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เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้
หนังสือชุด Catholic Update นำ�เอาขอมูลท ี่ดีที่สุดจ าก
เอกสารตางๆ เพื่อชวยคุณใหเขาถึงแหลงขอมูลอันทันสมัย
สำ�หรับความเชื่อของคุณ สิ่งที่เราจัดใหเหมาะสมกับหนังสือ
แตละเลมก็คือ ถอยคำ�ท่ีใชเปนขอมูลอันมีความหมายชัดเจน
รวบรัด เชื่อถือได ซึ่งคุณจะม่ันใจไดวามาจากเอกสารตางๆ
อันเกีย่ วกับการปฏิรปู ความเชือ่ ทไ่ี ดรบั ความเชือ่ ถือมากทส่ี ดุ อีก
ทัง้ เรายงั ไดออกแบบใหหนังสือชุดน้มี งุ เนนภาคปฏิบตั ิ โดยตอบ
ค�ำ ถามเกีย่ วกับ “อะไร” “ทำ�ไม” และ “อยางไร” แกคริสตชนทไ่ี ป
โบสถ
หนังสือชุดนี้นำ�เอาหัวขอเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิต
ชุมชนคริสตชน (parish life) -เชน พิธีบูชาขอบพระคุณ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ พระคัมภีร ปพิธีกรรม- มาอธิบายใหมอยาง
ตรงไปตรงมาโดยละเอียด หนังสือเหลานี้เหมาะทั้งสำ�หรับการ
อานคนเดียวและการศึกษาเปนกลุม ทั้งยังเปนแหลงขอมูลอัน
มีคามากสำ�หรับการเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ ผูมีสวนรวมใน RCIA
การอบรมความเชื่อและการฝกอบรมการอภิบาลดานพิธีกรรม
(liturgical ministry training) รวมถึงเปนเครื่องมือป ระจำ�วันช ั้น
เยี่ยมสำ�หรับชาวคาทอลิกที่ตองการทบทวนความรูพื้นฐาน
ของคาทอลิก

เนื้อหาตางๆ ไดมาจากผูเขียนหลายทาน เชน Thomas
Richstatter, O.F.M., Lawrence Mick, Leonard Foley, O.F.M.,
Carol Luebering, William H. Shannon เปนตน ระบบความคิด
ทางศาสนาและวิธีการแกปญหาของพวกทานมีการปฏิบัติและ
ความเชื่อที่สืบตอกันมาของคาทอลิกเปนพื้นฐาน เราไดผสม
รูปแบบความคิดและวิธีการของผูเขียนแตละทานเขาเปนความ
คิดหนึ่งที่ชัดเจน เปนเอกภาพ และอานเขาใจงาย
มาเพิ่ ม พู น ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ค วามเชื่ อ ค าทอลิ ก แ ละ
พัฒนาการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณดวยเรื่องตางๆที่เปน
ประโยชนจากหนังสือชุด Catholic Update

คำ�นำ�
ศีลกำ�ลังคือ 1 ใน 3 ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีร่ จู้ กั กันแพรห่ ลายคือ
“ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ หง่ การเริม่ ตน้ (ชีวติ คริสตชน)” (Sacraments of
initiation) ผ่านทางศี ล ล้างบาป ศี ล กำ � ลั ง และศี ล มหาสนิ ท
บุคคลนั้นได้บังเกิดใหม่อีกครั้ง ทำ�ให้เข้มแข็งขึ้น (ในความเชื่อ)
และหล่ อ เลี้ ย งบำ � รุ ง ให้ บุ ค คลนั้ น มี ชี วิ ต อยู่ แ บบคริ ส ตชนที่
สมบูรณ์  (to live fully the Christian life) ในหนังสือคำ�สอน
ของพระศาสนจักรคาทอลิก (The Catechism of the Catholic
Church) เรียกศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้ว่า “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ง
การเริ่มชีวิตคริสตชน” (CCC 1212) พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6
ตรัสว่า  ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ให้  “คุณค่าทวีมากขึ้นในชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์”
และได้ทรงบรรยายถึงความหมายของศีลศักดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีว้ ่า คือ
การทีค่ ริสตชนเข้ามาร่วมแบ่งปันกันในธรรมชาติขององค์พระผู้
เป็นเจ้า
ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท มีความหมายทางเทววิทยา
ทีล่ กึ ซึง้ พระศาสนจักรใหค้ �ำ จำ�กัดความในกฎหมายพระศาสนจักร
(Canon Law) ที่ยืนยันว่า  ศีลล้างบาปเป็นประตูที่นำ�ไปสู่ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ และจำ�เป็นโดยอย่างยิ่งสำ�หรับความ
รอดพ้นโดยผ่านทางศีลล้างบาป กฎหมายพระศาสนจักรข้อที่
849 อธิบายว่า  “ศีลล้างบาปประตูสู่ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ จำ�เป็น

เพื่อความรอดพ้น ไม่ว่าจะรับจริงๆ หรืออย่างน้อยด้วยความ
ปรารถนา  อาศัยศีลนี้ มนุษย์หลุดพ้นจากบาป เกิดใหม่เป็น
บุตรพระเจ้า  และเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร มีความ
คล้ายคลึงกับพระคริสต์ด้วยตราอันมิอาจลบเลือน”
คำ�อธิบายของนักเทววิทยาเกี่ยวกับศีลกำ�ลัง ดูเหมือน
ว่าจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท กฎหมาย
พระศาสนจักรข้อที่ 879 บอกว่า “ศีลกำ�ลังเป็นศีลที่ประทับตรา 
และโดยศีลนี้ผู้รับศีลล้างบาป ซึ่งเริ่มดำ�เนินชีวิตคริสตชน ก็
เปี่ยมด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า  และผูกพันกับพระศาสนจักร
ครบครันยิ่งขึ้น ศีลนี้ทำ�ให้ผู้รับเข้มแข็งและผูกมัดยิ่งขึ้นให้เป็น
พยานถึงพระคริสต์  ด้วยวาจาและกิจการ พร้อมทั้งเผยแผ่และ
ป้องกันความเชื่อด้วย”
กฎหมายพระศาสนจักรขอ้ 879 แนะนำ�ว่ามีความแตกต่าง
เกี่ยวกับเทววิทยา  หรือการอธิบายเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ ความ
แตกต่างที่เข้าใจได้ โดยอิงการพัฒนาการของประวัติศาสตร์ 
และความหลากหลายที่เคยถูกจัดมาแล้ว ในพิธีกรรมลาติน
(The Latin Rite) พระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา ไม่ยินยอมให้
เด็กอายุต�ำ่ กว่าเกณทเ์ ข้ารับศีลกำ�ลังได้  “มาตรฐานในอเมริกาคือ
อายุโดยประมาณ 16 ปี” แต่ก็อนุญาตในการเปลี่ยนแปลงได้
โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสังฆมณฑล
คู่มือสำ�หรับศีลกำ�ลังนี้ จะช่วยเราทบทวนว่าอะไร ทำ�ไม
และอย่างไร ของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ ถึงแม้ว่า นักเทววิทยา

และนักพิธีกรรมบางท่าน จะมีความเห็นว่า “ศีลกำ�ลังคือศีล
ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระการหนึง่ ในทางเทววิทยา” แตจ่ ริงๆ แลว้ มันมีความ
สำ�คัญและผูกพันกับชีวติคริสตชนมากกว่านั้น คือ เมื่อคนหนึ่ง
ได้เริ่มต้นชีวิตคริสตชนในวันที่รับศีลล้างบาป เขาก็ต้องดำ�เนิน
ชีวิตตามแบบอย่างคริสตชนที่ดีโดยอาศัยพระหรรษทานของ
ศีลกำ�ลัง
Mary Carol Kendzia
Series Editor
+++++++++
ขอขอบคุ ณ คุ ณ จำ � รั ส พงษ์ พ านิ ช นุ กู ล ที่ ไ ด้ จั ด แปล
หนังสือคูม่ อื สำ�หรับศีลกำ�ลัง (Confirmation) เพือ่ ทำ�ใหเ้ ราเข้าใจ
ถึงความหมาย และความสำ�คัญของศีลกำ�ลังมากยิ่งขึ้น
คุณพ่อ เอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ

บทที่ 1
ศีลกำ�ลังคืออะไร?
ในสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (1962-1965) ได้มีคำ�สั่ง
ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับพิธีกรรมศีลล้างบาปและศีลกำ�ลัง ผลลัพธ์
ตามมาคือ ก่อให้เกิดพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (The Rite
of Christian Initiation; RCIA) และพิธีล้างบาปทารก ซึ่งทั้ง 2
แบบ (แบบผู้ใหญ่และเด็กทารก) เน้นย้ำ�ถึงก้าวแรกของการเป็น
สมาชิกของพระศาสนจักร การแก้ไขพิธีกรรมศีลกำ�ลังเน้นถึง
ความสัมพันธ์กับศีลล้างบาป ดูจากระยะเวลาของ 2 ขั้นตอนที่
ผู้ประสงค์จะเริ่มเข้าสู่พิธีแห่งศีลล้างบาป
ในบทความนี้เราจะมาดูขั้นตอนแรกของพิธีกรรมศีล
กำ�ลัง และต่อจากนั้น คุณพ่อ Thomas Richstatter, O.F.M.
จะอธิ บ ายถึ ง ธรรมชาติ ข องศี ล กำ � ลั ง และการพั ฒ นาไปสู่
ความสั ม พั น ธ์ ข องศี ล ล้างบาป คุ ณ พ่ อ ได้ วิ เ คราะห์ สำ � รวจดู
ประวัติศาสตร์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ และการเผยแพร่ว่าทำ�ไมความ
เข้าใจเรื่องของศีลกำ�ลังจึงไม่สามารถแยกออกจากคำ�สัญญา
แห่งศีลล้างบาป
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พิธีกรรมของศีลกำ�ลัง
พิธีกรรมของการรับศีลกำ�ลังเป็นแบบที่สง่าและเรียบ
ง่าย โดยเริ่มจากการรื้อฟื้นตามคำ�สัญญาแห่งศีลล้างบาป การ
ปกมือ การเจิมด้วยน้ำ�มันคริสมา และการอวยพร
ผู้ป ระกอบพิธีก รรมคือ พระสัง ฆราช แต่ พ ระสงฆ์ ท่ีไ ด้
รับอำ�นาจให้ประกอบพิธีศีลกำ�ลังก็กระทำ�พิธีกรรมนี้ได้ด้วย
เช่นกัน ผู้ที่จะเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้จะเรียกว่า ผู้รับศีลกำ�ลัง
(called the confirmed) สำ�หรับพิธีอย่างเป็นทางการเริ่มจาก
คำ�ปฏิญาณตนรื้อฟื้นคำ�สัญญาแห่งศีลล้างบาป พวกเขาจะถูก
ถามว่าพร้อมที่จะละทิ้งปีศาจ (Renounce Satan) และยืนยัน
ในข้อความเชื่อของพระศาสนจักร (Profess the basic beliefs
of the Church)
พระสังฆราชจะให้ทุกคนสวดภาวนาให้กับผู้รับศีลกำ�ลัง
แล้วจากนั้นพระสังฆราชจะยื่นมือออกมาเหนือผู้รับศีลกำ�ลัง
และสวดภาวนาขอพระเจ้าได้โปรดส่งพระจิตของพระองค์ลง
มาเหนือผู้รับศีล   “ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาของ
พระเยซูคริสตเจ้า  พระองคโ์ ปรดใหข้ ้ารับใชผ้ นู้ ้ี (เหล่านี)้ เกิดใหม่
ด้วยน้ำ�และพระจิต พ้นจากบาป โปรดส่งพระจิตมาประทับอยู่
กับเขา ให้มีความปรีชาและสติปัญญา ความคิดอ่านและความ
แขม้ แข็ง ความรูแ้ ละความเลือ่ มใสศรัทธา อีกทัง้ โปรดใหเ้ ขารับใช้
พระองค์ด้วยความยำ�เกรง”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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ท้ายที่สุด พระสังฆราชจะเจิมน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้รับศีล
น้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่า น้ำ�มันคริสมา โดยทำ�เครื่องหมาย
กางเขนที่ ห น้าผากของผู้ รั บ ศี ล แต่ ล ะคน และพู ด ว่า “ท่าน
ถูกประทับตราด้วยพระคุณแห่งองค์พระจิตเจ้า” (น....จงรับ
เครื่องหมายพระจิตเจ้า  ซึ่งพระบิดาประทานให้) ผู้รับศีลแต่ละ
คนละตอบรับว่า  “อาแมน” พระสังฆราชกล่าวต่อไปว่า  (บาง
ครั้งจับมือกับผู้รับศีล) “สันติสุขจงอยู่กับท่าน” ผู้รับศีลตอบ
“และอยู่กับท่านด้วย”
ในระยะเวลาการเตรียมรับศีลกำ�ลัง ผู้รับศีลจะเลือก
นักบุญองค์อุปถัมภ์ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการดำ�เนินชีวิต
ของผู้รับศีล และเลือกชื่อของนักบุญองค์นั้น ผู้รับศีลสามารถ
ที่จะเลือกชื่อนักบุญของพ่อแม่อุปถัมภ์ได้ ผู้ที่จะเป็นแบบอย่าง
ในการเป็นคริสตชนที่ดี พ่อแม่อุปถัมภ์ของศีลกำ�ลังสามารถ
เป็นคนเดียวกันกับพ่อแม่อุปถัมภ์ตอนรับศีลล้างบาปได้  (และ
ควรจะเป็นเช่นนั้น)
ศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน
คุณพ่อ Thomas Richstatter จำ�ความในสมัยที่เมื่อท่าน
รับศีลกำ�ลังและบอกเราเกี่ยวกับศีลนี้อย่างคร่าวๆว่า “ตอนที่
พ่ออายุได้ 10 ขวบ ตอนนั้นอยู่  ป.4 ที่ Wichita, Kansas แต่
เดี๋ยวนี้คาทอลิกเราบ่อยครั้งจะร่วมพิธีศีลกำ�ลังกับเด็กมัธยม
และเด็กประถม หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื มีการจัดพิธศี ลี กำ�ลัง
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แบบเขตปกครองต่างๆ  เด็กๆจะได้รับศีลในอายุยังน้อย แต่ละ
ปีของคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เราจะเห็นผู้ใหญ่ที่กลับใจจะได้รับ
ศีลกำ�ลังโดยทันทีหลังจากทีเ่ ขาไดร้ บั ศีลล้างบาปแลว้ ตามจารีต
พิธีกรรมของโรมัน (Roman Rite) อาจจะประหลาดใจที่ได้เรียน
รู้ว่า ส่วนมากพิธีกรรมทางตะวันออก แม้แต่เด็กทารกก็ได้รับ
ศีลกำ�ลังหลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้ว
ศี ล กำ � ลั ง เป็ น การอ้างถึ ง พระจิ ต เจ้าเป็ น หลั ก แต่ ก็ มี
หลายวิธีที่มีการเฉลิมฉลองของศีลนี้ พวกเราอาจจะรู้ว่าทำ�ไม
ถึงมีลักษณะหลายรูปแบบในการฉลอง ศีลกำ�ลังคืออะไร? ศีล
นี้ทำ�ให้เด็กๆเป็นทหารของพระคริสต์หรือ? พระจิตเจ้าที่ได้รับ
ในศีลกำ�ลังแตกต่างจากพระจิตที่ได้รับในศีลล้างบาปหรือไม่?
