บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก 		

สัปดาห์ที่ 5
เทศกาลปัสกา
ทำ�วัตรสัปดาห์ที่ 1

กจ 9:26-31

เมือ่ เซาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ก็พยายามเข้าร่วมกับบรรดาศิษย์ แต่ทกุ คนกลัว
เขา เพราะไม่เชือ่ ว่าเขาเป็นศิษย์ทแี่ ท้จริง บารนาบัสจึงพาเขาไปพบบรรดาอัครสาวก และ
เล่าให้ฟงั ว่าเซาโลได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าระหว่างทาง พระองค์ได้ตรัสกับเขาและเขาได้
เทศน์สอนอย่างกล้าหาญที่เมืองดามัสกัสเดชะพระนามของพระเยซูเจ้า ตั้งแต่เวลานั้น
เซาโลจึงอยู่กับบรรดาศิษย์ ไปมาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างอิสระ เทศน์สอนอย่างกล้าหาญ
เดชะพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาพูดและโต้เถียงกับชาวยิวที่พูดภาษากรีก แต่
คนเหล่านี้พยายามจะฆ่าเขา บรรดาพี่น้องทราบเรื่องนี้ จึงพาเขาไปยังเมืองซีซารียาแล้ว
ส่งเขาไปยังเมืองทาร์ซัส
ขณะนั้น พระศาสนจักรมีสันติภาพทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย พระ
ศาสนจักรเติบโต มีความเคารพยำ�เกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับกำ�ลังใจจากพระจิต
เจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

เพลงสดุดี		

สดด 22:25-31

ก) ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรมากมายที่มาชุมนุมกัน
จะแก้บนต่อหน้าผู้ที่ยำ�เกรงพระองค์
คนยากจนจะได้กินจนอิ่ม
ผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสรรเสริญสดุดีพระองค์
ขอให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดไป
ข) ประชาชนทั่วโลกจะจดจำ�และกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ประชาชาติทุกตระกูลจะกราบนมัสการพระองค์
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ทรงปกครองชนชาติทั้งปวง
ค) ผู้ทรงอำ�นาจในแผ่นดินจะกราบนมัสการพระองค์
มนุษย์ทุกคนที่จะต้องตายจะก้มกราบเฉพาะพระพักตร์
ข้าพเจ้าจะมีชีวิตเพื่อพระองค์
บุตรหลานของข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์
เขาจะประกาศถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแก่คนรุ่นหลังสืบไป
เขาจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่ประชากรที่จะเกิดมา
ว่านี่คือพระราชกิจของพระองค์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึง่ 		

1 ยน 3:18-24

ลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำ�พูดเท่านั้น แต่เราจงรักกัน
ด้วยการกระทำ� จากการกระทำ�นี้ เราจะทราบว่าเราอยู่ในความจริง เราจะมั่นใจเฉพาะ
พระพักตร์ของพระองค์ แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยูก่ ต็ าม เพราะพระเจ้าทรง
ยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง

ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา เราย่อม
มั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และถ้าเราวอน
ขอสิ่งใด เราย่อมจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์ เพราะเราปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติ และกระทำ�สิ่งที่พระองค์พอพระทัย นี่เป็น
บทบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราเชื่อในพระนามของพระ
เยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ และให้เรารักกัน ดังที่
พระองค์ทรงบัญญัติไว้ให้เรา ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ย่อม
ดำ�รงอยูใ่ นพระเจ้า และพระเจ้าทรงดำ�รงอยูใ่ นผูน้ นั้ เราทราบ
ว่าพระองค์ทรงดำ�รงอยูใ่ นเรา จากองค์พระจิตเจ้า ซึง่ พระองค์
ได้ประทานให้แก่เรา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

ยน 15:1-8

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่นที่แท้จริง
และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย กิ่งก้านใดที่เกิด
ผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เราได้กล่าวกับท่าน
ท่านทัง้ หลายจงดำ�รงอยูใ่ นเราเถิด ดังทีเ่ ราดำ�รงอยูใ่ นท่าน กิง่ ก้านองุน่ ย่อมไม่สามารถเกิดผลได้ดว้ ยตนเอง ถ้า
ไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำ�รงอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้ง
หลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำ�รงอยู่ในเรา และเราดำ�รงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าไม่มีเรา ท่านก็ไม่
สามารถทำ�อะไรได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ดำ�รงอยู่ในเรา ก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้าน และจะเหี่ยวแห้งไป
กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟ เผาเสีย ถ้าท่านทั้งหลายดำ�รงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำ�รงอยู่ในท่าน
แล้ว ท่านอยากได้อะไร ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ พระบิดาของเราจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ เมื่อท่านเกิดผล
มาก และกลายเป็นศิษย์ของเรา

ส�ำหรับเราคริสตชน พระเยซูเจ้าเป็นทุกสิง่ ทุกอย่างในการด�ำเนินชีวติ พระองค์เป็นผูห้ ล่อเลีย้ งเราด้วย
พระวาจาทรงชีวิต ด้วยค�ำสอนแห่งความรัก ด้วยแบบอย่างจากชีวิตแท้ ๆ เราจะมีชีวิตได้อย่างไรหากเราไม่
ยึดติดกับล�ำต้นอันประเสริฐนี้ ยังมีอีก พระองค์ยังบอกกับเราหลายต่อหลายครั้งว่าพระองค์ทรงเป็นแสง
สว่าง เป็นพละก�ำลัง เป็นผู้บรรเทาใจเรายามเหน็ดเหนื่อย เป็นผู้ให้อภัยเรายามที่เราผิดพลาด สอนให้เรา
ภาวนาหรือแม้แต่ภาวนาวอนขอ ยังมีอีก พระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทาง
กายหรือทางจิต พระเยซูเจ้าเป็นแหล่งพลังที่แท้จริงของเรา คิดดูหากเราไม่ยึดติดกับพระองค์ เราจะมีชีวิต
ได้อย่างไร เป็นศิษย์พระคริสต์ก็ได้ชีวิตทุกอย่าง

