แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 2 เทศกาลมหาพรตป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

ความเชื่อ เงื่อนไขเพื่อเขาใจเสนทางของกางเขน
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจาทรงจําแลงพระกาย
ทาทีคริสตชน: ความเชื่อ
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจาอยางซื่อสัตย
บทนํา
การรับฟงพระวาจา การรับพระกายพระโลหิต (การรับ ศีลมหาสนิท ) ซึ่งเรากระทําในพิธีขอบพระคุณ
เปนเครื่องหมายของการยอมรับที่จะนอบนอมเชื่อฟงในความเชื่อ ซึ่งผลที่ไดคือ การประทานพระจิตเจา
เพื่อค้ําจุนความซื่อสัตยของเราตอพระประสงคของพระบิดา นอกนั้น พระวาจาและพระกายพระโลหิต
ของพระเยซูเจายังเปนพระคุณของความรอดพนที่พระบิดาประทานแกเราในพระบุตรของพระองค
พระธรรมล้ําลึกที่ฉลองในเหตุการณของการจําแลงพระกาย ทําใหเห็นอีกแงมุมหนึ่งของปสกา คือแงมุม
ของชัยชนะอยางรุงโรจน ซึ่งเปนดานตรงขามกับการทดลองและการตอสูที่ไดเห็นในอาทิตยแรก พิธี
ขอบพระคุณของวันนี้ชวนเราใหขึ้นไปบนภูเขาของการจําแลงพระกาย ซึ่งดวยทาทีเดียวกันกับสาวกทั้ง
สาม เราแสดงความพรอมที่จะเขารวมในประสบการณกับปสกาของพระองค
บทอานแรกของวันนี้นับเปนพัฒนาการที่สําคัญอีกขั้นหนึ่งของประวัติศาสตรความรอด “การเรียกอับ
ราฮัมและการสรางประชากรใหมของพระเจา ” เพราะพระมหาไถจะบังเกิดมาจากประชากรนี้ และบท
อานที่สองจะประยุกตกระแสเรียกของอับราฮัมกับ คริสตชนในทํานองที่วา “พระเจาทรงเรียกเราใหเปน
ผูศักดิ์สิทธิ์ แตไมใชเพราะทรงเห็นกิจการดีที่เราทํา แตเพราะเปนพระประสงคและพระคุณ ” ซึ่งพระ
ประสงคและพระคุณนี้ไดถูกเผยแสดงในพระเยซูเจาทรงทําลายความตายและเผยแสดงชีวิตและสภาพ
ของการเปนอมตะใหปรากฏ พระวรสารจึงเปนการเผยลวงหนากอนที่เหตุการณจริงดังกลาวจะเกิดขึ้น
บทอานสามบทและเพลงสดุดีมีดังนี้

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

ปฐก 12:1-4

กระแสเรียกของอับราฮัม บิดาของประชากรของพระเจา

เพลงสดุดี

สดด 33

ขอความรักมั่นคงของพระองค อยูเหนือขาพเจาตามที่หวังใน
พระองค

บทอานที่ 2

2 ทธ 1:8-10

พระเจาทรงเรียกและสองสวางเรา

พระวรสาร

มธ 17:1-9

พระพักตรของพระองคทรงรังสีเจิดจาดังดวงอาทิตย

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระพักตรของพระองคสวางเจิดจา : สัญลักษณของความสวางบนพระพักตร
พระวรสารของมัทธิวเนนที่พระพักตรซึ่งเปลงรัศมีดุจดวงอาทิตย ซึ่งทําใหคิดถึงโมเสสเมื่อครั้งลงจาก
เขาเฝาพระเจาบนภูเขาซีนาย ในครั้งนั้น ใบหนาของเขาสุกใสจนตองเอาผามาปดไว (อพย 34:29-33)
เมื่อนําไปประกอบกับการที่มีโมเสสกับเอลียาหมารวมสนทนากับพระองค จะยิ่งทําใหเห็นวา พระเยซู
เจาคือโมเสสใหม
แสงสวางนี้ยังเปนเครื่องหมายของการกลับคืนชีพ เพราะตอหนาการจําแลงพระกาย พวกศิษยทั้งสาม
“กมกราบลงกับพื้น” และพระเยซูเจาตรัสวา “ลุกขึ้น อยากลัวเลย” และพระองคทรงยื่นพระหัตถไปแตะ
ตองพวกเขา กระบวนการเดียวกันจะถูกใชเพื่อบรรยายปฏิกิริยาของพวกสาวกและการกระทําของพระ
เยซูเจาหลังการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค
ดวยการกระทําดังกลาว ทรงเผยใหเห็นวา ทรงเปนผูกลับคืนชีพ และเมื่อชนะความตายแลว จะทรงปลุก
พวกศิษยของพระองคใหกลับเปนขึ้นมาจากความตายดวยเชนกัน แตกอนที่เหตุการณนั้นจะมาถึง พวก
ศิษยจะตอง “ฟงพระวาจาและเชื่อฟงพระองค ” เพราะทรงเปน “พระบุตรสุดที่รักของพระบิดา ” และ
“ประกาศกของยุคสุดทาย” คลายโมเสส (ตัวแทนของการประกาศกฎบัญญัติ) และเอลียาห (ตัวแทนของ
ประกาศกผูประกาศความรอดพน)