คำ�ถามเหล่านี้ สมควรที่จะถูกถามหรือไม่?
บางทีการจะเข้าใจได้ดีที่สุดของศีลกำ�ลังคือ การดูที่มา
ของศี ลล้างบาปและศีล มหาสนิทของพิ ธีก รรมของคริ สตชน
ยุ ค แรกๆ การศึ ก ษาถึ ง คำ � สอนของพระศาสนจั ก ร ที่ รั บ รอง
กระบวนการของศีลกำ�ลัง ภายใต้หัวข้อที่ว่า  “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ง
การเริ่มต้น” และยืนยันถึงการเป็นเอกภาพของศีลล้างบาป ศีล
กำ�ลังและศีลมหาสนิท
ไม่นานมานี้นักประวัติศาสตร์ได้สืบค้นถึงแหล่งกำ�เนิด
ของพิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผยอย่างแพร่หลายในพระ
ศาสนจักร มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะหาร่องรอยที่แม่นยำ�ว่าพระ
ศาสนจักรสมัยนั้นกระทำ�การภายใต้การนำ�ขององค์พระจิตเจ้า 
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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เปน็ สิง่ ทีซ่ บั ซอ้ นของพิธกี รรมอย่างเปน็ ทางการจากพระคริสตเจ้า 
แต่ความง่ายของขอบเขต พิธีกรรมได้พัฒนาไปกับโครงร่างการ
เชื้อเชิญของงานเลี้ยงอาหารค่ำ�
บรรดาประกาศกและอุปมาของพระเยซูเจ้าตรัสถึงพระ
อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนงานเลี้ยง การทานอาหาร
ร่วมกัน “เราบอกท่านทั้งหลายว่า  คนจำ�นวนมากจะมาจากทิศ
ตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบในอาณาจักรสวรรค”์ (มัทธิว 8:11) พระเจ้าได้เชือ้ เชิญ
มนุษยท์ กุ ครอบครัวเข้ามารว่ มทานอาหารแหง่ อาณาจักรสวรรค์ 
เราจะตอบรับการเชื้อเชิญนี้โดยผ่านทางศีลแห่งการเริ่มต้น
การชำ�ระล้าง-การทำ�ให้แห้ง-การทานอาหาร
ลองพิจารณาดูสักครู่ว่าคุณจะทำ�อะไรบ้าง เมื่อคุณถูก
เชิญให้ไปรับประทานอาหาร ในขณะที่คุณต้องออกไปทำ�งาน
ในไร่  และเพื่อนของคุณได้เชิญให้คุณมารับประทานอาหารค่ำ�
ด้วย ซึ่งคุณก็ตอบตกลงในคำ�เชิญนั้น สถานการณ์ต่อไปคือ  
จะมี 3 สิ่งที่คุณต้องทำ�แน่นอน อันดับแรก คุณจะถอดเสื้อที่
สกปรกนั้นออก และนำ�ไปซัก หรืออาจจะอาบน้ำ�ชำ�ระร่างกาย
อันดับที่สองคือ คุณจะเช็ดตัวให้แห้งและใส่เสื้อผ้าที่สะอาด
และอันดับที่สาม คุณจะออกไปที่บ้านเพื่อนของคุณเพื่อร่วม
รับประทานอาหาร
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การต่อเนื่องของเหตุการณ์นี้ อาจเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่
ทำ�ให้เราเข้าใจถึงศีลแห่งการการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน พระเจ้า
ได้เชิญเราร่วมรับประทานอาหารค่ำ�พร้อมกับพระเยซูเจ้าใน
ศีลมหาสนิท เมื่อเรามาถึงที่โต๊ะอาหารค่ำ�ครั้งแรก เราจะถอด
“มนุษย์เก่า” ของเราออก (ดูตัวอย่าง โรม 6:6; เอเฟซัส 4:22;
และ โคโลสี 3:9) และชะล้างคราบของบาปกำ�เนิด นี่คือการ
ชะล้างของศี ล ล้างบาป อั น ดั บ สองเราทำ � ให้ แ ห้ ง คื อ ในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 1 และ 2 ชาวโรมมันจะชโลมตัวด้วยน้ำ�มันหลังจาก
อาบน้ำ� เพื่อให้ความชุ่มชื่นสำ�หรับผิวที่แห้ง ในระบบของศีล
ศักดิ์สิทธิ์ คือการชำ�ระด้วยศีลล้างบาปแล้วตามด้วยการเจิม
น้ำ�มันแห่งศีลกำ�ลัง และอันดับที่สามคือ สวมใส่เสื้อโดยองค์
พระจิตเจ้า พวกเราได้รับการเชิญสู่โต๊ะแห่งศีลมหาสนิท
3 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนี้ สามารถช่วยเราให้เข้าใจบาง
สิ่งของการพัฒนาในสมัยนี้ และเข้าใจในศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิต
คริสตชน ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงของ 3 ศีลศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเรา
เข้ารว่ มงานในเขตวัดของเราในคืนวันปสั กา  แนน่ อน การพัฒนา
ของประวัติศาสตร์ของพิธีกรรมจะซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการของพิธีกรรมที่เราเรียกว่า การยืนยัน (ศีลกำ�ลัง)
เราพบนักเขียนไม่มากนักที่เจาะจงเกี่ยวกับศีลกำ�ลังใน
พระศาสนจักรยุคแรกๆ เพราะเมื่อพระศาสนจักรแรกๆ บรรดา
นักเทววิทยาเขียนเกี่ยวกับศีลล้างบาป เขาจะบอกเป็นนัยๆ ถึง
อ่างน้ำ�และการเจิมด้วยน้ำ�มัน ณ วันนี้เราเรียก ศีลล้างบาป
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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และศีลกำ�ลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณชวนข้าพเจ้าไปทานอาหาร
ด้วย และข้าพเจ้าตอบว่า “ให้ฉันล้างเนื้อล้างตัวก่อนแล้วฉันจะ
ตามไป” โดย “ล้างเนื้อตัว”   ข้าพเจ้าคิดเป็นนัยๆว่ากระทำ�ทั้ง
2 อย่างคือ การล้าง (อาบน้ำ�) และเช็ดตัวให้แห้ง ดังนั้น จึงไม่
ต้องมีการเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ “เช็ดให้แห้ง” (หรือชโลมด้วย
น้ำ�มัน ถ้าเราเป็นชาวโรมันสมัยก่อน)
ศีลล้างบาปและศีลกำ�ลังเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้อง
กันในทางอืน่ ๆ เมือ่ ตอนทีเ่ ราอาบน้�ำ เราทำ�ความสะอาดร่างกาย
ชะล้างคราบสกปรกออก เราสามารถพูดได้ว่าเราสะอาดแล้ว
และพูดได้อีกว่า ล้างคราบสกปรกออกแล้ว แต่ในความเป็นจริง
การชะล้างความสกปรก และทำ�ความสะอาดนั้นคือความหมาย
เดียวกัน มีสองทางที่ดูเป็นการกระทำ�อย่างเดียวกัน ในทำ�นอง
เดียวกัน พระศาสนจักรสมัยกอ่ นเขียนอธิบายเกีย่ วกับศีลล้างบาป
กับ “การชะล้าง” คำ�อุปมาและการพูดเกี่ยวกับศีลกำ�ลังคือ
“การทำ�ให้สะอาด” คำ�อุปมาของศีลล้างบาปคือ ชำ�ระล้างบาป
ทั้งหมด บาปกำ�เนิดที่แท้จริง และศีลกำ�ลังให้พระหรรษทาน
และการสถิตอยู่ขององค์พระจิตเจ้า  แน่นอน การยกบาปและ
การเต็มเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน แต่สองทางนี้พูดต่างกันแต่
การกระทำ�นั้นคือสิ่งเดียวกัน บางอย่างเช่น “การชะล้าง” และ
“การทำ�ความสะอาด” คือสองเหตุการณด์ �ำ เนินไปในการกระทำ�
เดียวกัน แม้บางครั้งเราจะเรียกในทางที่ต่างกันของศีลล้างบาป
และศีลกำ�ลัง
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ในความคล้ายคลึงกัน “การชะล้าง การเช็ดให้แห้ง การ
ไปร่วมรับประทานอาหาร” ทำ�ให้เราเข้าใจถึง ศีลล้างบาป ศีล
กำ�ลัง และศีลมหาสนิท เมือ่ ศีลเหล่านีร้ ว่ มฉลองกันอย่างตอ่ เนือ่ ง
เหมือนสมัยแรกของพระศาสนจักร
การแยกออก (A Beak in the Link)
ความคล้ายคลึง กันไม่ใช่จะไปได้ ด้ วยกั นเสมอไป แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อศีลกำ�ลังแยกมาจากศีลล้างบาป เป็นต้นใน
กรณีของเด็กทารกที่รับศีลล้างบาป
ศีลกำ�ลังแยกตัวออกมาจากศีลล้างบาปได้อย่างไง? ใน
สมัยแรกๆ ของพระศาสนาจักร พระสังฆราชเป็นผู้ประกอบพิธี
ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ต่อมาในศตวรรษที่ 4 เมื่อพระสงฆ์หรือ “ผู้
อาวุโส” เริม่ ทีจ่ ะโปรดศีลล้างบาป และรับผิดชอบในศีลมหาสนิท
การเจิมน้ำ�มันหลังศีลล้างบาปที่อัญเชิญพระจิตเจ้ามา  เริ่มเป็น
ที่สงวนให้กับพระสังฆราชท้องถิ่น
ถึ ง แม้ ว่าศี ล กำ � ลั ง ส่ ว นของการเข้ามาเป็ น สมาชิ ก จะ
ทำ�ให้ล่าช้าในพระศาสนจักรตะวันตก ศีลมหาสนิทยังจำ�เป็นใน
พิธีนี้ ในการเริ่มเข้าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรโดยศีลล้าง
บาปต่อเนื่องที่เป็นมาตรฐานในพระศาสนจักรตะวันออก ส่วน
ทารก เด็กและผูใ้ หญ่  ทีก่ ลับใจในฝง่ั ของพระศาสนจักรตะวันตก
ได้รับเพียงแต่ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทในครั้งเดียวกัน เด็ก
ทารกได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในเมื่อตอนที่เขาล้างบาป จน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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กระทั่งประมาณศตวรรษที่ 12 ได้มีการเปลี่ยนความเข้าใจและ
ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ก่อให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสกังวล
เกีย่ วกับเด็กๆ ไมใ่ หค้ วามเคารพ และยังไมเ่ ข้าใจในการรับพระกาย
ของพระคริสต์
มากไปกว่านี้เป็นการหลีกเลี่ยงการทุรจารศีลที่เด็กๆ
อาจจะ “อาเจียนออกมา” (Spit up) สำ�หรับศีลที่เสกแล้ว เด็กๆ
จึงเริ่มได้เพียงแต่พระโลหิตในพิธีศีลมหาสนิท (หลายปีก่อน
ตอนที่พ่อศึกษาในประเทศอียิปต์ พ่อมีความรู้แค่นิดเดียวเกี่ยว
กับโลกของอเมริกนั และพระศาสนจักร ความคิดตอนแรกของพอ่
มันเป็นที่ประหลาดมากที่เห็นเด็กๆในประเทศอียิปต์เริ่มเข้ามา
รับศีล ผู้ปกครองอุ้มลูกๆของพวกเขา พระสงฆ์จะเอานิ้วจุ่ม
เหล้าองุ่นที่เสกแล้ว และแตะที่ริมฝีปากของเด็กๆเหล่านั้น)
ในศตวรรษที่ 12 และ 13 การรับพระโลหิตจากถ้วยโดย
ทั่วไปเลิกใช้ในหมู่ฆราวาสในพระศาสนจักรตะวันตก และถูก
ปฏิเสธทีจ่ ะใหเ้ ด็กๆดว้ ย อย่างไรตาม เมือ่ เด็กทารกไมส่ ามารถที่
จะรับพระกายได้  จึงก่อให้เกิดเจตนาที่เด็กๆเหล่านี้ไม่สามารถ
รับศีลในแตล่ ะพิธบี ชู าขอบพระคุณนับจากวันทีพ่ วกเขาล้างบาป
และพวกเขาต้องรอจนกว่าจะได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก การรับ
ศีลมหาสนิทต้องล่าช้าออกไปจนถึงระยะเวลาของการเรียนคำ�สอน
ส่วนมากจะอยู่ในช่วงระยะเวลาสิบสี่หรือสิบห้าปี
โดยทัว่ ไปชว่ งระยะเวลาสิบสีถ่ งึ สิบห้าปี  พระสังฆราชจะ
มีโอกาสเยี่ยมเยียนวัด หรือผู้ปกครองจะมีโอกาสพาลูกๆไปที่
18
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อาสนวิหาร และโดยสว่ นมากเด็กๆเหล่านีจ้ ะไดร้ บั ศีลมหาสนิท
ครัง้ แรก อย่างไรก็ตาม ศีลแหง่ การเริม่ ตน้ ชีวติ คริสตชนนีแ้ พรห่ ลาย