บทเทศน

สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา ป B
วันที่ 6 พฤษภาคม 2012/2555
ยน 15.1-8

“ผูที่ดํารงอยูในเรา และเราดํารงอยูในเขา ก็ยอมเกิดผลมาก”
1.พระเยซูตรัสวา “เราเปนเถาองุน
ทานทั้งหลายเปนกิ่งกาน
ผูที่ดํารงอยูในเรา และเราดํารงอยูในเขา
ก็ยอมเกิดผลมาก
เพราะถาไมมีเรา ทานก็ทําอะไรไมไดเลย
ถาผูใดไมดํารงอยูในเรา
ก็จะถูกโยนทิ้งไปขางนอกเหมือนกิ่งกาน
และจะเหี่ยวแหงไป
2.ขาพเจาปรารถนาที่จะรําพึงถึงภาพนี้ในวันนี้ และมั่นใจในพระ
สัญญาของพระองค เพราะภาพนี้มีความหมายตอชีวิตคริสตชนมาก และ
เต็มไปดวยพระหรรษทานมากมายที่พระองคจะประทานแกขาพเจา
โดยเฉพาะสําหรับคนทีท่ ํางานหนักหรือทอแท

3. ภาพของพระเยซูเจาเปนเถาองุนและตัวเราเปนกิ่งกานเตือนเราวา ความ
รอดและสิ่งดีทั้งหลายที่เราประสบ เราทําความดีไดตามที่เราเปน เรามีสิ่ง
ดีๆ และเรากําลังอยูตรงไหน ถาเราคิดวา ตัวเองดีแลว พระเจาก็จะไมมี
ความหมายสําหรับขาพเจา
4.ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเนนวา เราเพียงแตเชื่อฟงพระบัญญัติของ
พระเจา แลวพระเจาจะอวยพรชีวิต การงาน และครอบครัวของเรา เปน
ภาพที่ชัดเจนวา เราเปนเพียงกิ่งกานที่ตองติดกับลําตนจึงเกิดผล เราขึ้นอยู
กับพระเจาจริงๆหรือ
5.ชาวสวนบอกขาพเจาเกี่ยวกับการปลูกแตงกวา เขาระวังมากในการเลือก
เมล็ดพันธุที่ดีที่สุด เขาหมั่นพรวนดินและรดน้ํา เขาทํางานอยางซื่อสัตย
ทุกวันเพื่อปองกันไมใหวัชพืชมาแยงอาหารจากตนไมของเขา ปองกัน
ไมใหแมลงมากัดกินผลจากตน สิ่งที่เขาทําเองไมไดคือ ฤดูกาลที่
หมุนเวียน ปริมาณน้ําฝนและแสงแดดทีพ่ อเหมาะ และเมื่อเถาแตงกวา
ปรากฏใบสีเขียวทั่วตนแลว วันหนึ่ง เขาสังเกตวา มีบางกิ่งเปนสีเหลือง
และบางใบเหี่ยวแหงตายไป เขาเริ่มพบวา กิ่งที่เริ่มเหี่ยวเฉาไปเพราะไม
ติดกับลําตน เขารีบหาสาเหตุเพื่อไมใหกิ่งอื่นตายไปอีก ในสังคม เราควร
ใสใจกับคริสตชนใจเย็นเฉยที่แยกตัวจากพระศาสนจักร
6.ขณะที่เราคริสตชนกําลังทํางานในโลก ใหเราทําแตความดี งานของเรา
จะบังเกิดผลไดตองอาศัยพระเจา ผูที่เสียสละจะมีจิตอาสา ไมวาเขาจะ

เหน็ดเหนื่อยเพียงใด เขาก็เชื่อวา เขาติดกับแหลงความหวัง ความรักและ
เอาใจใสผูอื่นในโลก เพราะงานที่ไมสลักสําคัญของเขาจะสามารถ
ขับเคลื่อนโลกได งานของกิ่งเล็กๆก็ชวยใหลําตนเติบโตไดฉันใด งาน
ของคริสตชนก็ทําใหพระกายทิพยของพระเยซูเจาหรือพระศาสนจักร
เติบโตไดฉันนั้น
7.การชวยเหลือผูอื่นทําใหเรามีสนิทสัมพันธกับพระเจาดวย เพราะเราทุก
คนลวนไดรับพลังจากแสงอาทิตย เพื่อเติบโตขึ้น
ขาแตพระผูสราง พระองคทรงสรางพวกลูก โปรดอวยพรการ
ภาวนาของลูกและบทรําพึงที่มาจากใจของลูก เพื่อลูกจะไดเติบโตใน
พระองค โปรดชี้หนทางของพระองคแกพวกลูก โปรดดลใจลูกใหดํารง
อยูในความรัก การอภัยและความจริงของพระองคดวยเทอญ อาแมน