1.2 กระแสเรียก ความเชื่อ ประชากรใหมของพระเจาและกลับคืนชีพ
การเตรียมฉลองปสกาหรือการผานพนจากความตายสูชีวิตเปนการเอาตัวเขาไปพัวพันกับกระบวนการ
สําคัญในประวัติศาสตรความรอด ไดแก “การเรียกของพระเจา” และการตอบรับของเรา “ในความเชื่อ ”
ซึ่งทําใหเรากลับเปน “ประชากรใหม” ผูไดรับพระคุณตามพระสัญญาซึ่งสําเร็จจริงในพระเยซูเจา ผูทรง

เปนชีวิต แสงสวางและการกลับคืนชีพ
กระแสเรียกของอับราฮัมนับเปนตนแบบของการไดรับเรียกและการตอบสนอง หลังจากบาปของอาดัม
และเอวา ความนอบนอมเชื่อฟงดวยความเชื่อของอับราฮัมทําใหทานเปนจุดกําเนิดของประชากรของ
พระเจา ซึ่งศิษยทุกคนของพระเยซูเจาผูถูกเรียกใหมาเปนประชากรนี้จะตองตอบรับดวยความเชื่อแบบ
เดียวกัน “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา จงเชื่อฟงพระองค” ความเด็ดเดี่ยวของการตัดสินใจของอับราฮัมเปน
ความเด็ดเดี่ยวเดียวกันที่พระเจาทรงเรียกรองจากเรา แตซึ่งการเรียกของพระเจาไมไดเกิดขึ้นเพราะทรง
มองที่ความดีที่เราเปน แตเพราะดวยความซื่อสัตยพระสัญญา ทรงเรียกเราเพื่อใหไดเขารวมในชีวิตใหม
ของประชากร
ชีวิตใหมเปนชีวิตของความอมตะ ซึ่งอาศัยความเชื่อเราสามารถเห็นทามกลางความตายและความเสื่อม
สลายของทุกสิ่งที่อยูในโลก เหมือนกับเปนความสวางตอหนาความมืดของความออนแอและความทุกข
เปนพลังของชีวิตตอหนาการกัดกรอนของพลังของการทําลาย

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองพิธีขอบพระคุณอาจจําลองจากเหตุการณบนภูเขาของการจําแลงพระกาย และ
แตละคนอาจนึกคิดตัวเองเปนสาวก หรือเปนอับราฮัม ซึ่งแตละคนไดถูกเรียกใหเขาไปอยูตอหนาความ
ลี้ลับของแผนการของพระเจา และปนแตงการตอบสนองตอการเรียกของพระเจาสูชีวิตใหมตามตนแบบ
ของการตอบสนองของอับราฮัมซึ่งออกจากดินแดนของความแนนอนสูความไมแนนอน แตดวยความ
เด็ดเดี่ยวของความเชื่อในพระสัญญา หรือของสาวกซึ่งเพราะความเชื่อไดมองเห็นทุกอยางที่เกิดขึ้นวา
เปนสิ่งที่ดี ดังนั้น อาจใหความสนใจพิเศษกับชวงเวลาตอไปนี้

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลา
ตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ควรเนนใหเห็นบรรยากาศของการขึ้นไปบน
ภูเขาของการจําแลงพระกาย พรอมกับบทเพลงที่
เหมาะสม และมีสาระเกี่ยวกับการเรียกสูชีวิตใหม ซึ่ง