ในหลายปีต่อมา คือการต่อเนื่องของศีลล้างบาป ศีลกำ�ลัง และ
ศีลมหาสนิท
ในปี 1960 พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12  ส่งเสริมเด็กๆ
อายุ 6-7 ปี  ให้เริ่มรับศีลมหาสนิท ช่วงอายุยังน้อยที่จะรับศีล
มหาสนิทครั้งแรกมีผลประโยชน์อย่างมาก และเป็นสาเหตุที่ให้
เด็กๆรับศีลมหาสนิทก่อนที่จะรับศีลกำ�ลัง คำ�อธิบายเกี่ยวกับ
ศีลล้างบาป ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท คือ การชำ�ระล้าง การ
เช็ดให้แห้ง และการออกไปรับประทานอาหาร” ไม่จำ�เป็นเสมอ
ไป เพราะเรา  “ออกไปรับประทานอาหารเลย” หลายปีก่อนที่
เราจะ “เช็ดตัวให้แห้ง”
ศีลกำ�ลังไดแ้ ยกออกจากศีลล้างบาป อาจารยแ์ ละนักเทศน์
เริม่ ทีจ่ ะพูดถึงความหมายของศีลกำ�ลัง ซึง่ แยกมาจากความหมาย
ของศี ล ล้างบาป ศี ล กำ � ลั ง เริ่ ม ด้ ว ยคำ � อธิ บ ายว่าคื อ ศี ล แห่ ง
“การเสริมกำ�ลัง” (Strengthening) การสวมกอดเพือ่ แสดงถึงการ
ต้อนรับและการ “จูบแห่งสันติ” (Kiss of peace) (ที่จะกลายเป็น
“สุดที่รัก” ในกรณีของเด็กทารก) ปัจจุบันกลายเป็น “การตบแก้ม
เบาๆ”  เพื่อเป็นการเตือนผู้รับศีลนั้นว่า เขาได้เป็น “ทหารของ
องค์พระคริสตเจ้า” คำ�อธิบายอย่างอื่นเกี่ยวกับศีลกำ�ลังคือ
การเจริญเติบโตโดยเฉพาะผู้เยาว์ที่ต้องการจะรับศีล
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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RCIA: A New Look / RCIA โฉมใหม่
ในปีก่อนที่จะมีสังคายนาวาติกันที่ 2 ผู้นำ�พระศาสนจักร
ได้ พิ จ ารณาอย่างถี่ ถ้ ว นถึ ง กระบวนการของการเข้าเป็ น
คริสตชน ในแสงสว่างที่ส่องมามากกว่าจะดูความซับซ้อนของ
ประวัตศิ าสตร์ และทีป่ ระชุมสังคายนาไดต้ ดั สินใจเปลีย่ นบางสว่ น
ที่เน้นย้ำ�ทำ�ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมกว่า  ศีลศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับงานอภิบาลของพระศาสนจักรร่วมสมัย
ตามแนวทางของสังคยนาวาติกันที่ 2 พระศาสนจักรได้พิมพ์
หนังสือออกมาสี่เล่มด้วยกัน การแนะนำ�การเริ่มเป็นคริสตชน,
พิธีกรรมศีลล้างบาปของเด็ก, พิธีกรรมศีลกำ�ลัง, และพิธีกรรม
สำ�หรับการเข้าเป็นคริสชนสำ�หรับผู้ใหญ่ หรือเป็นที่รู้กันคือ
กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (คาทอลิก) (RCIA)
RCIA ไดฟ้ น้ื ฟูล�ำ ดับของศีลล้างบาป ศีลกำ�ลัง ศีลมหาสนิท
และให้ความสำ�คัญในความเชื่อมโยงกันระหว่างสามศีลนี้ (ที่
เราได้เห็นข้างต้น การชะล้าง การทำ�ให้แห้ง และการออกไปรับ
ประทานอาหาร) พิธกี รรมเหล่านีต้ ่างก็ไมไ่ ดแ้ ยกออกจากกันเลย
ไมม่ กี ารหยุดนิง่ นีค่ อื วิธกี ารพัฒนา RCIA พูดถึงวิถแี หง่ ความเชือ่
ไม่ใช่สิ้นสุดแค่ศีลล้างบาปหรือศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือแม้แต่
แค่ศีลกำ�ลัง แต่เป็นการเชื้อเชิญอย่างต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดการ
กลับใจและเปลี่ยนวิถีทางดำ�เนินชีวิต (จากมนุษย์คนเดิมมาสู่
การเป็นบุตรของพระเจ้า)
เส้ น ทางแห่ง ความเชื่ อ ไม่ใช่เ พี ย งสิ่ ง ที่ ง่ายที่ จ ะเรี ย นรู้
20
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เกี่ยวกับความเชื่อ ไม่ง่ายที่จะสอน แต่เป็นวิธีการที่แท้จริงของ
การกลับใจ ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งชีวิตของผู้เข้าร่วมและทั้งชีวิตของ
พระศาสนจักร ศีลศักดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีไ้ มใ่ ชง่ านสว่ นตัว มีผลกระทบ
ต่อการกลับใจของพระศาสนจักรที่ต้องมีส่วนร่วมกัน ซึ่งการ
กลับใจส่งผลให้เห็นถึงการเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกันในพระกาย
ของพระคริสตเจ้า
ในปี ค.ศ. 2000 สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา ได้
จัดพิมพ์หนังสือ เส้นทางแห่งความสมบูรณ์ของชีวิต (Journey
to the Fullness of Life) การรายงานนี้ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อ
พิธีกรรมของการเริ่มเข้าเป็นคริสตชนผู้ใหญ่ในอเมริกา ผลที่
ครอบคลุมการศึกษาที่เข้าใจงานของ RCIA ทำ�ขึ้นใหม่ในพระ
ศาสนจักรของสหรัฐอเมริกา  สภาพระสังฆราชกล่าวว่า  “การ
ศึกษานีเ้ ปน็ การยืนยันถึงความเชือ่ รูปแบบวิถตี ลอดชีวติ รูปแบบ
ของเส้นทางเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้อ้างอิงบ่อยครั้งใน RCIA และ
ทำ�ให้เข้าใจในคำ�สอนผู้ใหญ่ ในวิถีทางตลอดชีวิตของหนทาง
แห่งความเชื่อ” หลายครั้งที่รายงานตรึงเครียดเกี่ยวกับการเข้า
เป็นสมาชิกเบื้องต้นคือ “ขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในชุมชุน
แห่งความเชื่อ”
คุณพ่อ Richstatter จำ�ความได้ตอนที่ท่านรับศีลกำ�ลัง
และท่านได้ วิ เ คราะห์ ถึ ง ศี ล แห่ ง การเริ่ ม ยื น ยั น ความเชื่ อ ใน
ที่ ส าธารณะ โดยหลั ก แห่ ง ศี ล และร่ ว มในกรอบของการเริ่ ม
เข้าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรและศาสนบริการของพระ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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ศาสนจักร นักเทววิทยาและพระสงฆท์ ช่ี อ่ื Karl Rahner เห็นว่า 
ศีลล้างบาปและศีลกำ�ลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานสำ�หรับ
สัตบุรุษในวัด ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นจะได้รับกระแสเรียก
และกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ทำ � (แพร่ ธ รรม) ในพระศาสนจั ก ร
พระศาสนจักรประกอบดว้ ยสัตบุรษุ หรือทีส่ งั คายนาวาติกนั เรียก
ว่า  “ผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ของพระเจ้า” พระสังฆราช พระสงฆ์  สังฆนุกร
และนักบวชชายหญิง คือสมาชิกของพระเจ้า ที่ทำ�งานในฐานะ
ศาสนบริกรพิเศษ
วาติกันที่ 2 ให้ความคิดว่า (Lumen Gentium) โดยผ่าน
ทางศีลล้างบาปและศีลกำ�ลัง สัตบุรุษมีข้อผูกมัดที่จะยืนยันและ
ประกาศอย่างเคร่งครัด ที่จะเผยแผ่ความเชื่อด้วยคำ�พูดและ
ด้วยการกระทำ� (Lumen Gentium,11) บรรดผู้ศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้าร่วมในความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า  และกับบรรดา
ประกาศก
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. ทำ�ไมเราถึงต้องเลือกนักบุญองค์อุปถัมภ์ในศีลกำ�ลัง? และ
ทำ�ไมเราต้องการพ่อแม่ทูนหัว?
2. อย่างไรที่กระบวนการ RCIA ได้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง
ศีลล้างบาปและศีลกำ�ลัง?
3. ทั้งศีลล้างบาปและศีลกำ�ลังต่างก็ทำ�ให้เราเป็น “สมาชิกแห่ง
ความเชื่อ” พวกเราได้ถูกเชิญเข้ามามีส่วนร่วมไหม? เราต้อง
ทำ�อย่างไรถึงให้ผู้อื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวใน
ความเชื่อกับเรา?
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บทที่ 2
ทำ�ไมเราต้องรับศีลกำ�ลัง?
ในพันธสัญญาใหม่  โดยเฉพาะในหนังสือกิจการอัครสาวก
8:14-17 และ 19:1-6 ก็บ่งบอกถึงความสำ�คัญของการรับพระ
จิตเจ้า และความสัมพันธ์ระหว่างศีลล้างบาปและการปกมือ
ด้วยท่าทีที่สง่า  แน่นอนมีสองกรณีซึ่งเชื่อมต่อกันนั้น ซึ่งต่อมา
เปน็ การแสดงออกอย่างเด่นชัดขององค์พระจิตเจ้า  ในประวัตศิ าสตร์
คริสตชนสมัยแรกนั้นเริ่มมีพิธีกรรมสองอย่างนี้ (ศีลล้างบาป
และการปกมือ) ในเวลาต่อมาจารีตทั้งสองนี้ได้แยกออกจากกัน
ตามที่เราเข้าใจกันว่าองค์พระจิตเจ้านั้น เสด็จมาเพื่อเสริมกำ�ลัง
ในศีลล้างบาป และเข้ามาเพิ่มอย่างสมบูรณ์ขึ้นในศีลกำ�ลัง
ในบทความของ Dr. Joseph Martos ได้อธิบายว่าทำ�ไม
เราต้องรับศีกำ�ลัง จากนั้นคุณพ่อ Thomas Richstatter.,O.F.M.,
อธิบายให้กระจ่างขึ้นโดยขยายความใกล้เคียงกันระหว่างศีล
กำ�ลังและสองศีลแห่งการเริ่มเป็นคริสตน
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ทำ�ไมเราต้องยืนยัน?
เป็นเวลานานแล้วที่ Dr. Martos ได้ครุ่นคิดและทบทวน
ถึงสิ่งที่ท่านสามารถที่จะจดจำ�เมื่อตอนที่ท่านได้รับศีลกำ�ลัง มี
เด็ก 40 คนเข้าแถวเรียงคิวกันทีส่ นามหญ้าของโรงเรียน ในอากาศ
ที่หนาว ชุดคลุมสีแดงปลิวไปมา  ในสายลม พวกเราอยู่ในชั้น
ประถมปีที่ 5 แต่พวกเราได้รับอนุญาตที่ให้ใส่ชุดคลุมสำ�หรับ
การรับศีลกำ�ลัง สีแดงที่ใช้ในพระศาสนจักรเป็นเครื่องหมาย
ขององค์พระจิตเจ้า  พวกเรารู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
และภูมิในตัวเอง
หลังจากนั้นชั่วโมงกว่าๆ ที่พวกเรายังจำ�ได้ดี พวกเราได้
ถูกเจิมดว้ ยน้�ำ มันทีห่ น้าผาก และถูกตบแกม้ เบาๆ  “การตบแกม้ ”  
เป็นการบอกเราว่าพวกเราเป็น “ทหารขององค์พระคริสตเจ้า”
พร้อมที่จะทนทุกข์เพื่อความเชื่อของพวกเรา พวกเราขับเพลง
“เชิญเสด็จพระจิตเจ้า” และพระสังฆราชจะภาวนาและปกมือ
เหนือศีรษะพวกเรา  ผมรูส้ กึ ว่าเหมือนไดร้ บั การบวชเปน็ พระสงฆ์ 
หรือแน่นอนบางสิ่งที่ได้รับยศศักดิ์ในราชการ
ผมมองย้อนกลับไปในวันนั้นและคิดกับตัวเองว่า  อะไร
ทำ�ให้เกิดความแตกต่าง? พิธีนั้นดูดีเสมือนอยู่ในสวรรค์  หรือ
งานเลี้ยงต้อนรับกลับบ้าน และแน่นอนทีเดียวจะมีงานเลี้ยง
หลังจากนั้น และก็มีของขวัญสำ�หรับศีลกำ�ลัง แต่จริงๆแล้วฉัน
ไม่เข้าใจถึงงานต้อนรับนี้คืออะไร และสื่อถึงอะไร
24
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ภรรยาบอกผมว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยฉับ
