
สัปดาห์ที่ 4
เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากหนงัสือกิจการอัครสาวก   กจ 4:8-12 
ในครั้งนั้น เปโตรเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้ากล่าวแก่เขาว่า “ท่านผู้ปกครองประชาชน 

และผูอ้าวโุสทัง้หลาย! วนันีเ้ราไดท้ำาความดรีกัษาผูป้ว่ยคนหนึง่ เราจงึถกูสอบสวนวา่คน
นี้หายจากโรคได้อย่างไร? ท่านทั้งหลายและประชาชนอิสราเอลทุกคนจงทราบเถิดว่า 
ชายคนนีห้ายจากโรคมายนือยูต่อ่หนา้ทา่นทัง้หลาย กเ็พราะพระนามของพระเยซคูรสิต
เจา้ชาวนาซาเรธ็ ซึง่ทา่นไดเ้อาไปตรงึกางเขน แตพ่ระเจา้ทรงบนัดาลใหก้ลบัคนืพระชนม
ชพีจากบรรดาผูต้าย พระเยซเูจา้องคน์ีท้รงเปน็ศลิาซึง่ทา่นทัง้หลายผูเ้ปน็ชา่งกอ่สรา้งได้
ขวา้งทิง้เสยี แตไ่ดก้ลายเปน็ศลิาหวัมมุ ไมม่ผีูใ้ดชว่ยใหเ้รารอดพน้ เพราะใตฟ้า้นีพ้ระเจา้
มิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้

เพลงสดุดี  สดด 137:1-2,3,4-5,6
ก) พวกเรานัง่และรำ่าไห้อยู่ริมฝั่งนำ้าแห่งบาบิโลน
และระลึกถึงศิโยน
พวกเราแขวนพิณใหญ่ของเรา
ไว้บนต้นหลิวริมฝั่งนำ้า
ข) ที่นัน่ ผู้กวาดต้อนเรามายังถิ่นเนรเทศชวนเราให้ร้องเพลง
ผู้กดขี่เราสั่งเราให้ร้องเพลงยินดี
พูดว่า “จงร้องเพลงแห่งศิโยนให้เราฟังเถิด”
ค) พวกเราจะร้องเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร
บนผืนดินของชนต่างด้าว
กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าลืมเจ้า
มือขวาของข้าจงลีบเถิด
ง) ลิ้นของข้าจงติดเพดานปาก
หากข้าไม่ระลึกถึงเจ้า
หากข้าไม่คิดว่ากรุงเยรูซาเล็ม
เป็นความยินดีสูงสุดของข้า

บทอ่านจากจดหมายนกับุญยอห์น ฉบับที่หนึง่    1 ยน 3:1-2 
พี่น้องที่รักยิ่ง จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดาประทานให้แก่เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงไร 

เพื่อทำาให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ! โลกไม่รู้จักเรา 
เพราะโลกไม่ได้รู้จักพระองค์

ทา่นทีร่กัทัง้หลาย บดันี ้เราเปน็บตุรของพระเจา้แลว้ แตเ่ราจะเปน็อยา่งไรในอนาคต
นั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง เราตระหนักดีว่า เมื่อพระองค์จะทรงปรากฏ เราจะเป็นเสมือน
พระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 4
วันภ�วน�ส�กล
เพื่อกระแสเรียก



บทอ่านจากพระวรสารนกับุญยอห์น ยน 10:11-18 
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้

เลีย้งแกะยอ่มสละชวีติเพือ่แกะของตน ลกูจา้งทีไ่มใ่ชผู่เ้ลีย้ง 
และไม่เป็นเจ้าของแกะ เมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามา ก็ละทิ้งบรรดา
แกะและหนีไป สุนัขป่าแย่งชิงแกะ และฝูงแกะก็กระจัด 
กระจายไป ลกูจา้งวิง่หนเีพราะเขาเปน็เพยีงลกูจา้ง ไมม่คีวาม
ห่วงใยฝูงแกะเลย เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา

พระบิดาทรงรู้จักเราฉันใด เราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้น เรา
ยอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา เรายังมีแกะอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ใน
คอกนี ้เราตอ้งนำาหนา้แกะเหลา่นีด้ว้ย แกะจะฟงัเสยีงของเรา 
จะมแีกะเพยีงฝงูเดยีว และผูเ้ลีย้งเพยีงคนเดยีว พระบดิาทรง
รักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก 
ไม่มีใครเอาชีวิตไปจากเราได้ แต่เราเองสมัครใจสละชีวิตนั้น เรามีอำานาจที่จะสละชีวิตของเรา และมีอำานาจที่
จะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก นี่คือพระบัญชาที่เราได้รับจากพระบิดาของเรา”