-

-

ภาควจนพิธีกรรม

ถูกสําแดงออกมาในการจําแลงพระกายของพระเยซูเจา
พรอมกับขอผูกมัดที่จะผานการทดสอบและการตอสู
ของชีวิตเพื่อซื่อสัตยตอพระประสงคของพระบิดา
พิธีกร ควรกลาวจูงใจและปลุกเราใจสัตบุรุษใหเขาใจ
ความหมายของการจําแลงพระกายถึงการไขแสดงใน
การจําแลงองคของพระคริสตเจา
พิธีสารภาพบาป เปนการแสดงออกของความตระหนัก
ถึงความออนแอในความสัมพันธกับการตอบสนองตอ
การเรียกของพระเจา
บทร่ําวิงวอนอาจจะใชบทสารภาพ ในเทศกาลมหาพรต
แบบที่ 3:12
บทภาวนาของประธาน ภาวนาอยางสงบเงียบสักครู
ดวยทาทีฝายจิตที่สํานึกผิด

- บทอานที่ 1 และ 2ใหผูอานบทอานเขาใจทั้ง “รูปแบบ
วรรณกรรมและสาระ ” ของพระวาจา เพื่อใหผูอาน
สามารถประกาศพระวาจาไดอยางที่ผูฟงจะเขาใจไดงาย
ขึ้นอาศัยทวงที จังหวะ น้ําเสียง การรูจักเนน บทอานที่ 1
มีเนื้อหาคอนขางสั้นไมกี่ประโยค มีรูปแบบเปนคําสั่ง
จึงควรเนนใหผูอานพึงประกาศคําสั่งนั้นอยางเหมาะสม
นอกนั้น ผูอานพึงขึ้นไปยังที่อานหลังบทภาวนาของ
ประธานและทุกคนนั่งลงจนเสร็จเรียบรอย เปนการทิ้ง
ชวงใหเห็นวากําลังจะเริ่มภาคใหมและสําคัญ
- เชิญชวนใหพี่นองสัตบุรุษตอนรับพระวาจาของพระเจา
ดุจดังกษัตริยดาวิด
- บทพระวรสาร ควรใช “บทโหรองกอนพระวรสาร” ใน
หนังสือพิธี แตผูอานควรประกาศเหมือนกับเปนการ
เกริ่นนําพระวรสาร บทโหรองกอนพระวรสารจะตอง
เปลี่ยนจากบรรยากาศของความเรียบงายใหเปน

-

-

-

บรรยากาศของการตื่นตัวและหันความสนใจไปยังการ
ประกาศพระวรสาร
หลังอานพระวาจา หยุดนิดหนึ่งกอนเทศน เพื่อใหพระ
วาจาซึมซับในจิตใจสัตบุรุษ
บทเทศน ตั้งแตอาทิตยแรกถึงอาทิตยที่ 5 ควรมีความ
ตอเนื่องกัน เปนเหมือนกับคําสอนเพื่อการลงลึกใน
ความเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเชื่อในพระธรรมล้ํา
ลึกปสกา ซึ่งมีหลายแงมุม และเรียกรองทาทีของการฟง
พระวาจา การกลับใจและการทํากิจเมตตา หลังบท
เทศน พระสงฆอาจกลับไปที่นั่งและเชิญชวนที่ชุมนุม
ใหหยุดเงียบสักครูหนึ่ง และมองหาความคิดที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณของตัวเอง เพื่อจะ
สามารถตอบรับพระวาจาดวยการประกาศความเชื่อ
และการภาวนาไดอยางมีความหมาย
การเทศน พระสงฆควรดึงพระวาจาใหเปนบทเทศนที่
เชื่อมโยงไดกับการเจริญชีวิต
การตอบรับพระวาจาของวันนี้ มี 2 รูปแบบ ไดแก
(1)รูปแบบของเพลงสดุดีซึ่งเปนการประกาศยอมรับ
และสรรเสริญความซื่อสัตยของพระเจาตอพระสัญญา
(2)รูปแบบของการประกาศความเชื่อในบท “ขาพเจา
เชื่อ” ซึ่งควรเนนที่ความเชื่อในการไถบาปของพระเยซู
เจา ซึ่งเปนพระราชกิจของพระตรีเอกภาพโดยทางพระ
คริสตเจาและในพระจิตเจา
ควรแสดงทาทีฝายจิตใจที่มีความเชื่อ และมีชีวิตชีวา