พลัน ผมพอใจที่ได้ยินที่เล่าถึงความรู้สึกในวันที่เธอรับศีลกำ�ลัง
เธอรู้สึกถึงความรักและพลังของพระเจ้าในหนทางที่พิเศษนี้
เธอสวดภาวนามากขึ้นและไปร่วมมิสซาแม้ในวันธรรมดา  เธอ
ใช้ความอุตสาหะที่จะช่วยเหลืองานที่บ้าน และเป็นคนที่สุภาพ
ต่อพ่อแม่ของเธอ และไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับน้องสาว และเธอ
รู้สึกถึงพระหรรษทานข้างในตัวเธอที่จะต้องทำ�ให้สำ�เร็จ
การเชื่อมโยงระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่ อที่ จ ะช่ว ยให้เราเข้าใจว่าเราจะทำ � อะไรให้ กั บพระ
ศาสนจักร ผมขอระลึกถึงประวัติของพระศาสนจักรและจารีต
พิธี พระศาสนจักรในสมัยแรก คริสตชนหลายคนรู้สึกถึงการ
เสด็จลงมาขององค์พระจิตเจ้า และเข้ามาในชีวิตโดยผ่านทาง
“การปกมือ” เหมือนที่ใช้เรียกในสมัยนั้น ผู้นำ�ของกลุ่มคริสตชน
จะปกมือเหนือผู้รับศีลล้างบาป และภาวนาขอองค์พระจิตเจ้า
ได้เสด็จลงมายังพวกเขา การปฏิบัตินี้เหมือนการบุกเบิกอย่าง
เป็นทางการศีลศักดิ์สิทธิ์ เราเรียกว่า  “ศีลกำ�ลัง” ในภายหลัง
คริสตชนยุคตอ่ มา  ทีละเล็กทีละนอ้ ยโดยการดลใจทีจ่ ะสรรเสริญ
พระเจ้าอย่างเสี ย งดั ง และภาวนาในภาษาที่ พ วกเขาไม่ รู้ ม า
ก่อน ทีซ่ ง่ึ ทุกวันนีค้ ริสตชนบางคนเรียกว่า “Pentecostals” หรือ
“Charismatics” (รวมไปถึงคริสตชนคาทอลิกดว้ ย) การเปน็ พยาน
ที่พวกเขามีประสบการณ์  “การล้างบาปโดยพระจิตเจ้า” ที่พวก
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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เขาเรียกกัน แต่นั่นไม่ใช่ศีลกำ�ลัง การปฏิบัติเช่นนี้ดูเหมือนว่า
จะสวงนไว้ถึงความเป็นอยู่ขององค์พระจิตเจ้า  พวกเขารู้สึกถึง
การเปลี่ยนแปลงภายในและกล่าวออกมากับพลังของพระจิตที่
พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน
ศี ลกำ � ลัง ที่ฉลองในพระศาสนจัก รในทุ ก วั นนี้ คื อการ
ระลึกถึงการปฏิบัติของคริสตชนยุคแรกๆ ถึงแม้ว่าพระสังฆราช
จะไม่ปกมือเหนือศีรษะของผู้รับศีลในระหว่างพิธี พระสังฆราช
จะยื่นมือออกไปยังผู้รับศีลและภาวนาว่า
“พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาขององค์พระเยซู
คริสตเจ้า  โดยน้ำ�และพระจิตเจ้า  พระองค์ทรงไถ่บุตร
ชายหญิงของพระองคจ์ ากบาป และประทานชีวติ ใหม่ให้
แก่พวกเขา โปรดส่งพระจิตของพระองค์เหนือพวกเขา
เพื่อที่จะช่วยเหลือและนำ�ทาง โปรดประทานพระคุณ
แห่งสติปัญญาและความเข้าใจ พระคุณแห่งพละกำ�ลัง
พระคุณแห่งความรู้และความยำ�เกรง ให้พวกเขาเต็มไป
ด้วยพระคุณแห่งความศรัทธาในพระองค์”
ก่อนที่จะเริ่มพิธีศีลกำ�ลังและเพื่อการเตรียมจิตใจ พระ
สั ง ฆราชจะถามผู้ รั บ ศี ล ให้ รื้ อ ฟื้ น คำ � สั ญ ญาแห่ ง ศี ล ล้างบาป
พระสังฆราชจะย้ำ�ถึงบทข้าพเจ้าเชื่อที่พวกเราสวดในพิธีบูชา
ขอบพระคุณวันอาทิตย์  และจะถามผู้รับศีลว่าพวกเขาเชื่อใน
ความเป็นพระบิดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความเป็นพระเจ้าแท้
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ขององค์พระคริสต์ การทรงนำ�ขององค์พระจิตเจ้า และคำ�สอน
ข้ออื่นๆของพระศาสนจักร
เมือ่ ผูร้ บั ศีลตอบรับถึงศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ หง่ ความเชือ่ พวกเขา
จะทำ�เป็นหมู่คณะในพิธีรับศีลกำ�ลัง และพวกเขาจะตอบรับ
แบบเดียวกัน แต่ภายในจิตใจของเขา อาจจะขัดแย้งในความ
รู้สึกที่รุนแรง บางคนอาจจะยืนยันความเชื่อใหม่ทั้งหมดของ
หัวใจ เขาอาจเปิดใจอย่างลึกซึ้ง และตระหนักถึงการดำ�รงอยู่
ขององค์พระจิตเจ้า บางคนอาจจะไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไร
เลยภายในจิ ต ใจ อย่างที่ เข้าร่ ว มพิ ธี ศี ล กำ � ลั ง คนส่ ว นมากมี
ประสบการณ์โดยประมาณระหว่างสองอย่างนี้
ประสบการณ์ ที่ แ ตกต่างของศี ล กำ � ลั ง ที่ คู่ กั น นี้ โดย
การตอบสนองที่ต่างกันต่อศีลศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน ขอ
พูดถึงภรรยาของผม ผมว่าเธอไม่รู้สึกแค่แตกต่างในศีลกำ�ลัง
แต่พฤติกรรมของเธอต่างไปหลังจากนั้น ในทางตรงกันข้าม
ผมก็ รั บ ศี ล กำ � ลั ง ผมสามารถบอกความจริ ง ได้ ว่า ถ้าผมไม่
เปลี่ยนแปลงเลยหลังรับศีลกำ�ลังมาหลายปี ผมอาจจะอยู่กับ
ภรรยาอย่างยากลำ�บากก็ได้  และผมมัน่ ใจว่ามีผทู้ ไ่ี ดร้ บั ศีลกำ�ลัง
หลายคน ไม่เคยที่จะทำ� (ประพฤติ) สิ่งที่แตกต่างไปเลยหลัง
จากที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว
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จุดเริ่มต้นของศีลศักดิ์สิทธิ์
ความแตกต่างที่ชัดเจนของการตอบรับต่อศีลกำ�ลังคือ
ทำ�ไมเราต้องรับศีลนี้? พวกเราคาดหวังอะไร? ศีลนี้มาจากไหน
กัน? ในสมัยเริ่มแรกของคริสตศาสนา  (เราเรียนรู้จากพันธสัญญาใหม่  โดยเฉพาะจดหมายของท่านนักบุญเปาโลและใน
หนังสือกิจการอัครสาวก   ผู้ใหญ่เริ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระ
ศาสนจักรผ่านสองทางคือน้ำ�แห่งศีลล้างบาป และการปกมือ
เหนือศีรษะ สำ�หรับผู้กลับใจทั้งหลาย การเข้าเป็นคริสตชนคือ
การละทิ้งพฤติกรรมของบาป (ชีวิตเก่า) และเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
(ชีวิตพระ) พวกเขารู้สึกถึงฤทธิ์อำ�นาจจากเบื้องบน ที่จะอยู่
แบบแตกต่างจากผู้คนทั่วไป
หลังจากยุคอัครสาวก เมือ่ ผูค้ นสว่ นมากในจักรวรรดิโรมัน
นับถือคริสตศาสนา ผู้คนส่วนมากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เหมือนในบทละคร ในศตวรรษที่ 4
ตัวอย่งเช่น นักบุญออกัสติน เขียนไว้ว่า “บุคคลในวันนั้น คาดว่า
ผ่านมือของผู้ปกพระจิตจะทำ�ให้พูดภาษาต่างได้เลยหรือ?”
หลายปีต่อมา การปกมือของพระสังฆราชได้เปลี่ยนเป็น
การเจิมน้ำ�มัน ในพระคัมภีร์บ่อยครั้งการเจิมน้ำ�มันจะเชื่อมโยง
กับการได้รับพระจิตเจ้า และหลังจากนั้นพิธีกรรมของการเข้า
เป็นคริสตชนในพระศาสนจักรได้แยกออกเป็นสองส่วน การ
โปรดศีลล้างบาปด้วยน้ำ�โดยพระสงฆ์ และการเจิมด้วยน้ำ�มัน
โดยพระสังฆราช สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ เพราะพระสังฆราชไมส่ ามารถ
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ไปโปรดศีลล้างบาปให้แก่ทุกคน แต่พระสังฆราชยังต้องการที่
จะต้อนรับคริสตชนใหม่เข้ามาร่วมในพระศาสนจักร หลังจาก
นั้นไม่นานตอนที่สองของการเข้าเป็นคริสตชนกลายเป็นแบบที่
สมบูรณ์ แยกออกมาจากจารีตที่เรียกว่าศีลกำ�ลัง
ในที่สุดผลปรากฏว่า  คริสตชนทั้งหมดได้รับศีลล้างบาป
แต่บางส่วนได้รับศีลกำ�ลัง เหตุผลหนึ่งก็คือทุกเขตวัดมีพระสงฆ์
แต่พระสังฆราชมีน้อยและอยู่ห่างไกลออกไป
อะไรคือข้อแตกต่างของศีลกำ�ลัง
คำ�ตอบที่เด่นชัดคือ ศีลกำ�ลังเป็นส่วนหนึ่งของจารีตพิธี
เป็นมรดกของพระศาสนจักรที่มอบแก่เรา การสืบต่อศีลกำ�ลังนี้
เพื่อที่เราจะได้ยอมรับและสืบต่อมรดกนี้
แค่นั้นพอหรือ? ไม่แน่นอน แค่เพราะเรารับศีลกำ�ลัง
ในตอนนั้น ยังมีเหตุผลไม่ดีพอ มาถึงทุกวันนี้ มันน่าจะมีอะไร
ที่มากกว่านั้น หนึ่งเหตุผลที่สำ�คัญที่ศีลกำ�ลังทำ�ให้เห็นจริงใน
ชีวติ ของเยาวชน เปน็ สิง่ ทีใ่ หพ้ วกเขาไดร้ ะลึกถึงวันทีร่ บั ศีลล้างบาป
และการเป็นคริสตชนนั้นมีความหมายอย่างไร ตอนที่พวกเขา
รับการเจิมน้ำ�มันเมื่อยังเป็นทารก พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้พวกเขาโตขึ้นแล้ว พวกเขามีโอกาสที่จะยืนยันความเชื่อ
ในพระศาสนจักรอีกครั้ง และพูดด้วยตัวเองว่า “ลูกเชื่อ” ถึงคำ�
สัญญาแห่งศีลล้างบาป
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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ดังนั้น ตามความเป็นจริงแล้ว ศีลกำ�ลังสามารถทำ�ให้
ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ สามารถก่อให้เกิดความกระตือรืนร้น
ในจิตวิญญาณ เหมือนที่ภรรยาของผมได้รับ หรือก่อให้เกิด
ความสำ�นึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์พระคริสต์และ
พระศาสนจักรของพระองค์  เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับผม แต่ก็
ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลหรือขึ้นอยู่กับโอกาสสภาพแวดล้อมของ
การรับศีลกำ�ลังของผู้นั้นด้วย
ความแตกต่างอะไรที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง?
พวกเราส่วนมากได้รับศีลกำ�ลังกันก่อนที่เราจะพร้อม
ที่จะเอาจริงเอาจังต่อความรับผิดชอบนี้ เรากล่าวที่จะยืนยันถึง
ความเปน็ คริสตชน และพระสังฆราชจะเจิมเราดว้ ยเครือ่ งหมาย
กางเขน
ในบางคำ�ถามสำ�หรับผู้ใหญ่  ถ้าคุณได้รับศีลกำ�ลัง คุณ
จะโตขึ้ น กว่าความเป็ น จริ ง ของคุ ณ คุ ณ สวดบทข้าพเจ้าเชื่ อ  
เป็นขั้นตอนแสดงความเชื่อของคุณ วันอาทิตย์หลังพิธีบูชา
ขอบพระคุณ คุณจะได้เรียนคำ�สอนถึงความหมายของความ
เชื่อ แต่คุณให้เวลาที่จะทำ�ให้การดำ�เนินชีวิตคริสตชนเติบโต
ด้วยเช่นกัน? นั่นหมายถึงสมองของคุณรับรู้และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติจากใจของคุณหรือ?
พระเจ้าทรงประทานพระหรรษทานในการดำ�เนินชีวิต
ตามคำ�สัญญาที่ให้ไว้เมื่อวันรับศีลล้างบาป และเป็นหน้าที่ต้อง
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รับผิดชอบของพ่อแม่ที่ต้องนำ�เรามารับศีลล้างบาป คำ�ถามที่
สำ�คัญคือ: อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจาก
ที่ได้รับศีลกำ�ลังไปแล้ว?