เมือ่พดูถงึ “ผูเ้ลีย้งแกะ” เรามกัจะนกึถงึผูน้ำาทัง้หลายของพระศาสนจกัร แตบ่คุคลเหลา่นัน้ไมใ่ชผู่เ้ลีย้ง
แกะเพียงกลุ่มเดียวของเรา พระศาสนจักรเรียกร้องให้เราแต่ละคนเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของกันและกันตาม
ฐานะของเรา เพราะฉะนั้น เราแต่ละคนจึงมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วย และเราควรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านเมตตากิจทั้งหลาย ซึ่งเป็นการทำาหน้าที่ของ 
ผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราอย่างหนึ่ง



สัปดาหท่ี 4 เทศกาลปสกา 

วันท่ี 29 เมษายน 2012/2555 

ยน 10.11-18 

บทเทศน   

 

 พระเยซูเจาทรงเปนพระชุมพาหรือผูเลี้ยงแกะ พระองคทรงดูแล

ฝูงแกะท่ีกระจัดกระจาย  เพื่อพระองคประทับอยูกับพวกเขา ดังน้ัน 

พระองคจะดูแลฝูงแกะที่มาจากสถานที่ตางๆ จะนําพวกเขาจากชาติตางๆ  

เพื่อจะนําไปสูบานแทของพวกเขา ที่มีทุงหญาเขียวขจี  หรือสวรรค  

พระองคทรงเพียรทนที่จะทรงหาแกะที่หายไปหรือหลงทางไป เพื่อนํา

พวกเขากลับมา ทรงรักษาแกะที่บาดเจ็บ” 

 

 ขาแตพระเจา ขอถวายพระพรแดพระองค ดวยถอยวาจาและการ

รําพึงในดวงใจของเรา วา เปนสิ่งที่ดีที่จะยอมรับวา พระองคทรงเปนศิลา

มั่นคงและพระผูไถกูของเรา 

 หลายคนพูดเกี่ยวกับขาพเจาวา เขาไมวางเลย เขามีอะไรตออะไร

ตองทําทั้งวัน 

 บางคร้ัง งานยุงมากจนทําใหเราเครียด เพราะมีงานมาจอใหทํา

ตลอดเวลา จนหมดแรงทุกวันตอนเขานอน วันหน่ึง เราอาจคิดไดวา “เรา

ไมใชทาสของงานน่ี” เราจึงควรหาเวลาพักผอนหยอนใจ และจะไมคิดถึง

แผนงานหรือเร่ืองกังวลในวันหยุด 



 เหตุใด กาวยางของชีวิตดูเรงรีบไปหมด  สิ่งที่ขาพเจาหวังและ

ภาวนาเพื่อคุณในวันน้ี คือ ขอใหคุณมีความเชื่อแบบคริสต ความจริง 

ความเชื่อน้ีเปนพลังสําหรับทั้งชีวิตมากกวาการทําแตงาน บางคร้ัง ความ

กังวลทําลายชีวิตของคุณ 

  

 ผลรายที่ตามมา คือ  หลายคนมองดูชีวิตคริสตชน การนมัสการ

บูชาและพระศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจาวา เปนสิ่งที่ตองทํา เพราะ

