หนังสือ

คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท

Nihil Obstat คุณพอประยุทธ ศรีเจริญ
Imprimatur พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักดิ์ โกวิทว าณิช
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014
พิมพครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014/ พ.ศ. 2557
จำ�นวน 1,000 เลม
จัดพิมพแ ละจำ�หนายโดย
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
57 อาคารคาทอลิกแพรธรรม ซ. เจริญกรุง 40
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2237-5276, 0-2233-0338
E-mail : ccbkk@catholic.or.th
www.kamsonbkk.com
พิมพที่

ปติพานิช
73 ซ.บางแวก 80 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สารบัญ

___________________________________________________
เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้
คำ�นำ�
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทสรุป

ศีลมหาสนิทคืออะไร
ทำ�ไมพระเยซูเจ้าจึงประทาน
ของพิเศษเหนือธรรมชาตินี้แก่เรา
เรารับศีลมหาสนิทอย่างไร

9
32
55
76

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�
พิธีบูชาขอบพระคุณเป็น “แหล่งขุมทรัพย์และสุดยอด
ของชีวิตคริสตชนทั้งหมด” คำ�ยืนยันนี้มาจากความคิดที่อ้างใน
“Lumen Gentium” (11) และอาจเป็นคำ�สอนที่สุดถูกอ้างอิง
บ่อยที่สุดจากเอกสารทุกฉบับของสังคายนาวาติกันที่ 2 บรรดา
พระสังฆราชกล่าวย้ำ�ภาพปรากฏในเอกสารของพวกเขาเกี่ยว
กับชีวิตพระสงฆ์ว่า  “สำ�หรับศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะมีใน
ตัวเองซึ่งขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณทั้งหมดของพระศาสนจักร  
พิธีบูชาขอบพระคุณเห็นแล้วว่า เป็นประหนึ่งแหล่งขุมทรัพย์
และยอดของการประกาศพระวรสาร” (Presbyterorum Ordinis, 5)
ในฐานะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระกายและพระโลหิต
ของพระคริ ส ตเจ้า ศี ล มหาสนิ ท จึ ง เป็ น การประทั บ อยู่ อ ย่าง
แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้า  เป็นการระลึกถึงพระทรมานและ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เป็นการบิปังจาก
อาหารค่ำ�มื้อสุดท้าย  เป็นพลีบูชาศักดิ์สิทธิ์   เป็นพิธีกรรมจาก
สวรรค์และศักดิ์สิทธิ์  นี่คือศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์  นี่คือพิธีบูชา
ขอบพระคุณ และนีค่ อื ยอดของศีลในบรรดาศีลศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลาย
    ขณะที่ หนังสือ Catholic Update คู่มือสำ�หรับ “พิธีบูชา
ขอบพระคุณ” รวมศูนย์ที่บูชาขอบพระคุณประหนึ่งพิธีกรรม

ส่วน Catholic Update คู่มือสำ�หรับ “ศีลมหาสนิท” ก็ให้ความ
ศรัทธาต่อศีลมหาสนิทประหนึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์   ที่มีความสำ�คัญ
ต่อชีวิตคริสตชน
Mary Carol Kendzia
Series Editor
+++++++++
ขอขอบคุณ คุณวิจิตร ทองทั่ว ที่ได้จัดแปลหนังสือ คู่มือสำ�หรับ
ศีลมหาสนิท (Communion) และคุณโดม รุ่งเรือง ที่ได้ตรวจทาน
ภาษา  เพื่อทำ�ให้เราเข้าใจถึงความหมาย และความสำ�คัญของ
ศีลมหาสนิทมากยิ่งขึ้น
คุณพ่อ เอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

บทที่ 1
ศีลมหาสนิทคืออะไร ?

