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กจ 4:32-35

กลุม่ ผูม้ คี วามเชือ่ ดำ�เนินชีวติ เป็นนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน ไม่คดิ ว่าสิง่ ทีต่ นมีเป็นกรรมสิทธิ์
ของตน แต่ทุกอย่างเป็นของกลาง
บรรดาอัครสาวกยังคงเป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู องค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่และทุกคนได้รับความเคารพนับถือ
อย่างสูง
ในกลุม่ ของเขาไม่มใี ครขัดสน ผูใ้ ดมีทดี่ นิ หรือบ้านก็ขายและนำ�เงินทีข่ ายได้มามอบ
ให้บรรดาอัครสาวก เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่ละคนตามความต้องการ

เพลงสดุดี		

สดด 118:2-4,16-18,22-24

ก) พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลจงกล่าวว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ด�ำรงอยู่เป็นนิตย์”
เผ่าพันธุ์ของอาโรนจงกล่าวว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ด�ำรงอยู่เป็นนิตย์”
ผู้ที่ย�ำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ด�ำรงอยู่เป็นนิตย์”
ข) พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้น
พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีชัยชนะ
ข้าพเจ้าจะไม่ตาย ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่
และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษข้าพเจ้าอย่างเข้มงวด
แต่ก็มิได้ทรงปล่อยข้าพเจ้าให้ตาย

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึง่

1 ยน 5:1-6

พีน่ อ้ งทีร่ กั ยิง่ ทุกคนทีเ่ ชือ่ ว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า ทุก
คนที่รักพ่อ ย่อมรักลูกของเขาด้วย เราทราบว่าเรารักบรรดาบุตรของพระเจ้า เมื่อเรารัก
พระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ ความรักต่อพระเจ้าคือการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติ บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าได้
ชนะโลกแล้ว ชัยชนะที่ได้ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา
ใครเล่าชนะโลกได้ ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า? พระองค์
ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยนํ้าและพระโลหิต พระองค์คือพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์มิได้
เสด็จมาโดยนํ้าแต่อย่างเดียว แต่เสด็จมาโดยนํ้าและพระโลหิต และองค์พระจิตเจ้าทรง
เป็นพยานถึงเรื่องนี้ เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น
ยน 20:19-31

คํ่าวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์
กำ�ลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้า
มาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุข
จงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรง
สำ�แดงพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกายแก่บรรดาศิษย์ เมื่อ
เขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี พระองค์
ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”
ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย
ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด
บาปของผูน้ นั้ ก็ได้รบั การอภัย ท่านทัง้ หลายไม่อภัยบาปของผู้
ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”
โทมัส ซึ่งเรียกกันว่า “ฝาแฝด” เป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสองคน ไม่ได้อยู่กับอัครสาวกคน
อื่น ๆ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา ศิษย์คนอื่นบอกเขาว่า “พวกเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” แต่เขาตอบว่า
“ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูทพี่ ระหัตถ์ และไม่ได้เอานิว้ แยงเข้าไปทีร่ อยตะปู และไม่ได้เอามือคลำ�ทีด่ า้ นข้าง
พระวรกายของพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” แปดวันต่อมา บรรดาศิษย์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีก โท
มัสก็อยู่กับเขาด้วย ทั้ง ๆ ที่ประตูปิดอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า
“สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” แล้วตรัสกับโทมัสว่า “จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอา
มือมาที่นี่ คลำ�ที่สีข้างของเราเถิด อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” โทมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า!” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านเชื่อเพราะว่าได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้
ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข”
พระเยซูเจ้ายังทรงกระทำ�เครื่องหมายอัศจรรย์อื่นอีกหลายประการให้บรรดาศิษย์เห็น แต่ไม่ได้บันทึกไว้
ในหนังสือเล่มนี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า
พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้ว ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์

แม้จะเชือ่ แม้จะมีหวั ใจยอมรับ แต่ดว้ ยความเป็นมนุษย์ บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็ยงั อยูใ่ ต้อทิ ธิพล
ของความกลัวและความลังเลใจ จนเมื่อพวกท่านเหล่านั้นได้รับพระจิตเจ้า ที่ท�ำ ให้เป็นผู้ที่ด�ำ เนินชีวิต มิใช่
ชีวิตของพวกท่านอีกต่อไป แต่เป็นพระจิตเจ้าที่ปรากฏมาดำ�เนินชีวิตในพวกท่านเหล่านั้น........การประกาศ
ข่าวดีแท้จริงจะตามมา หลังจากการที่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวสัมผัสกับพระเยซูเจ้า ได้รับการอภัยบาป
การชำ�ระล้างให้บริสุทธิ์ เป็นอิสระ และได้รับพระจิตเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ทุกคนที่มีพระจิตเป็นผู้นำ�
ย่อมเป็นบุตรพระเจ้า” (รม 8:14) นี่เป็นข่าวดีและเป็นพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

สัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา
วันที่ 15 เมษายน 2012/2555
ยน 20.19-31

บทเทศน
ตอนขาพเจาเปนเด็ก ขาพเจาเคยไดยินคํากลาวนี้ในพิธีมิสซาฯวา
“ขาแตองคพระผูเปนเจา พระเจาของขาพเจา” ทุกครั้งที่พระสงฆชูแผนศีล
ที่เสกแลวขึ้น
ทุกครั้งคุณพอของขาพเจาจะคุกเขา ขณะขาพเจายืนอยูขางทาน
ขาพเจาไดยินทานพูดวา “การคุกเขานี้เปนการแสดงความเชื่อตอพระเยซู
เจา”
เทาที่สังเกต ในประวัติศาสตรมีคนสังสัยขอความเชื่อของศาสนา
คริ ส ต หลายคนวิ จารณ เรื่ องการกลั บ คื นพระชนมชีพ ของพระเยซู เจ า
ปจจุบันนี้ ก็มีคนสังสัย
หลายคนอยากต อต า นคนช า งสงสั ย บา ง บางครั้ง หลั ง จากคน
หนึ่งสงสัย เขาก็ตั้งใจแสวงหาความจริง และกลับมีความเชื่ออยางจริงจัง
มากขึ้น
คนที่ เชื่ อในพระเยซู เจ า อย า งแท จริ ง เห็นจะเปนคนตาบอดใน
พระวรสาร เขาตองการหาสิ่งหนึ่งมาค้ําจุนวิญญาณ ตองการตอสู ภาวนา
ศึกษา ไตรตรอง
นักบุญโยเซฟภาวนาเพื่อขอคําแนะนําจากเบื้องบน แลวทานก็
ปฏิบัติตามที่พระเจาบอกทานทางความฝนดวยความรอบคอบและถูกตอง

หลายครั้งที่พระนางมารียไตรตรองพระวาจาเกี่ยวกับพระบุตร
พระนางไมไดตั้งคําถาม พร่ําแตภาวนาเพื่อขอพระหรรษทาน และแสง
สวาง
คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาสงสัยกระแสนักบวชในชีวิตบั้นปลาย
ของทาน ทานสงสัยเพียงเล็กนอยเทานั้น แตทานยังเชื่อในพระเยซูเจา
ความเชื่อเปนการแสดงออกของหัวใจ ถาเราเชื่อ ความสงสัยก็จะ
หายไป ใหเรากระโดดขามเหนือหวงเหวแหงความสงสัย ไปหาพระเยซู
เจามิดีกวาหรือ

