุญอันนา(ท่าจีน) โดยคุณพ่อธนันชัย
กิจสมัคร (เจ้าอาวาส) คุณพ่อชนภัทร
ศุขะเนตร (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส), ซิสเตอร์ และ
ตัวแทนสัตบุรุษวัดนักบุญอันนา ผ่านทาง
ผู้มีน้ำ�ใจดี ช่วยกันสนับสนุนปัจจัยในการซื้อ
สิง่ ของทีจ่ �ำ เป็นต่างๆ เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูท้ ี่
ติดเชื้อโควิด-19 ประเภทสีเหลืองและสีเขียว
ที่กักตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยคนสาครเมือง ศูนย์
ที่ 1 จำ�นวนประมาณ 170 ท่าน ณ ที่นี้ และ
ยังได้นำ�ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์ที่ 10 สภาอุตสาหกรรม เชิงสะพาน
แม่น้ำ�ท่าจีน จำ�นวนประมาณ 70 ท่าน

ค่ายปัสกากับคำ�สอนออนไลน์ 2022
วันที่ 25-27 มีนาคม 2022 แผนก
เยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดย
คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผูจ้ ดั การแผนก
จัดค่ายปัสกา กับคำ�สอน ออนไลน์ ภายใต้
พระวาจา "เรารักท่านทัง้ หลายอย่างไร ท่าน
ก็จงรักกันอย่างนัน้ เถิด" (ยน13: 34) ณ บ้าน
สวนยอแซฟ และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สามพราน
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บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
“พระเยซูเจ้าทรงมารับสภาพมนุษย์
เพื่อไถ่บาปมนุษย์ ด้วยการถูกตรึงบนไม้
กางเขน ตามวิถีแบบมนุษย์” นี่คือ ประโยค
หนึ่ง ในบทไตร่ตรอง ธรรมล้ำ�ลึกปัสกา
ที่ เราคริ ส ตชนร่ ว มส่ ว นในพิ ธี ก รรมสั ป ดาห์
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ได้
แบ่งปันสามหัวข้อได้แก่ 1.พระเยซูเจ้าทรงถูก
พิจารณาคดี 2.การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู
เจ้า 3.การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งสาร
สังฆมณฑลฯ ฉบับนี้ได้เรียบเรียง ในหัวข้อ
ที่ 2 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ให้
พี่น้องอ่านและรำ�พึงไตร่ตรองไปร่วมกันใน
ปีนี้ ทั้งนี้ พี่น้องยังสามารถดูคลิปฉบับเต็ม
ทั้งสามหัวข้อ (Ep1 – Ep 3 ) ได้ในรายการ
พระเจ้าสถิตกับเรา ที่สื่อฯกรุงเทพฯ ของเรา
ผลิ ต ในสามช่ อ งทาง ได้ แ ก่ www.
catholic.or.th, Facebook : สื่อมวลชน
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
Youtube : catholic bkk

ทั้งนี้ ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ทางสื่อฯกรุงเทพฯ ได้ถ่ายทอดสด
พิธีกรรมตั้งแต่วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ถึง วันอาทิตย์ปัสกา ซึ่งพี่น้อง
สามารถร่วมพิธกี รรมออนไลน์ได้ ตามทีป่ ระชาสัมพันธ์ดา้ นล่างนี้ อย่างไร
ก็ตาม คงเป็นการดีหากเราสามารถไปร่วมพิธีกรรมที่วัดได้ด้วยตนเอง
(อย่างปลอดภัย) เพื่อร่วมพิธีกรรมอย่างใกล้ชิดและเต็มเปี่ยมด้วยความ
เชื่อศรัทธา
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกและเราทุกคน มีความยากลำ�บาก
ในการดำ�เนินชีวิต ในวิกฤตการณ์โรคระบาด อันมีผลต่อชีวิตทั้งครบ
ได้แก่ สุขภาพร่างกาย การดำ�เนินชีวิตและการทำ�มาหากิน หรือแม้
กระทั่งสงครามในบางประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้เราได้ถวายความ
ทุกข์ยากลำ�บาก ในการแบกไม้กางเขนร่วมกับพระเยซูเจ้า และดูแล
จิตวิญญาณของตนด้วยความเชื่อในพระเจ้า เพื่อขอพรพระเจ้าให้เรา
ทุกคนสามารถมีพลังผ่านพ้นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้
ปัสกา หมายถึง การผ่าน,ข้าม,พ้น ดังที่พระเยซูเจ้าทรงไถ่บาป ด้วย
การสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ ทรงผ่าน,ข้ามและชนะบาปและ
ความตาย ทำ�ให้มนุษย์ได้รับความรอดพ้นฝ่ายวิญญาณ เชิญชวนเรา
คริสตชน ร่วมพิธกี รรมสัปดาห์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ และปัสกาในปีน้ี ด้วยความเชือ่
ศรัทธาที่ม่นั คง และด้วยความสุข เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าประทับกับเรา
ประทานชีวติ ให้เรา เราจึงดำ�เนินชีวติ ด้วยความรักตามแบบอย่างทีพ่ ระสอน
ดังทีพ่ ระองค์ทรงรักเรา กระทัง่ ยอมตายบนไม้กางเขนเพือ่ ไถ่บาปเราทุกคน
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
(สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
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