ศาสนาเปนแหลงของอารมณและชีวิตจิตวิญญาณ 

 ตลอดพระคัมภีร  ผู เลี้ยงแกะเปนภาพลักษณถึงพระเจา ใน

ตะวันออกกลาง แกะจะอยูกับเจาของเปนเวลาหลายป  จะไมมีการฆาแกะ

เพื่อเปนอาหาร อยางมากถลกหนังเพื่อทําเคร่ืองนุงหม  คนเลี้ยงแกะจะพา

แกะไป.  ไมใช”ไลตามหลังฝูงแกะ” และอยูกับฝูงแกะตลอดเวลา เพื่อ

ปองกันอันตรายดวยไมที่มีปุม  และพาแกะกลับมาจากสถานการณที่เปน

อันตรายดวยไมเทา ที่หงิกงอตรงปลายที่ยาวพอสําหรับเกี่ยวรอบหัวแกะ

และลากแกะมาอยางปลอดภัย  ขโมยก็จะหนีไป 

 เร่ืองหน่ึงเกิดขึ้นใกลถ้ําแถวหมูบานเบธเลเฮมคือ ตอนกลางคืน 

คนเลี้ยงแกะ 2 คนเฝาแกะในถ้ําเดียวกัน เชารุงขึ้น  พวกเขาตองแกปญหา

วาจะแบงแกะอยางไร แกะตัวไหนเปนของใคร คนเลี้ยงแกะคนแรกยืน

หางจากถ้ําและสงเสียงเรียกแกะซึ่งแกะของเขาจะจําเสียงของเขาได   ไม

นาน แกะของคนแรกก็มาหาเขาจนครบ  เพราะฉะน้ัน แกะที่เหลือจึงเปน

ของคนเลี้ยงแกะคนที่สอง  



       แนนอน งานของคนเลี้ยงแกะคือปองกันภัยและหา

อาหารใหแกะ น่ันเปนสิ่งที่พระเจาทรงกระทํากับเราดวย พระเยซูเจาทรง

เปนผูเลี้ยงแกะ “ขาพเจาจะไมขาดสิ่งใด ทรงนําขาพเจาไปริมสายนํ้าที่

เงียบสงบ เพื่อฟนฟูจิตใจของขาพเจา  พระองคทรงชี้ทางใหขาพเจาเดิน

ไปบนมรรคาแหงความชอบธรรม ทรงซื่อสัตยตอพระนามของพระองค 

แมขาพเจาจะตองเดินไปในหุบเขาที่มืดมิด ขาพเจาก็จะไมกลัวอันตราย

ใดๆ เพราะพระองคทรงอยูกบขาพเจา  พระคฑาและธารพระกรของ

พระองคชวยใหขาพเจาอุนใจ” (สดด 23.1-4) 

+ 

 เราควรจดจําพระวาจาของพระเจาและไดรับความบรรเทา 

เหมือนคนเลี้ยงแกะที่ชวยเหลือแกะของเขา 

 พระเจาทรงชนะใจเราดวยกางเขนของพระเยซูเจาที่ทรงชวยชีวิต

ของเราตลอดไป ดวยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา 

 เมื่อเรารองขอความชวยเหลือจากพระเจา  พระองคจะเสด็จมาหา

 เรา  

 เมื่อเรามองหาพระองค พระองคจะชวยเรา 

 เมื่อเราอยูหางไกลจากพระองคหรือหลงทางไป พระองคจะ

 แสวงหาและรองเรียกเรา และประทานอาหารแกเรา ในที่สุด จะ

 ทรงนําเรากลับบานแทอยางปลอดภัย  

+ 



 เปนการงายที่เราจะหลง ไปตามคานิยมที่ไมดีของโลก  ติดใจสิ่ง

อ่ืน และไมสามารถเขาสูหนทางที่ถูกตอง เปนการงายที่เรางวนกับงาน 

และกระหายสันติสุข แตหาทางออกไมได 

+ 

 งายมาก ถาเราหยุดทําสิ่งตางๆสักครูหน่ึง  เราจะเห็นพระเยซูเจา  

อยูกับเรา พระองคจะทําใหเราจะชื่นชมยินดี ทรงบรรเทาใจเราเหมือนเรา

ไดพักผอนริมนํ้า ในทุงหญาเขียวขจี  

+ 

 สถานที่ที่พระเจาทรงนําทานมาในวันน้ี คือมีอาหารสําหรับ

เดินทาง ในพิธีมิสซาฯน้ี มีสิ่งที่ทําใหจิตวิญญาณของทานเขมแข็งข้ึน  

+ 

ใหเราพิจารณาสิ่งเหลาน้ี 

 “1.ตอนน้ี ฉันเปนแกะประเภทไหนของพระเยซูเจา 

 2. ฉันเปนผูเลี้ยงที่สละตัวเองเพื่อคนรอบขางอยางไรบาง 

+ 

 ขาแตพระเจาแหงการอภัย ขอบพระคุณพระองคที่แสวงหาลูก 

เมื่อลูกไมมารวมกับชุมชนวัด  หรือลูกลมลง  ประสบความลมเหลวใน

ชีวิต พระองคทรงยกลูกขึ้น และเมื่อลูกสะดุดลม พระองคทรงพยุงลูกขึ้น 

เมื่อลูกหลงทางไป พระองคทรงเรียกลูกตามชื่อ โปรดชวยลูกใหตาของ

ลูกเพงมองพระองค  และขอพระวาจาของพระองคอยูในดวงใจของพวก

ลูกเสมอ  โปรดสดับฟงเถิด พระเจาขา อาแมน 
 