เมื่อเรารับศีลกำ�ลัง เราได้รื้อฟื้นคำ�สัญญาที่พ่อแม่ของ
เรากล่าวให้เมื่อครั้งเรารับศีลล้างบาป: ที่จะเชื่อพระเจ้า, ที่จะ
เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร, ที่จะละทิ้งบาปและดำ�เนินชีวิต
ในศีลธรรม เราอาจจะตระหนักถึงแลว้ มันอาจจะมีหลายวิธกี าร
ที่อยู่ในรูปแบบง่ายๆ และมีอยู่หลายกลุ่มที่ต้องการ ถ้าเรา
คิดจะเข้าร่วมอย่างจริงจัง เราเองให้ความสำ�คัญต่อคำ�สัญญา
นี้ อย่างไร? ผมเชื่อ ว่าการเป็นคริส ตชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
คริสตชนที่ได้รับศีลกำ�ลังแล้ว ควรทำ�ให้การดำ�เนินชีวิตมีความ
หมายและแตกต่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระเยซูตรัสว่า “คนที่
กล่าวแกเ่ ราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นัน้ มิใชท่ กุ คนจะไดเ้ ข้าสู่
อาณาจักรสวรรค์ แตผ่ ทู้ ป่ี ฏิบตั ติ ามพระประสงคข์ องพระบิดาของ
เราผูส้ ถิตในสวรรค์นน่ั แหละจะเข้าสูส่ วรรค์ได้” (มัทธิว 7:21) พระองค์
หมายถึงคำ�พูดเท่านั้นไม่เพียงพอ เพื่อที่จะรู้ถึงพระเจ้าและ
ทำ�ตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นปัจจัยที่สำ�คัญ การ
ยืนยันของคริสตชนนั้น เหมือนกับการเริ่มที่จะเป็นนักฟุตบอล
หรือยืนยันที่จะเป็นผู้รักดนตรี สิ่งที่สำ�คัญคือการกระทำ� ไม่ใช่
คำ�พูด
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ทำ�อย่างไรถึงให้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
คุณอาจจะเชื่ออย่างจริงใจว่า การยืนยันแบบคริสตชน
น่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วย แต่คุณไม่รู้ว่าจะ
เปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไร หรือคุณอาจจะเข้าใจว่าการที่จะ
เปน็ คริสตชนทีเ่ ติบโตควรจะมีผลกระทบทีย่ ง่ิ ใหญใ่ นชีวติ ของคุณ
แต่คุณไม่แน่ใจว่าควรจะทำ�อย่างไร นี่เป็นแบบฝึกหัดเล็กน้อย
ที่จะแนะนำ�เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะผู้รับศีลกำ�ลัง ไม่
สำ�คัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่
1. เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความหมายที่จะเป็นคริสตชน
อย่างสมบูรณ์  โดยการอ่านพระวาจาของพระเจ้า  (มัทธิว 5-7)
นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะเห็นว่าพระเยซูถามอะไรต่อผู้ติดตาม
พระองค์ หาหนังสือหลักการดำ�เนินของชีวิตคริสตชน (ซึ่งมีอยู่
มากมาย) และหาสถานทีซ่ ง่ึ คุณจะไดร้ บั การพัฒนา (ชีวติ ฝ่ายจิต)
ถามคนที่ศรัทธาที่คุณเสื่อมใส (อายุเท่าไหร่ก็ได้) ว่าเขาดำ�เนิน
ชีวิตคริสตชนอย่างไร  
2. รำ�พึงถึงตนเอง คุณหวังสิ่งใดและจุดมุ่งหมายของคุณ
คือสิ่งใด คุณค่าและความดีของตัวคุณเอง ใช้เวลาที่จะเขียนสิ่ง
เหล่านั้นลงไป หลังจากนั้นถามตัวคุณเองมีข้อขัดแย้งอะไรบ้าง
ที่คุณค้นพบในพระคัมภีร์ และอะไรที่คุณเรียนรู้ที่จะดำ�เนินชีวิต
ตามคำ�สอนของพระเยซูเจ้า  เปรียบเทียบกับจุดมุง่ หมายในชีวติ
และพฤติกรรมของคุณเอง ในสิ่งที่มีความหมายของการยืนยัน
ถึงการเป็นคริสตชน
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3. ถ้าคุณหาข้อแตกต่างระหว่างวิถีทางที่คุณเป็น และ
วิถีทางที่คุณคิดว่าคริสตชนควรจะเป็น ตัดสินใจอย่างตรงไป
ตรงมาว่าทางไหนคุณคิดว่าเหมาะสม การสำ�รวจมโนธรรมนี่
ไม่ค่อยจะง่ายนัก แต่ผลที่ออกมาค่อนข้างดีทีเดียว คุณอาจจะ
เผชิญทางเลือกที่ยาก แต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกทางไหน ไม่มี
ใครสามารถที่จะเลือกแทนคุณได้
4. ถ้าคุณต้อ งการที่จะเปลี่ยนแปลงจุ ด มุ่ งหมายหรื อ
พฤติกรรมในผลลัพธ์ที่คุณค้นหาจากตัวคุณเองที่เป็นความจริง
อย่าพยายามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างภายในครั้งเดียว สวดภาวนา
และให้ใครบางคนที่คุณเคารพนำ�ทาง และอย่าพยายามกระทำ�
คนเดียว เมื่อคุณรู้สึกหมดกำ�ลังใจ จำ�ไว้การเปลี่ยนแปลงคือ
งานตลอดชีวิต สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในเขตวัดของคุณ ศีล
กำ�ลังสามารถทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้  ถ้าคุณอนุญาต
และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง
ศีลกำ�ลังเปรียบเสมือนศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระจิตเจ้า
คุณพ่อ Richstatter ทำ�ให้เราเห็นถึงองค์ประกอบของ
ศีลกำ�ลังสมบูรณ์ขึ้นจากการอธิบายของ Dr. Martos ที่ว่าบุคคล
ที่รับศีลล้างบาปแล้วควรจะได้รับศีลกำ�ลังด้วย เขาได้เอาจุดที่
น่าสนใจจากพลังที่มาจากองค์พระจิตเจ้า คริสตชนทุกคนรู้ถึง
ความยากลำ�บากที่จะติดตามพระเยซูเจ้าอย่างซื่อสัตย์ พระ
เยซูเจ้ทรงปลอบประโลมใจสานุศิษย์ในอาหารค่ำ�มื้อสุดท้าย
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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และทรงสัญญาต่อพวกเขาว่าจะประทานพระผู้ช่วยเหลือ และ
พระจิตแห่งความจริงที่จะทรงนำ�พวกเขา (เทียบ ยอห์น 16)
เป็นธรรมประเพณีและข้อคำ�สอนของพระศาสนจักรที่ว่าฤทธา
นุภาพเสด็จผ่านทางการปกมือ
คุณพอ่ Richsttater กล่าวว่า ในเอกสารของพระศาสนจักร
ยุคแรกเราจะไม่ค่อยพบบทความเกี่ยวกับศีลกำ�ลัง เพราะนั่น
เป็นส่วนหนึ่งของศีลล้างบาป ในงานเขียนของนักเทววิทยาทั้ง
หลาย เมื่ออธิบายเกี่ยวกับศีลล้างบาป จะสื่อถึงทั้งศีลล้างบาป
และศีลกำ�ลัง ทัง้ น้�ำ ทีใ่ ชใ้ นพิธลี ้างบาปและน้�ำ มันทีใ่ ชส้ �ำ หรับเจิม
เราสามารถเรียกการกระทำ�หนึ่งว่าศีลล้างบาปและอีก
อย่างหนึ่งว่าศีลกำ�ลัง เราสามารถฉลองสองพิธีน้ใี นเวลาต่างกัน
ที่ในหนทางแห่งความเชื่อของบุคคลนั้น แต่เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องเราต้องดูอย่างละเอียดด้วยกัน นั่นคือองค์พระจิตเจ้าที่
ร่วมอยู่ในพิธีในศีลล้างบาป ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท
ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ตล่ ะชนิดคือสัญลักษณแ์ ละคำ�พูด เพือ่ ทีจ่ ะ
เข้าใจในศีลกำ�ลัง ศีลแห่งพระจิตเจ้านั้น ดูจากคำ�พูดในระหว่าง
จารีตศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น (ชีวิตคริสตชน)
ในศีลล้างบาป เราได้ยินบทบาทขององค์พระจิตในบท
สวดภาวนาในน้ำ�เสกที่ใช้ล้างบาป
“พระบิดาเจ้าข้า โปรดทรงทอดพระเนตรด้วยความรัก
ตอ่ พระศาสนจักรของพระองค์  และทรงเปิดน้�ำ พุแหง่ ศีล
ล้างบาป โดยอาศัยอำ�นาจแห่งองค์พระจิตเจ้า โปรด
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ประทานฤทธานุภาพต่อที่ล้างบาปนี้ พระหรรษทาน
แห่งองค์พระบุตร โปรดทรงทำ�ให้สะอาด (ผู้ที่จะรับศีล
ล้างบาป) จากบาปในชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ ด้วยน้ำ�และ
พระจิต”
ในศีลกำ�ลังเราเรียนรู้ถึงความหมายโดยชีวิตใหม่ในองค์
พระจิตเจ้า:
“ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรพนุภาพ พระบิดาขององค์พระ
เยซูคริสตเจ้า  โดยอาศัยน้ำ�และพระจิต พระองค์ทรงไถ่
บุตรและธิดาจากบาป และให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา โปรด
ส่งพระจิตของพระองค์ลงมาเหนือพวกเขา เพื่อที่จะทรง
ช่วยเหลือและนำ�ทาง โปรดทรงประทานพระคุณแห่งสติ
ปัญญาและความเข้าใจ พระคุณแห่งความยุติธรรมและ
กำ�ลังใจ พระคุณแห่งความรอบรู้และความยำ�เกรง เพิ่ม
เติ ม เขาด้ว ยพระคุ ณ แห่ง ความศรั ท ธาและความเกรง
กลัวต่อพระองค์”
บทภาวนานี้เป็นจาตรีกล่าวถึงพระคุณเจ็ดประการของ
องค์พระจิตเจ้าในพระคัมภีร์  และที่มาของพระคุณเจ็ดประการ
พบได้ในอิสยาห์ (11:1-3) ที่ท่านได้ทำ�นายถึงคุณสมบัติของ
พระเมสสิยาห์:
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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หนอ่ หนึง่ จะแตกออกจากตอของเจสซี กิง่ หนึง่ จะงอกขน้ึ 
จากรากของเขา พระจติ ของพระยาห์เวห์ จะพ�ำ นักอยูเหนื
่ อเขา คือ
จิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจ จิตแห่งความคิดอ่านและ
อานุภาพ จิตแห่งความรู้และความยำ�เกรงพระยาห์เวห์ (ยุค
โบราณของกรีกและลาตินในข้อความ “ความศรัทธา”  สำ�หรับ
“ความยำ�เกรงพระเจ้า” ในบรรทัดที่หก ที่ใช้ในจารีตพระคุณ
พระจิตเจ็ดประการ)
พระคุณเจ็ดประการนี้เป็นเครื่องหมายที่พระเมสสิยาห์
ที่จะถูกนำ�โดยองค์พระจิตเจ้า ความสัมพันธ์ของพระคุณกับศีล
กำ�ลังนี้ กลายเป็นที่กระจ่างเมื่อเรานึกถึงคำ�ว่าเมสสิยาห์  (พระ
คริสต์  ในภาษากรีก) หมายถึง “ผู้ที่ถูกเจิม” พระเยซูเจ้าได้ทรง
ถูกเจิมด้วยองค์พระจิตเจ้าในพิธีล้างของพระองค์  โดยส่วนตัว
แล้วมีลักษณะพิเศษต่อการกระทำ�ของพระองค์
พิจารณาถึงพระปรีชญาทีแ่ สดงออกมาถึงเรือ่ งการสัง่ สอน
ของพระองค์ พระองค์ทรงเข้าพระทัยต่อคนยากจนและคนเจ็บ
ป่วย การตัดสินอย่างยุตธิ รรมเมือ่ ถูกทดลองจากพวกฟารีสี ความ
กล้าหาญที่จะมุ่งไปที่นครเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ที่นั่น ความรอบรู้เกี่ยวกับพระประสงค์
ของพระเจ้า  ความเคารพตอ่ องคพ์ ระบิดาเจ้าในสวรรค์  ความ
ยำ�เกรงตอ่ พระผูส้ ร้าง ดอกลิลลีใ่ นทุง่ หญ้า นกในอากาศ พระคุณ
เจ็ดประการขององค์พระจิตเจ้า  ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ฤทธานุภาพที่ทรงสำ�แดงในชีวิตของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
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ในศีลล้างบาป บาปของเราได้ถูกชำ�ระล้างและเราขึ้น
มาจากอ่างน้ำ� (ล้างบาป) เพื่อที่จะสวมเสื้อใหม่  ใส่ชุดแห่งศีล
ล้างบาป เครื่องหมายที่มองเห็นได้ และที่เห็นไม่ได้ในความ
เป็นจริงคือ “การสวมองค์พระคริสตเจ้า” เมื่อเราถูกเจิมด้วย
น้ำ�มันในศีลกำ�ลัง เป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งการเห็น
ไม่ได้ของความเป็นจริงแห่งการเจิมด้วยองค์พระจิตเจ้า กลาย
เป็น “พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” เราได้สวมพระคริสต์ 
และประกอบด้วยพระคุณเจ็ดประการของพระจิต กลายเป็น
พระพรสำ�หรับเรา เราภาวนาขอคุณสมบัติของพระเมสสิยาห์
เป็นรากฐานในเราและกลายเป็นคุณสมบัติของเรา เพื่อเราจะ
ได้เป็นเครื่องหมายถึงการประทับอยู่ขององค์พระเจ้าต่อโลก
เวลาที่เราถูกเจิมในศีลกำ�ลัง เราจะได้ยินคำ�ว่า: “ชื่อ...  
จงประทับตราดว้ ยพระคุณแห่งพระจิตเจ้า” (ชือ่ .... จงรับเครือ่ งหมาย
พระจิตเจ้าที่พระบิดาประทานให้) นี่เป็นพระพรที่อ้างอิงถึง
พระจิตเจ้า เราได้ถูกประทับตราด้วยพระคุณแห่งองค์พระจิต
เจ้านั่นเอง พระจิตเจ้าคือพระเจ้า คือ “พระพรแรกสำ�หรับผู้ที่มี
ความเชื่อ” (บทขอบพระคุณแบบที่สี่)
ศีลกำ�ลังนำ�ไปสู่ศีลมหาสนิท
“ศีลมหาสนิทเป็นทั้งหมดของการเริ่มต้นเป็นคริสตชน”
(CCC 1322) เมื่อความบาปของเราถูกชำ�ระไปแล้วและถูกสวม
ด้วยพระจิต และเราถูกนำ�ไปสู่โต๊ะงานเลี้ยงแห่งศีลมหาสนิท
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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บทภาวนาแบบเก่าในบทขอบพระคุณแบบที่สอง แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทขององค์พระจิตเจ้ากระจ่างกว่าในบทขอบพระคุณ
แบบที่หนึ่ง ถึงแม้ว่าคำ�พูดจะเปลี่ยนเพื่อให้กลมกลืนคล้ายบท
ภาวนา ในแต่ละพิธีศีลมหาสนิทที่เราภาวนาต่อพระเจ้า “โปรด
ทำ�ให้ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะของประทานนี้” (โปรดทรงพระกรุณา
ส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์) เรา
ภาวนาโปรดทรงส่งพระจิตเหนือของประทานนี้ ดังเช่นน้ำ�ค้าง
ที่ตกลงมา เพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นพระกายและพระโลหิตขององค์
พระคริสตเจ้า เพือ่ เราจะรว่ มกันเปน็ หนึง่ โดยองคพ์ ระจิตเจ้า (บท
ขอบพระคุณแบบที่สอง)
ในพิธีศีลมหาสนิท เราวอนขอองค์พระจิตได้ทรงกระทำ�
2 ประการ ประการแรกคือ ให้ทรงเปลี่ยนแผ่นปังและเหล้าองุ่น
ให้เป็นพระกายและพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระคริสต
เจ้า และประการที่สองให้เปลี่ยนแปลงเรา – ผู้ที่ดื่ม กิน แผ่นปัง
ศักดิ์สิทธิ์และเหล้าองุ่น กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้า  คำ�พูดที่ว่า  “คุณเป็น ในสิ่งที่คุณกิน” (you are
what you eat) นั่นเป็นคำ�พูดที่ถูกต้องในที่นี้ เหมือนที่นักบุญ
ออกุสติน (St. Augustine) ได้เตือนผู้ที่มีความเชื่อในศตวรรษที่
4 ว่า  “ถ้าคุณเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าและสานุศิษย์ของ
พระองค์  คุณก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่นอนพักบนพระแท่นบูชาของ
พระเจ้า เป็นอย่างที่คุณเห็น และยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น” และ
“นั่ น คื อ ตั ว คุ ณ ที่ อ ยู่ บ นพระแท่ น และนั่ น ก็ ตั ว คุ ณ อี ก ที่ อ ยู่ ใ น
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ถ้วยกาลิกส์”
คาทอลิกเราภูมิใจในจารีตพิธีกรรมของการแสดงความ
เคารพต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 
ด้วยความเชื่อ เรารับรู้ถึงการประทับอยู่ในการสำ�แดงขององค์
พระจิตเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแผ่นปังและเหล้าองุ่น เป็นพระจิตองค์
เดียวกันที่ท้าทายเรา บ่อยครั้งที่ยากจะเคารพในพระกายของ
พระคริสตเจ้า โดยความเชื่อเรารับรู้ถึงการประทับอยู่ขององค์
พระจิตเจ้าที่ทรงสำ�แดงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในสังคมของ
เรา “โปรดให้ข้าพเจ้าทุกคน ที่รับพระกายและพระโลหิตของ
พระบุตรเป็นอาหารแล้วได้รับพระจิตเจ้า สนิทสัมพันธ์เป็นกาย
เดียวใจเดียวกันในพระคริสตเจ้า” (บทขอบพระคุณแบบที่สาม)
ความเป็นเอกภาพในองค์พระจิตเจ้า
พระสันตะปาปา  ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงกระตุ้นเตือน
คาทอลิ ก ให้ ภ าวนาสำ � หรั บ สหั ส วรรษที่ ส าม เพื่ อ แสดงถึ ง
ลักษณะพิเศษโดยเอกภาพและสันติสุข พระองค์ตรัสว่า “ใน
คำ�อ้อนวอนส่วนมากที่พระศาสนจักรวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้า
ในช่ วงเวลาที่ สำ�คัญนี้ นั่นคือ ความเป็น เอกภาพของบรรดา
คริสตชนจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งได้ถึงการมีส่วนร่วมกันอย่างเต็ม
รูปแบบ เราภาวนา  (ในสหัสวรรษใหม่นี้) จะมีคำ�มั่นสัญญาใน
โอกาสสำ�หรับผลทีจ่ ะทำ�งานรว่ มกันในทุกๆพืน้ ที่ เพือ่ ทีจ่ ะรวมเรา
เข้าด้วยกัน มีข้อที่ไม่ต้องสงสัยเลยมีพลังอยู่มากมายที่ทำ�ให้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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เราศักดิ์สิทธิ์” นั่นคือการทำ�งานขององค์พระจิตเจ้า  ท้ายที่สุด
ถึงความเป็นสงฆ์ที่สูงสุดขององค์พระเยซูเจ้า”
ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำ�หรับคนเหล่านี้เท่านั้น
แต่สำ�หรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย “ข้า
แต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
อยู่ในพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า 
โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา พระสิริรุ่งโรจน์ที่
พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้กับเขาเพื่อให้เขา
เป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่ง
เดี ย วกั น ข้าพเจ้าอยู่ ใ นเขา และพระองค์ ท รงอยู่ ใ นข้าพเจ้า 
เพือ่ เขาจะไดเ้ ปน็ หนึง่ เดียวกันโดยสมบูรณ์  โลกจะไดร้ วู้ ่าพระองค์
ทรงส่งข้าพเจ้ามา พระองค์ทรงรักเขา เช่นเดียวกับที่ทรงรัก
ข้าพเจ้า” (ยอห์น 17:20-23)
ความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ที่พยายามอย่างหนักเพื่อ
ในที่สุด ความเป็นเอกภาพคือสัญญาและพระหรรษทานของ
ศีลกำ�ลัง ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญาณ
กฎหมายพระศาสนจักรขอ้ 890 ไดพ้ ดู ถึงการชว่ ยผูท้ ศ่ี รัทธา
ให้ได้รับศีลกำ�ลัง “อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง” มีกฎเพิ่มเข้ามา
ว่า พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ให้คำ�อบรมสั่งสอนแก่สัตบุรุษเกี่ยวกับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ และกระตุ้นให้พวกเขาได้รับในเวลาที่
สมควร ผู้ที่เป็นพ่อและแม่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกๆให้ได้รับศีล
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ศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนด้วย
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. ความหมายของ “การปกมือ” สำ�หรับคุณคืออะไร?