ภาคบูชาขอบพระคุณ
- การแหของถวาย ควรแสดงใจปรารถนาเปนหนึ่ง
เดียวกับพระคริสตเจาในการถวายตนพรอมกับพระเยซู
เปนบูชาแดพระบิดาพรอมกับพระเยซู

ปดพิธี

- ควรตระหนักวา ภาคนี้เปนภาคที่ลึกซึ้งที่สุดในการรวม
บูชาตนพรอมกับพระเยซูเจา
- “บทนําขอบพระคุณ”เฉพาะของวันนี้กลาวถึง “การแจง
ลวงหนาถึงการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ ” ของ
พระเยซูเจา ในขณะสวดทั้ง “บทนําขอบพระคุณ ” และ
“บทขอบพระคุณ ” กับการรับศีล พยายามเนนใหที่
ชุมนุมไดรวมสวดและระลึกถึงพระราชกิจของพระเยซู
เจาดวยความเชื่อและความเขาใจ และตระหนักวา สิ่งที่
ระลึกถึงนั้นกลับเปนจริงแลวในการรับพระกายพระ
โลหิตของพระองค
- บทนําขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ ระหวางการ
สวด ใหที่ชุมนุมตระหนักวา นี่คือการภาวนาซึ่งมีสาระ
เปนการขอบคุณ เพื่อใหชีวิตไดกลับเปนภาวนาและการ
ขอบพระคุณพระเจาดวย
- “ประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ ”ระหวางบท
ขอบพระคุณใหการรองเปนเสียงรองที่แสดงถึงการ
ระลึกถึงและประกาศความเชื่อในการสิ้นพระชนมและ
การกลับคืนชีพ โดยใชบทขับรอง
- บทขาแตพระบิดา พึงสวดโดยทําใหเปนการคนพบวิถี
ของการฟงพระวาจาและการภาวนา
- การรับศีลมหาสนิทแสดงใจกตัญูเพราะพระองคมอง
พระองคเองเปนอาหารเลี้ยงจิตวิญญาณ หยุดสงบชั่วครู
ตระหนักถึงพระองคประทับอยูกับตนเอง สราง
ความรูสึกใกลชิดพระองค
- หลังรับศีลมหาสนิท ควรหยุดเงียบสักครูหนึ่ง และเชิญ
ชวนที่ชุมนุมใหระลึกถึงพระเยซูเจาผูทรงชนะความตาย
และอาศัยการรับศีลมหาสนิท ซึ่งเปนการรวมในชีวิต
ของพระองค เราก็จะชนะความตายดวยเชนกัน

- นําภาวนาวิงวอน ขอใหเรามีความเชื่อในพระธรรมล้ําลึกปสกา
- แสดงทาทีฝายจิต ถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิต
ของเราอยูทุกๆ ขณะและมีพลังใจอยูเสมอ

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา ผูทรงเผยแสดงใหเราเห็นคุณคาที่สําคัญ
และความหวังสําหรับการเปนประชากรของพระองค โดยทางการประจักษพระกายดวยพระสิริ
รุงโรจนของพระเยซูเจาพระบุตรของพระองค
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และผูแพรธรรม จะไดรับ
พระพรทุกๆ ประการของการเปนผูนําประชากรของพระเจาไปสูความรอดพน ขอใหทานรู
สํานึกถึงความรักของพระ เจา ที่ทรงเรียกทานมารวมงานกับพระคริสตเจา และอาศัย
พระองคขอใหทุกทานซื่อสัตย ในการเปนแสงสวางเชนเดียวกับพระบุตรของพระองค
ตลอดไป ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ
สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งใหหลาย
เราภาวนา
3) เพื่อคริสตชนที่กําลังทอแทและสิ้นหวัง จะไดคิดถึงความรักของพระเจา ที่ทรงมีตอพวกเขา
ที่ทรงเรียกเขามาเปนคริสตชน ทรงเอาพระทัยใสดูแลเขาทางพี่นองคริสตชนที่อยูรอบขาง
โดยเฉพาะทางศาสนบริกร ขอใหเราไดชวยเขามีกําลังใจ ความหวัง และความเขมแข็งใน
การเปนคริสตชนที่ดี ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูที่ยังไมมีความเชื่อ ขอพระองคทรงเผยแสดงใหเขาเหลานั้นไดพบแสงสวางของพระ
คริสตเจา มารูจักความหมายที่แทจริงของชีวิตคือดําเนินชีวิตตามความเชื่อในพระองค จน
ไดรับความรอดนิรันดร ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนที่มารวมชุมนุมกันในวันนี้ ขอพระองคโปรดใหความหวังที่จะไดมีสวนรวม
ในความสุขกับพระองค กลับเปนกําลังใจสําหรับทุกคน ใหยินดีรับความทุกขยากในชีวิต
ดวยความเชื่อและความรักตอพระองค ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค ที่ทรงเรียกขาพเจาทั้งหลายใหมามี
สวนในชีวิตและพระสิริรุงโรจนของพระเยซูเจา ขอใหขาพเจาทั้งหลายมีความกลาที่จะแสดง
ตนเปนคนของพระองค และเชื่อฟงพระบุตรของพระองคเสมอไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระ
บารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
เหมือนกับพวกศิษยที่ไดเปนพยานถึงการกลับเปนขึ้นมาของพระเยซูเจากอนที่เหตุการณจะเกิดขึ้น แต
เมื่อเหตุการณไดเกิดขึ้นจริง พวกเขาก็ยังไมสามารถยอมรับการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาไดโดยทันที
เราก็เชนกัน บนเสนทางของชีวิต ยังจะมีอีกหลายชวงของความออนแอและความลมเหลว แตสิ่งที่จะค้ํา
จุนเราตลอดการทดสอบก็คือ การรับฟงพระวาจาและความสํานึกถึงการอยูใกลชิดของพระเจา
การเนนที่ประสบการณกับการจําแลงพระกายของพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทเปนการเนนย้ําที่ความจริง
สองประการของเหตุการณนั้น ไดแก “ความจําเปนของการรับฟงพระวาจาของพระบุตร และนอบนอม
เชื่อฟงพระองคในความเชื่อ” กับ ความตระหนักถึงการอยูใกลชิดของพระผูกลับคืนชีพ ผูตรัสกับเราใน
ทุกสถานการณของชีวิตวา “อยากลัวเลย ” ซึ่งเทากับเปนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทาทีตอสถานการณ
การทดลองที่เกิดขึ้น เพราะไมวาอะไรจะเกิดขึ้น พระเจาทรงซื่อสัตยเสมอ ความเชื่อและความหวังคือสิ่ง
ที่ทําใหเราสามารถยืนหยัดไดตอไปทามกลางความเลวรายที่เกิดขึ้น ซึ่งลวงเราใหละทิ้งหนทางของพระ
ประสงคของพระเจา

3.1 ทาทีของความเชื่อ
ทาทีของการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณเชิญชวนเราใหเชื่อในเสียงของพระเจา ซึ่งเผยแสดงความจริงแก
เรา เราจึงตองมีทาทีแบบเดียวกับพระเยซูเจาในการฟงและสนทนากับพระเจาในภารกิจแหงความรอด
พนที่พระองคกระทํา เพื่อความสวางและพละกําลังในความทุกขยากตางๆ และเรามีทาทีแบบเดียวกับ
อับราฮัมในการตอบสนองเสียงเรียกของพระเจาดวยความเชื่อและไววางใจสูการเจริญชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
เราจึงตอบรับพระเจาดวยความนอบนอมเชื่อฟงเพื่อจะไดเขาไปมีสวนรวมในประสบการณปสกา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
เราตองเปนแสงสวางแหงความเชื่อเหมือนกับที่พระเยซูเจาทรงเปนในการจําแลงพระวรกายของ
พระองคโดยการแสดงออกในชีวิตที่รับฟงพระวาจาของพระเจาและนอบนอมเชื่อฟงพระองคแสงสวาง

แหงความเชื่อของเราแสดงออกโดยความเด็ดเดี่ยวในการตอบสนองตอเสียงเรียกของพระเจา และ
ซื่อสัตยตอเสียงของพระองค เราจําเปนที่จะภาวนาสําหรับพละกําลังและความสวางในความยากลําบาก
ตางๆ ของชีวิต เพื่อเราจะไดมีประสบการณอันพิศวงดวยความชื่นชมยินดี และเผชิญกับชีวิตในอนาคต
ดวยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
ความเชื่อของเราตองไดรับการหลอเลี้ยงโดยพระวาจาของพระเจาดวย พระวาจาของพระเจาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตประจําวันของเรา พระวาจาของพระเจาสามารถชวยเราใหชนะความยากลําบากตางๆ ของ
ชีวิต พระวาจาของพระเจาทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ เราไมควรพิจารณาพระวาจาของพระเจาเปน
ความรูทางสติปญญา หรือเปนพยายามที่จะคนพบการแกปญหาทางสังคมหรือการเมือง แตพระวาจา
ของพระเจาจะตองหลอเลี้ยงความเชื่อของเรา และเปลี่ยนความเชื่อไปสูความไววางใจในพระเจา