2. การเจิมด้วยการใส่น้ำ�มันหมายถึงอะไร? เมื่อไหร่ที่คุณทา
น้ำ�มันบนร่างกายของคุณ (หลังจากอาบน้ำ� บนชายหาด
บรรเทาอาการคัน) นั่นหมายถึงอะไร?
3. พระคุณของพระจิตประการใดที่คุณต้องการมากที่สุดใน
ชีวิตของคุณ? ทำ�ไม?

คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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บทที่ 3
ต้องทำ�อย่างไรสำ�หรับการรับศีลกำ�ลัง?
ส่ ว นมากโบสถ์ ค าทอลิ ก ในสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ เ ดิ น ตาม
จารีตพิธีกรรมลาติน (Latin Rite) ผู้ที่จะรับศีลกำ�ลังจะต้องแสดง
ความคิดเห็นและเรียนรู้ผ่านทางกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน (RCIA) หรือเมื่อเด็กอายุครบตามกำ�หนด ผู้ปกครอง
คาทอลิกได้เห็นคุณค่าแห่งคำ�มั่นสัญญาที่จะให้ลูกของตนได้รับ
ศีลล้างบาป ศีลกำ�ลัง และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก บางส่วนของ
พิธีศีลล้างบาปเด็กเพื่อเตือนว่า “เด็กๆที่รัก ลูกได้บังเกิดใหม่ใน
ศีลล้างบาป พวกลูกถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้า ซึ่งพวกลูกเป็น
อย่างแท้จริง และในศีลกำ�ลังพวกลูกจะได้รับความสมบูรณ์จาก
องค์พระจิตเจ้า และในศีลมหาสนิทพวกลูกจะมีส่วนร่วมในงาน
เลี้ยงของพระคริสต์ผู้พลีพระชนม์
คืนก่อนวันฉลองปัสกา  ผู้ที่เพิ่งจะได้รับศีลล้างบาป ผู้
ที่จะได้รับศีลกำ�ลังให้จดจำ�ว่า  “พวกท่านกำ�ลังจะมีส่วนร่วมใน
การนำ�ขององค์พระจิตเจ้า  ในพวกท่าน พระจิตเจ้าที่ส่งมาจาก
องค์พระเจ้าเหนืออัครสาวกในวันเพนเตกอสเต และให้ให้กับ
ผู้สืบตำ�แหน่งผ่านทางน้ำ�แห่งศีลล้างบาป” Carol Luebering,
Rita Burns Senseman และคุณพ่อ Richstatter จะอธิบายถึง
เรื่องนี้
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ศีลกำ�ลัง : บุคลิกลักษณะของเรา (คาทอลิก)
Carol Lubering คิดว่าการรับศีลกำ�ลังให้โอกาสเยาวชน
ทีจ่ ะยืนยันความเปน็ คริสตชนของตนเอง เธอเขียนว่า การเตรียมตัว
เข้ารับศีลกำ�ลังจะมีการเรียนคำ�สอน ศึกษาชีวประวัตขิ องบรรดาผู้
มีความเชื่อ และเรียนรู้การเป็นคริสตชนคาทอลิกมีความหมาย
อย่างไร หรือความเชื่อที่พวกเราภาวนาในบทข้าพเจ้าเชื่อและ
วิถีทางการดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชน ศีลกำ�ลังจะต้องล่าช้าออก
ไปจนกว่าเด็กทารกที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วจะโตพอที่จะเข้าใจ
ในสิ่งเหล่านั้น อาจถึงอายุพอรู้ความ (ประมาณ 7 ปี) และโดย
ส่วนมากคือย่างเข้าสู่วัยรุ่น
ณ วัน นี้ผู้รับศีลกำ�ลังยืนต่อหน้าศาสนบริก รของพระ
ศาสนจักรคือ พระสังฆราช หรือพระสงฆ์  (ที่ได้รับมอบหมาย)
ซึ่งพวกเขาจะได้รับการเจิมด้วยน้ำ�มันหอม (คริสมา) ซึ่งเสกโดย
พระสั ง ฆราชในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ ในวั น พฤหั ส ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
แน่นอน ผู้รับศีลกำ�ลังต้องยืนยันกับตัวเองว่า  “ใช่ที่นี่คือพระ
ศาสนจักรของฉัน ฉันยอมรับความเชื่อที่พระศาสนจักรสั่งสอน
นี่คือตัวฉันเอง”
เหมือนเราทุกคน ในวันนั้นผู้รับศีลกำ�ลังและจะต่อเนื่อง
ไปจนสั ม ผั ส ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ วั น ที่ เ มื่ อ แสงสว่าง
ตลอดนิ รั น ดร์ จ ะทอแสงออกสู่ ด วงตาใหม่ อี ก ข้างหนึ่ ง ของ
หลุมศพ ข้อผูกมัดในความเชื่อต่อพระเจ้า เป็นความพยายามที่
ใช้เวลายาวนานมากกว่าการปฏิบัติเพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้น
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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เป็ น การพู ด ที่ ย ากเกี่ ย วกั บ ศี ล กำ � ลั ง เปรี ย บเสมื อ นศี ล แห่ ง
“การเติบโต” ความรับผิดชอบ หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักร
คาทอลิกได้เตือนไว้ว่า  การเจริญเติบโตในความเชื่อไม่สามารถ
วัดได้ด้วยอายุ และอายุทางกายภาพไม่เป็นเงื่อนไขต่ออายุทาง
วิญญาณ (CCC 1308)
ศีลกำ�ลังคือ “ตราประทับ” คำ�สัญญาของพระเจ้า ทำ�ให้
เราเป็นเหมือนสมบัติของพระเจ้า  ศีลกำ�ลังคือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่แท้
จริงแห่งการรับผิดชอบ แต่ความรับผิดชอบที่เราฉลองนั่นเป็น
ของพระเจ้าก่อนที่จะเป็นของเรา  และความเชื่อมั่นที่พระเจ้ามี
ต่อศีลกำ�ลัง มันมีมากกว่าที่เรามีให้กับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้
การใช้กระบวนการ RCIA
Rita Burns Senseman ได้รับการสนับสนุนที่ยาวนาน
จากผู้นำ�ชุมชนแห่งความเชื่อให้ใช้จารีตพิธีกรรมการเริ่มเข้าเป็น
คริสตชนสำ�หรับผู้ใหญ่ เธออธิบายว่า RCIA คือกฎเกณฑ์ที่
พระศาสนจักรคาทอลิกใชต้ อ้ นรับคริสตชนใหม่ แต่สว่ นทีส่ �ำ คัญ
กว่าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรนั้นคือการเป็นสานุศิษย์ของ
พระเยซูเจ้า ผ่านทางบทภาวนาทั้งหมด และครอบคลุมไปถึง
การฝึกในหนทางการดำ�เนินชีวิตของคริสตชน (75) ผู้ที่ยังไม่ได้
รับศีลล้างบาปเข้ามารูจ้ กั กับพระเยซูเจ้า  ผ่านทางสังคมคริสตชน
คาทอลิก และเขาเรียนรู้ที่จะดำ�เนินชีวิตอย่างสานุศิษย์ของ
พระเยซูเจ้า  ดังนั้นเขากลายเป็นสาวกที่ได้ต่อเนื่องพันธกิจของ
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พระเยซูเจ้าในโลกจนถึงทุกวันนี้
บางคนที่มาเข้าร่วมใน RCIA พร้อมที่จะเป็นสาวกของ
พระเยซูเจ้าโดยผ่านทางพระคุณแห่งศีลล้างบาปแบบที่พวกเขา
ได้รับในความเชื่อโปรเตสแตนท์ ถึงแม้ว่า RCIA จะออกแบบมา
สำ�หรับใช้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป แต่ก็สามารถใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับบุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว รวมไปถึงผู้ใหญ่
และเด็กที่มีอายุมากกว่าเจ็ดปีขึ้นไป
การเดินทางแห่งความเชื่อ โดยอาศัยกระบวนการ RCIA
นั้น มากกว่าการเข้าห้องเพื่อเรียนคำ�สอน แต่เป็นการเข้าใจถึง
การกลับใจและพบหนทางใหม่ของชีวิตในพระคริสต์ ถึงแม้ว่า
หลักการและวิธีการใช้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดำ�เนินการ
รูปแบบของการเป็นศิษย์นั้นเหมือนการฝึกงาน “ผู้ฝึก” เรียนรู้
การดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชนคาทอลิก จากการอยู่ท่ามกลาง
ชุ ม ชนแห่ ง ความเชื่ อ กล่าวคื อ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก ผู้
ที่ประสงค์จะเป็นคริสตชนได้รู้จักข้อความเชื่อ และแนวทาง
ดำ�เนินชีวิตกับวิถีชีวิตใหม่นี้
ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ร่วมเดินทางในความเชื่อที่
ผ่านกระบวนการ RCIA ได้รับเชิญให้มาร่วมฉลองศีลศักดิ์สิทธ์
แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน: ศีลล้างบาป (สำ�หรับผู้ที่ยังไม่ได้
รับศีลนี้) ศีลกำ�ลัง และศีลมหาสนิท ผู้ที่ได้รับเลือกสรรให้เป็น
คริสตชนจะถูกจุ่มไปในน้ำ�แห่งการเกิดใหม่และออกมาจากน้ำ�
แห่งการเกิดใหม่ในพระคริสต์  โครงร่างภายนอกจะเหมือนองค์
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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พระคริสต์ผ่านทางน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์ (คริสมา) ของศีลกำ�ลัง ท้าย
ที่สุด ความครบครันของการเริ่มเข้าสู่ชีวิตคริสตชนเกิดขึ้นเมื่อผู้
ที่ได้รับเลือกสรรได้รับพระกายและพระโหลิตของพระคริสตเจ้า
ในศีลมหาสนิท
ศีลกำ�ลัง : ขนบธรรมเนียมและหลักเกณฑ์
ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปเท่านั้นสามารถรับศีลกำ�ลังได้ ใน
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่จะได้รับศีลควรจะมีอายุระหว่าง 7-16 ปี 
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นถ้าเป็นไปได้ ขนบธรรมเนียมและ
กฎหมายของพระศาสนจักร (891) “ให้สัตบุรุษได้รับศีลกำ�ลัง
เมื่อถึงวัยที่รู้จักใช้ดุลยพินิจโดยประมาณ เว้นไว้แต่ว่าสภาพระ
สังฆราชจะกำ�หนดอายุไว้เป็นอย่างอื่น” และแนะนำ�อย่างหนัก
แน่นว่าผู้ที่จะรับศีลกำ�ลังนั้นควรมีพี่เลี้ยง (Sponsors) นั่นคือ
การเริ่มเข้าเป็นคริสตชนที่คอยส่งเสริมและเป็นแบบอย่างของ
การเป็นพยานคริสตชน ตามหลักการแล้ว พี่เลี้ยงของผู้รับศีล
กำ�ลังควรเป็นคนเดียวกันกับตอนรับศีลล้างบาป หรือจะเป็น
พ่อแม่อุปถัมภ์ของผู้รับศีลกำ�ลังก็ได้  พี่เลี้ยงต้องมีอายุไม่น้อย
กว่าสิบหกปี (แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี) “เท่าที่ทำ�ได้ ให้ผู้รับ
ศีลกำ�ลังมีพ่อแม่อุปถัมภ์ ซึ่งมีหน้าที่เอาใจใส่ให้ผู้รับประพฤติ
ตนเป็ น พยานที่ แ ท้ จ ริ ง ของพระคริ ส ต์ และปฏิ บั ติ ห น้าที่ อั น
เนื่องมาจากศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้อย่างซื่อสัตย์ครบถ้วน (892)
กฎหมายพระศาสนจักรขอ้ 880 เรียกรอ้ งใหม้ กี ารใชน้ �ำ้ มันคริสมาที่
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หน้าผาก โดยการปกมือ และกล่าววาจาที่กำ�หนดไว้ในหนังสือ
พิธกี รรมทีไ่ ดร้ บั การรับรอง (ในศาสนจักรตะวันออกเรียกว่า มายรอน
Myron) น้ำ�มันหอมที่ได้รับการเสกโดยพระสังฆราช นี่เป็นการ
กระทำ�ของการเจิมด้วยน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์ โดยศาสนบริกรด้วย
การปกมือ พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ได้บรรยายถึงข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ว่า “ศีลกำ�ลังคือผู้ที่ผ่านทางการเจิมด้วย
น้ำ�มันคริสมาบนหน้าผาก กระทำ�โดยการปกมือ และผ่านโดย
คำ�พูด (วาจา) “จงประทับตราด้วยพระคุณแห่งองค์พระจิตเจ้า”
องค์ประกอบ 3 ประการ ของการรับศีลกำ�ลัง
คุณพ่อ Richstatter, O.F.M. ได้อธิบายถึงความสำ�คัญ
ของการเจิม การสัมผัส และคำ�พูด (วาจา) ของศีลศักดิ์สิทธิ์ว่า
1. การเจิม
อะไรคื อ ความทรงจำ � ที่ คุ ณ ทาน้ำ � มั น บนร่างกายของ
คุ ณ ? ผมยั ง จำ � ตอนที่ คุ ณ แม่ ข องผมทาวิ ค วาโปรั บ ที่ ห น้าอก
ตอนที่ผมยังเล็กและเป็นไข้
ผมยังจำ�ถึงความรู้สึกของการทาครีมกันแดดและนอน
อาบแดดบนชายหาดที่แคริฟอร์เนีย และผมยังจำ�ถึงขี้ผึ้งที่คุณ
หมอทาให้ที่หัวไหล่หลังจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  และ
ผมชอบข้าวโพดอบที่ทาด้วยเนย
การทา มีความหมายในหลายทาง ในยุคโบราณ น้ำ�มัน
หมายถึง ความแข็งแรง การรักษา และความคล่องแคล่ว สำ�หรับ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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ชาวยิว บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา น้ำ�มันคือเครื่องหมาย
แห่งพระเจ้าได้ทรงเลือกบางคนให้เป็นพระสงฆ์ ประกาศก และ
กษัตริย์
ชาวยิวส่วนมากจะเฝ้ารอการเจิมที่พิเศษนี้ “เมสสิยาห์”
จะมาประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า คำ�ว่า “เมสสิยาห์”
หมายถึง “ผู้ถูกเจิม” เป็นคำ�ที่ยิ่งใหญ่และสำ�คัญมาก