แนวทาง แบบที่ 2
อาทิตยที่ 2 เทศกาลมหาพรต ป A
ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”
หัวขอ: พระกระแสเรียกของพระเจาและการตอบรับของมนุษย
ตามประเพณีคาทอลิก ความคิดเกี่ยวกับกระแสเรียก (การเรียกของพระเจา) มักจะจํากัดอยูแคการเปน
สงฆและนักบวช แตเราไมควรลืมวาเสียงเรียกพิเศษนี้เปนเสียงเรียกทั่วไปสูชีวิตความเปนอยูแบบใหมอันเปน
ฐานของคริสตชนทุกคน พิธีกรรมในวันนี้พูดถึงกระแสเรียกของอับราฮัม ทั้งกระแสเรียกของอับราฮัมและ
กระแสเรียกของตัวเราเองมีความหมายบงถึงสามสิ่งดวยกัน
ประการแรกคือ การเลือกอยางอิสระของพระเจา
“ไมใชเพราะผลบุญของเราแตอยางใด แตเปนไปตาม
แผนการของพระองคเอง” (บทอานที่ 2) “เปนเพราะความรักตอพวกทาน” (ฉธบ 7:7-8) ประการที่สองคือพันธ
กิจ ซึ่งอาจจะหมายถึงการตองไปจากที่ที่ปลอดภัย จากที่ที่คุนเคย จากสิ่งที่รูมายอมรับสิ่งใหมที่ไมเคยประสบมา
กอน “รวมลําบากเพื่อพระวรสาร” ในฐานะที่เปนคริสตชน ทานมีภารกิจตอครอบครัวของทานเอง ตอวัด ตอ หมู
คณะ ตอเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียน ตอเพื่อนฝูงของทานเอง และประการที่สามคือคํามั่นสัญญาของพระเจา ซึ่ง
ในกรณีของอับราฮัมหมายถึงการโปรดใหมีลูกหลานมากมาย “เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ ” (บทอานที่ 1 ใน
กรณีของคริสตชน หมายถึงชีวิตและสภาพอมตะ (บทอานที่2)
ในการที่จะซื่อสัตยอยางรูคุณคาตอกระแสเรียกของตนนั้น จําเปนตองมีความเชื่อ คํามั่นสัญญานั้น
เกิดขึ้นจริง แตยังพิสูจนไมไดเวลานี้ดังที่พระวรสารตอนสําแดงพระองคในความรุงโรจนแสดงใหเห็น “เมื่อ
พวกเขาเงยหนาขึ้น พวกเขาไมเห็นผูใดนอกจากพระเยซูเจา” “ขาแตพระเจา พระบิดา โปรดใหเราเห็น ดวยพระ
วาจาของพระองค เพื่อวาเราจะไดพบทางที่นําไปสูพระสิริมงคล” (บทภาวนาของประธาน)
บทอานที่ 1 ปฐก 12:1 – 4 ก
นักบุญเปาโลใชอับราฮัมเปนแบบฉบับแหงความเชื่อของคริสตชน (รม 4 : 18 -25) อับราฮัมไมเคยไต
ถามหรือสงสัยในคําสัญญาของพระเจา ทานไดออกไปดังที่พระเจาทรงนํา พระเจาทรงเรียกทานใน
ประวัติศาสตรของชีวิต “อันถอยคําของพระเจาก็เปนจริง” (ตอนหนึ่งของเพลงสดุดีตอบรับพระวาจา) ตอ นสอง
ของเพลงสดุดีหมายถึงพระสัญญา ตอนสามควรเปนคําตอบของทาน

บทอานจากหนังสือปฐมกาล
องคพระผูเปนเจา

ตรัสแกอับรามวา “จงออกจากแผนดินของทาน จากญาติพี่นอง จากบานของบิดา ไป

ยังแผนดินที่เราจะชี้ใหทาน เราจะทําใหทานเปนชนชาติใหญ จะอวยพรทาน จะทําใหทานมีชื่อเสียงเลื่องลือ
ทานจะนําพระพรมาใหผูอื่นเราจะอวยพรผูที่อวยพรทานเราจะสาปแชงผูที่สาปแชงทานบรรดาเผาพันธุทั้งสิ้นทั่ว
แผนดินจะไดรับพรเพราะทาน” อับรามจึงออกเดินทางตามทีอ่ งคพระผูเปนเจาตรัส
บทอานที่ 2 2 ทธ 1:8ข – 10
พระเจาทรงไถเราใหรอดพนและเรียกเราสูชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ความซื่อสัตยตอกระแสเรียกนี้อาจจะหมายถึง
การตองสูทนกับความยากลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเราตองอยูทามกลางประชาชนที่ดําเนินชีวิตไมสูจะ
ศักดิ์สิทธิ์นักเราจะมีความกลาพอที่จะดําเนินชีวิตที่แตกตางออกไปหรือไม? ใหคิดถึงคํามั่นสัญญาที่ใหไว
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่สอง
ลูกที่รัก ทาน
จงเขามามีสวนรวมทนทุกขทรมานกับขาพเจาเพื่อขาวดีโดยพระอานุภาพของพระเจา ผู
ทรงชวยเราใหรอดพน และทรงเรียกเราใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์ ไมใชเพราะสิ่งที่เรากระทํา แตเพราะพระประสงคและ
พระหรรษทานของพระองค พระองคประทานพระหรรษทานนี้แกเราแลวในพระคริสตเยซูกอนกาลเวลา แต
บัดนี้ทรงเปดเผยโดยการแสดงพระองคของพระผูไถคือพระคริสตเยซู ผูทรงทําลายความตาย และทรงนําชีวิต
และความไมรูจักตายใหปรากฏอยางชัดแจงโดยทางขาวดี
พระวรสาร มธ 17 : 1-9
“ความเกรงกลัว ” ในบริบทของพระคัมภีร หมายถึง “ความยําเกรงที่มีผลในในทางดี ” ชั่วขณะหนึ่ง
บรรดาสานุศิษยไดประสบกับความ เปน จริงตามคํามั่นสัญญา นั่นคือ “ชีวิตและความเปนอมตะ ” แต
ประสบการณชีวิตประจําวันของคริสตชนหมายถึง “การไมเห็นผูใดนอกจากพระเยซูเจา”
เมื่อความซื่อสัตยตอกระแสเรียกของเราใหดําเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธตองถูกประจญ จงภาวนาขอความเชื่อ
ในสิ่งที่แลเห็นไมได แตเปนความเปนจริงแทตามพระสัญญาของพระเจา
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น
พระเยซูเจาทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหนนองชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผูคน แลวพระ
วรกายของพระองคก็เปลี่ยนไปตอหนาเขา พระพักตรเปลงรัศมีดุจดวงอาทิตย ฉลองพระองคกลับมีสีขาวดุจแสง

สวาง โมเสสและประกาศกเอลียาหสําแดงตนสนทนาอยูกับพระองค เปโตรจึงทูลพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ที่นี่
สบายนาอยูจริงๆ ถาพระองคมีพระประสงค ขาพเจาจะสรางเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสําหรับพระองค หลังหนึ่ง
สําหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสําหรับเอลียาห ” ขณะที่เปโตรกําลังพูดอยูนั้น มีเมฆสวางจากอนหนึ่งปกคลุมพวก
เขาไว เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นวา “ทานผูนี้เปนบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟงทานเถิด ” เมื่อไดยิน
ดังนั้น ศิษยทั้งสามคนซบหนาลงกับพื้นดิน มีความกลัวอยางยิ่ง พระเยซูเจาเสด็จเขามาใกล ทรงสัมผัสเขา ตรัส
วา “จงลุกขึ้นเถิด อยากลัวเลย” เมื่อเงยหนาขึ้น เขาไมเห็นผูใด นอกจากพระเยซูเจาเทานั้น ขณะที่กําลังลงจาก
ภูเขา พระเยซูเจาทรงกําชับศิษยทั้งสามคนวา “อยาเลานิมิตที่ไดเห็นนี้ใหผูใดฟง จนกวาบุตรแหงมนุษยจะ
กลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย”