คริสตชนเชื่อว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ เป็นผู้ที่ถูกเจิมผู้
นั้น ในพระคัมภีร์ได้เขียนในภาษากรีก และ “ผู้ที่ถูกเจิม” ได้ถูก
แปลว่า “พระคริสต์” ในภาษากรีก บางคนได้ใช้คำ�พูดที่ว่า “พระ
เยซูคริสต์” “คริสต์” ดูเหมือนว่าจะเป็นนามสกุลของพระเยซู
นั่นมีความหมายถึงพระเยซู ผู้ถูกเจิม คือองค์พระเมสสิยาห์ คำ�
ว่า “พระคริสต์” หมายถึง “ผูถ้ กู เจิม” เราเรียกพวกเราว่า “คริสตชน”
เพราะว่าเราได้ถูกการเจิม “ประชากรซึ่งมีน้ำ�มัน” ถ้ากล่าวถึง
ศีลล้างบาป ศีลกำ�ลัง และศีลมหาสนิท ที่ริเริ่มเราในการเข้าสู่ที่
“มีน้ำ�มัน” คือชุมชนแห่งการเจิมและต่อเนื่องด้วยกระแสเรียก
แห่งองค์พระเมสสิยาห์ คือพระคริสต์
2. การสัมผัส
ในสมัยโบราณ การปกมือบางคน หรือการยืน่ มือข้างหนึง่
ออกเหนือศีรษะบางคนนั้นเป็นเครื่องหมายของการอัญเชิญ
องค์พระจิตเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนี้ใช้เครื่องหมายเดียวกัน
เราเรียกบทภาวนานี้ที่ผู้ร่วมมีการปกมือว่า epiclesis คือการ
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ภาวนา

ในศีลล้างบาป พระสงฆเ์ จิมผูร้ บั ศีลทีม่ อื ทัง้ สองข้าง และ
ปกมือเหนือผู้รับศีลในศีลอภัยบาป พระสงฆ์จะปกมือบนศีรษะ
ของผู้มาสารภาพบาป และกล่าวคำ�อภัยบาป ในช่วงเจิมผู้เจ็บ
ป่วย พระสงฆ์ปกมือบนผู้ป่วย เพื่อที่จะโปรดศีลเจิมคนไข้ ในศีล
บรรพชา พระสังฆราชจะปกมือเหนือผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระ
สงฆ์  ในระหว่างศีลสมรส พระสงฆ์ผู้เป็นประธานยื่นมือออก
เหนือคู่บ่าวสาว ผู้ที่ให้คำ�ปฎิญาณแห่งศีลสมรส และอัญเชิญ
องค์พระจิตเสด็จเหนือพวกเขา เพื่อพวกเขาจะยังคงซื่อสัตย์ต่อ
คำ�สัญญาแหง่ ศีลสมรส ในศีลมหาสนิทพระสงฆอ์ ญ
ั เชิญพระจิต
ลงมาเหนือของถวาย และยื่นมือเหนือแผ่นปังและเหล้าองุ่น
และภาวนาขอองค์พระจิตโปรดทรงเปลี่ยนให้เป็นพระกายและ
พระโลหิตขององคพ์ ระคริสต์ เพือ่ ผูท้ ร่ี บั จะได้เปลีย่ นเป็นพระกาย
เดียวกัน
ในศีลกำ�ลัง ประธานจะปกมือเหนือศีรษะของผู้รับศี ล
และภาวนาขอองคพ์ ระจิตเสด็จลงมาเหนือพวกเขา  คุณจะไดย้ นิ
บทภาวนาถึงพระจิตเจ้า บทภาวนานี้ เป็นการวอนขอพระหรรษทาน
ที่เราเรียกว่าพระคุณเจ็ดประการแห่งองค์พระจิตเจ้า เลขเจ็ดนั้น
เป็นเครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์ครบครัน ความกล้าหาญ
ความอุดมสมบูรณ์ เมือ่ เราพูดถึงศีลศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั เจ็ด เราหมายถึง
มากกว่าจำ�นวนเลขคือ 1+6 ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนี้บอกเป็นนัย
ถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา 
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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3. คำ�พูด (วาจา)
คำ�พูดที่ใช้ในพิธีกรรมคือสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ
ศีลกำ�ลัง คำ�ที่ใช้ในพิธีการ บทอ่านจากพระวรสาร บทเทศน์ 
การเชิญชวนของประธานในพิธี บทภาวนาวอนขอพระคุณทัง้ เจ็ด
แห่งองค์พระจิตเจ้า  ทั้งหมดนี้ช่วยเราที่จะเรียนรู้ถึงความหมาย
ของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
เมื่อคุณถูกเจิม ประธานในพิธีจะกล่าวเรียกชื่อของคุณ
และพูดว่า “จงประทับตราด้วยพระคุณแห่งองค์พระจิตเจ้า”
คิดถึงประเด็นหลักของแต่ละคำ�พูด
ชื่อของคุณ การเรียกชื่อนั้นหมายถึงอะไร? ในศีลกำ�ลัง
เราได้ยินชื่อของเราอีกครั้งหนึ่ง เหมือนชื่อที่เราได้รับในศีลล้าง
บาป ศีลกำ�ลังเริ่มจากศีลล้างบาป (บางคนอาจจะเพิ่มชื่อใหม่
ในศีลกำ�ลังนี้ เพื่อที่จะเพิ่มนักบุญองค์อุปถัมภ์)
การประทับตรา คำ�นี้มีความหมายอย่างมากในศาสนา
ของเรา  ในสมัยก่อนเอกสารที่แท้จริงโดยผู้ประพันธ์นั้นจะต้อง
ประทับตราเอกสารนั้นด้วย (จะพบบ่อยกับแหวนประทับตรา)
ในจุดที่มีขี้ผึ้งร้อน สัญลักษณ์ที่เด่นชัดหรือตราที่เหมือนกับ
ลายเซ็นของบุคคลนัน้ ในศีลกำ�ลัง เราไดร้ บั สัญลักษณข์ องพระเจ้า 
ตราของพระเจ้า พระเจ้าทรงประทับตราเราอย่างถาวรและ
ตลอดนิรันดร์ เหมือนที่พระองค์ทรงเจิมเรา
เรารับศีลกำ�ลังนีไ้ ดพ้ ยี งแคค่ รัง้ เดียวเท่านัน้ จะเกิดอะไรขึน้
กับเราในศีลกำ�ลังเพื่อเราจะได้คล้ายกับองค์พระคริสต์  ศีลนี้จึง
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ไม่สามารถที่จะทำ�ได้อีกครั้ง เราพูดถึงความพิเศษที่สอดคล้อง
กันในองค์พระคริสต์  ในศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษแห่ง
ศีลกำ�ลัง
ของขวัญ นี่เป็นกุญแจสำ�คัญของศีลกำ�ลัง เพื่อที่จะ
เตือนเราว่าเรารว่ มฉลองในงานของพระเจ้า  บางครัง้ เราเตรียมการ
สำ�หรับการรับศีลกำ�ลังในปีแห่งการศึกษาและบริการ และดู
เหมือนว่าศีลกำ�ลังคือผลรางวัล บางครั้งเราได้กำ�ไร
แต่ศลี กำ�ลังไมใ่ ชผ่ ลงานของเรา มันคือของขวัญจากพระเจ้า 
แล้วของขวัญชิ้นนั้นคืออะไร? พระจิตเจ้าคือของขวัญชิ้นแรก
สำ�หรับผู้ที่เชื่อ
เมื่อคุณคิดถึงคำ�ที่ว่า จิตวิญญาณ ในใจคุณคิดถึงอะไร?
จิตวิญญาณที่มีต่อโรงเรียน จิตวิญญาณที่มีต่อทีม เมื่อเราพูด
ถึง “จิตวิญญาณที่มีต่อทีม” ตัวอย่างเช่น เราอ้างอิงถึงบางสิ่ง
ที่สมาชิกของทีมได้ครอบครองร่วมกันและบางอย่างที่ไกลออก
ไปในส่วนบุคคลของทีม มันคือบางสิ่งที่พวกเรามีร่วมกัน บาง
สิ่งที่กระตุ้นพวกเรา  บางสิ่งที่ให้เรามีจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์
เดียวกัน
นัน่ คือสิง่ ทีพ่ ระจิตเจ้าทรงกระทำ�ในเรา  พระจิตเจ้าคือ
ลมหายใจของพระเจ้าในตัวเรา  ลมหายใจของพระเจ้าใหร้ ่างกาย
ของเราพิเศษ (ศักดิ์สิทธิ์) ชีวิต พลังงาน และความกระตือรือร้น
จิตวิญญาณนี้ไม่ได้ทำ�ให้เราเป็นแค่เพียงสมาชิกของทีมเท่านั้น
แต่ทำ�ให้เราเป็นมากกว่านั้น เรากลายเป็นสมาชิกในร่างกาย
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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เดียวกัน ในพระคริสตกายา  พระจิตเจ้ารวบรวมเราในพระกาย
ของพระคริสต์ โดยพระองค์ เราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา
ตามความจริง “อับบา” เปรียบเสมือน คุณพอ่ นัน่ คือพระจิตเจ้า
ที่ให้เอกลักษณ์แก่เรา  ที่บอกเราว่าเราคือใคร - พระกายแห่ง
พระคริสตเจ้า
นักบุญเปาโล ได้ใช้การอุปมาอุปไมยกับร่างกายมนุษย์ 
เพื่ อ ที่ จ ะอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ กั บ พระคริ ส ต์ นั ก บุ ญ ยอห์ น
ใช้ คำ � อุปมาที่แตกต่างออกไป นั่นคือต้นองุ่นและกิ่งก้าน ใน
อาหารค่ำ�มื้อสุดท้าย พระเยซูได้ตรัสกับอัครสาวก “เราเป็นเถา
องุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำ�รงอยู่ในเรา และเราดำ�รง
อยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำ�อะไรไม่
ได้เลย” (ยอห์น 15:5) ในคำ�อุปมานี้ พระจิตเจ้าเปรียบเสมือน
น้ำ�เลี้ยงจากต้นไม้ ที่ให้ชีวิตแก่ต้นองุ่นและกิ่งก้านต่างๆ
ศีลกำ�ลังและศีลล้างบาป
ศีลกำ�ลังนั้นเริ่มมาจากศีลล้างบาป นี่คือความจริง ไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม พิธีศีลล้างบาปจะเริ่มก่อนพิธีศีลกำ�ลัง (เหมือนที่
เกิดบ่อยครั้งในจารีตพิธีกรรมตะวันออกและใน RCIA)
ศีลกำ�ลังที่สมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของศีลล้างบาป ศีล
กำ�ลังหมายถึง ความหมายทั้งหมดของศีลล้างบาป
ต้ น ฉบั บ ของประวั ติ ศ าสตร์ คื อ เครื่ อ งหมายแห่ ง ศี ล
กำ�ลังที่มีมากมายและหลากหลาย แหล่งที่มาแห่งหนึ่งสำ�หรับ
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พิธีกรรมของศีลกำ�ลัง สามารถหาได้จากวิธีการอาบน้ำ�ของ
จักรวรรดิโรมัน หลังจากการอาบน้ำ� ชาวโรมันจะใช้น้ำ�มันใน
การชโลมตัว ในสมัยของเราเมื่อเราอาบน้ำ� เราชำ�ระร่างกาย
และเช็ดตัวให้แห้ง ในสมัยโรมัน น้ำ�มันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการ
อาบน้ำ� การอาบน้ำ�รวมทั้งสองสิ่งคือ น้ำ�และน้ำ�มัน
วันนี้ถ้าเพื่อนของคุณชวนคุณไปดูหนัง และคุณตอบว่า 
“แน่นอน แต่อย่ามาก่อน 6 โมงเย็นนะ เพราะฉันต้องอาบน้ำ�
ก่อน” ผมคาดว่าการอาบน้ำ�ของคุณไม่ใช่แค่ชำ�ระร่างกาย แต่
รวมไปถึงการเช็ดให้แห้งด้วย  การเช็ดให้แห้งที่เข้าใจกันคือส่วน
หนึ่งของวิธีการอาบน้ำ�ทั้งหมด ในทางเดียวกัน พระศาสนจักร
สมัยแรกเริ่มมองศีลกำ�ลังคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์แห่งศีล
ล้างบาป
น้ำ�ในพิธีกรรม (ศีลล้างบาป) มาจากความหมายที่ว่า 
ชำ�ระล้างบาป และน้ำ�มันในพิธีกรรม (ศีลกำ�ลัง) ที่แปลในความ
หมายที่ว่าน้ำ�มัน (หอม) แห่งการสถิตอยู่ของพระเจ้า เป็นพระ
หรรษทานที่ประทานให้ในแผนการแห่งการไถ่ให้รอดพ้น
เรารู้ ว่าความบาปไม่ส ามารถลบล้างได้ น อกจากพระ
หรรษทาน เหมือนในตัวอย่าง สูญญากาศไม่สามารถแยกออก
จากตู้บรรจุสินค้า โดยปราศจากการแทนที่ (ความว่างเปล่า)
ของบางสิ่ง ในทางเดียวกับพระหรรษทานของพระเจ้าที่เติมเรา
กับการไถ่บาปและความรอดพ้น พระหรรษทานนี้แสดงถึงการ
สถิตอยู่ของพระเจ้าในเราคือองค์พระจิตเจ้า ศีลกำ�ลังคือศีล
คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง
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แห่งองค์พระจิตเจ้า
ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท
สิ่งสุดท้ายและเป็นเครื่องหมายที่สำ�คัญของศีลกำ�ลัง
คือศีลมหาสนิท เพราะศีลมหาสนิทคือความสมบูรณ์แห่งศีล
กำ�ลังและเป็นความครบครันแห่งการเริ่มต้นสู่การเป็นคริสตชน
เพราะในศีลล้างบาป ความบาปของเราถูกชะล้าง ในศีลกำ�ลัง
เราเต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า องค์พระจิตให้อำ�นาจแก่เราที่
สืบต่อความเป็นพระเจ้าขององคพ์ ระคริสต์  (ผูร้ บั เจิม) กระแสเรียก
ชีวิตของพระคริสต์คือสิ่งแรกและคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของชีวิตที่
สรรเสริญพระเจ้า
การสรรเสริญพระเจ้าของเราสง่ ใหเ้ กิดผลในศีลมหาสนิท
ศีลมหาสนิทสามารถทำ�ซ้�ำ ได้ ในแตล่ ะพิธศี ลี มหาสนิทพระจิตเจ้า
เสด็จลงมาเหนือเราอีกครั้ง เพื่อเสริมกำ�ลังเพื่อที่เราสามารถ
รับใช้พระองค์ เต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตของพระเจ้า และร่วม
เข้าในส่วนของพระกายของพระองค์ เราสามารถสมปรารถนา
ในชีวิตในพระบัญญัติของพระเจ้า  และกระทำ�การนี้เพื่อระลึก
ถึ ง เราเถิ ด เราสามารถมี ชี วิ ต อยู่ เ หมื อ นที่ พ ระคริ ส ต์ ผู้ ท รง
พระชนม์อยู่ เหมือนดังที่นักบุญเปาโลได้เขียนไว้ในจดหมาย
ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 บทที่ 5 ข้อ 18 “ทุกสิ่งมาจากพระเจ้า 
พระองค์ทรงทำ�ให้เราคืนดีกับพระองค์เดชะพระคริสตเจ้า และ
ทรงมอบภารกิจการคืนดีนี้ให้กับเรา”
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คำ�ถามสำ�หรับไตร่ตรอง
1. ถ้าคุณถูกเลือกให้เป็นพ่อแม่ทูนหัว คุณควรทำ�อย่างไร?
2. ถึงแม้ว่าศีลกำ�ลังจะรับได้เพียงครั้งเดียว แต่ทุกครั้งที่เรารับ
ศีลมหาสนิท “เป็นการทำ�ซ้ำ�ในส่วนของศีลกำ�ลังอย่างไร?”
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บทสรุป
ความหมายทั้งหมดนี้คืออะไร?
ในปีแรกๆของคริสต์ศาสนา  ศีลล้างบาป และศีลกำ�ลัง
ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดหรือเป็นหนึ่งเดีวกัน โดยทั่วไปผู้รับศีลทั้ง
สองนี้จะรับในพิธีเดียวกันและโอกาสเดียวกัน ผู้ที่กลับใจได้รับ
ศีลล้างบาป หลังจากนั้นจะมีการปกมือ
เหมือนแตกต่างที่ยอมรับไม่ได้ ระหว่างเหรียญสองด้าน
ศีลล้างบาปและศีลกำ�ลัง เมื่อให้ความเด่นชัดว่าพระสังฆราช
ผู้เป็นประธานของการปกมือ สังฆานุกรหรือพระสงฆ์อาจจะ
โปรดศีลล้างบาป แต่พระสังฆราชเป็นผู้เหมาะสมสำ�หรับโปรด
ศีลกำ�ลังเมื่อศีลล้างบาปเริ่มขึ้นแล้ว
ไม่ค่อยกระจ่างนักเมื่อน้ำ�มันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
แต่การเริม่ ต้นของศตวรรษทีส่ าม นักเทววิทยาจากแอฟาริกาเหนือ
Tertullian ได้เขียนเกี่ยวกับหลักการ ศีลล้างบาปและการเจิม
ถึงแมว้ ่าเราไมส่ ามารถแนใ่ จว่า  น้�ำ มันทีใ่ ชใ้ นศีลล้างบาป
หรือส่วนของการปกมือ แต่เรารู้ว่าในศตวรรษที่ 5 หัวหน้าพระ
ศาสนจักรยืนยันว่าพระสังฆราช “เสร็จสิ้น” พิธีศีลล้างบาปโดย
การปกมือ
ในพันธสัญญาใหมไ่ ดใ้ หค้ วามชัดเจนทีว่ ่า  พระเยซูเจ้าไดส้ ง่
อัครสาวกไปโปรดศีลล้างบาป แต่ไม่มีในพระวรสารที่บ่งบอกว่า 
พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้ปกมือ หรือเจิมด้วยน้ำ�มัน ในพิธีกรรมที่
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เราเรียกว่าศีลกำ�ลัง ในศตวรรษที่13 ได้มีนักเทววิทยาที่ยิ่งใหญ่
คือ นักบุญโทมัส อไควนัส อย่างไรก็ตาม คำ�แนะนำ�ที่ว่าพระ
เยซูเจ้าได้ทรงสถาปนาศีลกำ�ลัง โดยคำ�สัญญาของพระองค์ท่ี
ว่าจะสง่ พระจิตเจ้าลงมา  อไควนัส บอกเปน็ นัยว่า  พระเยซูเจ้า
ทรงให้พระศาสนจักรตัดสินใจว่าอะไรที่ควรใช้อย่างมีความ
หมายของการยอมรับและการเสด็จมาขององค์พระจิต
ปัจจุบนั พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ออกกฎหมายด้วย
เครื่องหมายของศีลกำ�ลังทั้งสองอย่างคือการเจิมด้วยน้ำ�มัน
คริสมาและการปกมือที่แสดงท่าทางซึ่งทำ�พร้อมกัน (เป็นที่
น่าสั ง เกตที่ พ ระศาสนจั ก รตะวั น ออกเรี ย กศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ ว่า 
“Chrismation”) ในเมือ่ พระเยซูเจ้าไมไ่ ดก้ �ำ หนดเงือ่ นไข สิง่ ใดคือ
เครื่องหมายแห่งการแบ่งแยกองค์พระจิตเจ้า พระศาสนจักร
มีเวลาที่แตกต่างกัน ที่ให้จุดสนใจของการปกมือ และการเจิม
ด้วยน้ำ�มัน พระศาสนจักรปัจจุบันได้ปฏิบัติสองอย่างรวมกันให้
เป็นหนึ่งเดียว หรือท่าทางของพระหรรษทาน การปกมือในช่วง
เจิมน้ำ�มัน
การแบ่งแยกระหว่างพิธีศีลกำ�ลังจากพิธีศีลล้างบาปมี
ส่วนทำ�ให้ความแตกต่างของการตีความหมายเกี่ยวกับศีลกำ�ลัง
คืออะไร? ควรทำ�อย่างไร? เมื่อไหร่จะได้รับศีลนี้?
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ศีลแห่งการริเริ่ม หรือ ศีลแห่งการเติบโต
ไม่ มี ข้ อ สงสั ย ในประวั ติ ศ าสตร์ ข องพระศาสนจั ก ร
พิจารณาเกี่ยวกับศีลกำ�ลัง ที่จะเป็นหนึ่งของสามศีลแห่งการ
เริ่มต้นชีวิตคริสตชน ในคำ�สอนของพระศาสนจักรได้กล่าวไว้
อย่างชัดเจนว่า “การเริ่มเข้าเป็นคริสตชนที่สัมฤทธิ์ผลนั้นโดย
อาศัย 3 ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยกัน ได้แก่ศีลล้างบาปซึ่งเป็นการเริ่ม
ชีวิตใหม่ ศีลกำ�ลังซึ่งเป็นศีลที่ให้พละกำ�ลัง และศีลมหาสนิทซึ่ง
หลอ่ งเลีย้ งสานุศษิ ยด์ ว้ ยพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระคริสตเจ้า” (CCC 1275)
ปราศจากการปฏิ เ สธที่ ว่าศี ล กำ � ลั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเริ่มต้นสู่ชีวิตคริสตชนคาทอลิกได้กล่าวถึงศีลกำ�ลัง
เหมือน “ศีลแหง่ การเติบโต” ในความเข้าใจนีศ้ ลี กำ�ลังสงวนไวใ้ น
เวลาของช่วงอายุแห่งการตัดสินใจ เพื่อที่เยาวชนจะได้มีความ
เติบโตที่เพียงพอที่จะมีทางเลือกของตนเองที่จะรับศีลกำ�ลัง
บางคนคิดว่าศีลกำ�ลังเหมือนพิธีกรรมแห่งทางผ่าน โอกาสที่จะ
ทำ�การพัฒนาอย่างลึกซึ้ง ในคุณค่าของพระวรสาร แล้วคาดว่า
จะได้คะแนนอีกครั้งที่สอง
การเพิม่ ศีลกำ�ลังใหก้ ลายเปน็ โอกาสของการให้ก�ำ ลังใจผู้รับ
ศีลเอง เพื่อให้เขาเป็นพยานถึงพระวรสารโดยคำ�พูดและการ
กระทำ� และเพื่อที่จะอดทนต่อการเยาะหยันและการถูกปฏิเสธ
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ดำ�เนินชีวิตคริสตชนอย่างแท้จริง ผู้รับ
ศีลกำ�ลังคาดหวังว่าจะใช้พระคุณทั้งหลายนี้สำ�หรับสร้างความ
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เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า 
ของประทาน หรือพระคุณของพระจิตเจ้า
อีกอย่างของการเปลี่ยนแปลงในการแปลความหมาย
ของศีลกำ�ลังไม่ว่าจะให้ความสนใจต่อศีลกำ�ลังคือการได้รับ
ของประทานจากองค์พระจิตเจ้า หรือการต้อนรับของประทาน
หลายๆอย่างโดยอำ�นาจแห่งองค์พระจิตที่จะประทานให้แก่
ผู้รับศีล
“พระสั ง ฆราชคื อ ผู้ สื บ ตำ � แหน่ ง จากอั ค รสาวกและมี
อำ�นาจที่ประทานองค์พระจิตในศีลล้างบาป เช่นเดียวกันจะ
เป็นการส่วนตัวหรือผ่านทางพระสงฆ์ที่ได้แต่งตั้ง เราได้รับศีล
ล้างบาปในพระคริสตเจ้าและต่อจากนี้เราจะได้รับอำ�นาจแห่ง
องค์พระจิตและเครื่องหมายสำ�คัญมหากางเขนบนหน้าผาก”
บางคนอาจสรุปคำ�พูดข้างต้นนี้ว่า จะไม่ได้รับองค์พระ
จิตเจ้าจนกว่าจะได้รับศีลกำ�ลัง แต่ถ้าศีลล้างบาปคือการบังเกิด
ใหม่จากน้ำ�และพระจิต มันอาจจะไม่สอดคล้องกันที่จะพูดว่า
ไม่ได้รับองค์พระจิตเจ้าในศีลล้างบาป เป็นสิ่งที่แน่นอนที่จะว่า 
ศีลกำ�ลังนำ�ไปสู่การแสดงถึงความบริบูรณ์แห่งองค์พระจิตใน
การเริ่มสู่ชีวิตคริสตชน
อีกอย่างของการแปลความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ มุ่ง
เน้นไปถึงพระคุณของพระจิตที่ทรงกระทำ�อย่างเด่นชัดในชีวิต
ของผูเ้ ริม่ ตน้ สูก่ ารเปน็ คริสตชน  เชน่ ในบทที่ 2 ของหนังสือกิจการ
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อัครสาวก พระเยซูเจ้าได้ส่งพระจิตเจ้าลงมายังพระศาสนจักร
ในวัน “เปนเตกอสเต” และดว้ ยพระจิตนัน้ มีของประทานทีพ่ เิ ศษ
อย่างที่ มี ชื่ อ เสี ย งโดดเด่ น คื อ พระคุ ณ ที่ พ วกเขาสามารถพู ด
ภาษาต่างๆได้ ในบทเทศนาวันนั้นนักบุญเปโตรได้เชื่อมโยง
ประสบการณ์วัน “เปนเตกอสเต” กับประกาศกโยเอล ท่าน
กล่าวว่า พระเจ้าจะทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมา จะปรากฏ
อย่างเด่นชัดในพระคุณที่ทรงประทาน การล่วงรู้, การทำ�นาย
และความประหลาดถึงความยิ่งใหญ่ของพระอาณาจักรสวรรค์
ศีลกำ�ลังคือประสบการณ์ในวันเปนเตกอสเต เราได้ยิน
นักเทววิทยากล่าวว่า “พระคริสตเจ้าได้ทรงประทานพระพร
ที่หลากหลายแก่พระศาสนจักร และองค์พระจิตได้แจกจ่าย
พระคุณนั้นแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกในพระวรกายของพระคริสต์  เพื่อ
ที่จะสร้างประชาชาติของพระเจ้าในความเป็นเอกภาพและด้วย
ความรัก”
ถึงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะแก้ข้อขัดแย้งในการแปล
ความหมายของศีลกำ�ลัง ก่อนหน้านี้มีความลึกลับที่เราต้อง
ค้นหา กับนักเทววิทยาที่ไม่มีข้อขัดแย้ง ที่มีอยู่ในหลายแง่มุม มี
วิธีการมากมายและความเข้าใจที่สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ต่อศีล
กำ�ลังที่มาแห่งแสงสว่างของความเป็นจริง กล่าวคือ ความเชื่อ
มั่นที่ว่าเราเป็นของพระเจ้า  ถ้ามีรอยแห่งโซ่ตรวนซึ่งบ่งบอกถึง
เครื่องหมายสองประการคือ เครื่องหมายแห่งความผิดพลาด
และความเมตตาของพระเจ้า ดังนั้น รอยที่ประทับบนเราในศีล
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กำ�ลังคือเครื่องหมายทั้งสองที่ว่า เราเลือกพระเจ้า และพระเจ้า
ทรงเลือกเรา
“จงประทับตราด้วยพระคุณแห่งองค์พระจิตเจ้า”
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