___________________________________________________

เรือ่ งราวแรกสุดของการพัฒนาความเข้าใจใน “ศีลมหาสนิท”
ปรากฏมาในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่
หนึ่ง นักบุญเปาโลอธิบายว่า ณ เวลาเลี้ยงอาหารเย็นในคืน
ก่อนที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์  พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
หยิบปัง ขอบพระคุณ แล้วทรงบิออก ตรัสว่า “นี่คือกายของเรา
เพื่อท่านทั้งหลาย จงทำ�การนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” และก่อน
จบมื้ออาหาร พระเยซูเจ้าทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น ตรัสว่า “ถ้วย
นี้คือพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเรา ทุกครั้งที่ท่านจะดื่ม จง
ทำ�การนีเ้ พือ่ ระลึกถึงเราเถิด” (11:24-25)  ซึง่ พระวรสารสหทัศน์ 
(Synoptic Gospels)  ก็เล่าเรื่องนี้ในทำ�นองเดียวกัน (ดู มาระโก
14:22-24,  มัทธิว  26: 26-28,  และ ลูกา  22:14-20)
ดังนั้น ส่วนประกอบหลักของศีลมหาสนิทคือ “ปังและ
เหล้าองุ่น” (พระเยซูเจ้าเรียกทั้งสองว่า พระกายและพระโลหิต
ของพระองค์ ) การกิ น และการดื่ ม และความปรารถนาของ
พระองค์ที่ว่า การกระทำ�ของพระองค์เป็นการกระทำ�ที่ระลึกถึง  
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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เป็นที่ชัดเจนว่า  ชุมชนของผู้มีความเชื่อ หลังการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระองค์  พวกเขายึดถือมรดกตกทอดของพระเยซู
เจ้าอย่างจริงจัง และในไม่ช้าร่วมกันในสิ่งที่เรียกว่า  “งานเลี้ยง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
ในตอนแรกนี้ อัลเฟรด แมคไบรด์ โอเปรม และ จอหน์
ฟสี เตอร์ จะบรรยายถึงศีลศักดิส์ ทิ ธิน์ ้ี ในบริบททางประวัตศิ าสตร์ 
และช่วยเราให้เข้าใจว่า “อะไร” คือของประทานศักดิ์สิทธิ์นี้
จากมื้ออาหารถึงการนมัสการ
คริ ส ตชนเริ่ ม แรกเข้าใจว่าอาหารค่ำ � มื้ อ สุ ด ท้ายเป็ น
ประหนึ่งชุดอาหารปัสกา  มีการจัดขึ้นใน “ห้องชั้นบน” สถานที่
ใช้บ่อยมากเพื่อการพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
พระคัมภีร์  เมื่อเข้าสู่ห้องอาหาร บรรดาอัครสาวกอาจเห็นโต๊ะ
อาหารล้อมรอบด้วยเบาะรองนั่งที่พวกเขาจะใช้นั่ง
บนโต๊ะจะมีถ้วยน้ำ�เกลือ เป็นที่ระลึกถึงน้ำ�ตาที่ชาวยิว
หลั่งออกมาระหว่างการตกเป็นทาสในอียิปต์  ชามผักขม เตือน
ใหร้ ะลึกถึงวันเก่าๆทีต่ กเปน็ ทาส ภาชนะใส่แอ๊บเปิลบด องุน่ เล็ก
และลูกพลัมฉาบด้วยอบเชยดูคล้ายก้อนอิฐที่พวกเขาทำ�ขึ้น  
ถาดไม้ใส่ขนมปังไร้เชื้อวางข้างๆชามใหญ่เต็มด้วยเหล้าองุ่น  
เนื้อแกะย่าง (ส่วนหนึ่งของแกะที่ถวายสักการะที่พระวิหาร)
เป็นสัญลักษณ์คุณภาพเครื่องบูชายัญของอาหารมื้อนี้ และ
เป็นที่ระลึกถึงเลือดของแกะบนเสาประตูที่ช่วยพวกเขาจาก
10
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ทูตสวรรค์ จากเหตุการณ์ในสมัยเป็นทาสของอียิปต์
พระเยซูเจ้า  ได้ทรงเปิดงานเลี้ยงด้วยบทขับสดุดีที่เชิดชู
ยกย่องพระเจ้า สำ�หรับการปฏิบัติยิ่งใหญ่ในการช่วยให้รอดพ้น
ระหว่างการอพยพ  แล้วพระองค์ทรงหยิบขนมบัง ขอบพระคุณ
และตามด้วยการตรัสว่า  “จงรับไปกินเถิด   นี่คือกายของเราที่
จะมอบเพื่อท่าน”   ซึ่ง “ปัง” นี้ ได้เปลี่ยนเป็น “พระกายของ
พระองค์”  ซึ่งจะถูกมอบให้ คือมอบเสนอบนไม้กางเขน
เมื่อถึงตอนจะจบการเลี้ยง พระเยซูเจ้าหยิบถ้วยแห่ง
พระพรที่ เ ต็ ม ด้ ว ยเหล้าองุ่ น และแทนที่ จ ะยกดื่ ม เพื่ อ ให้ พ ร
พระองค์ตรัสว่า “รับไปดื่มให้ทั่วกัน  ...นี่คือโหลิตของเรา ... ที่
จะหลั่งเพื่อท่านและคนจำ�นวนมาก เพื่อการอภัยบาปของเขา”  
อีกครั้งหนึ่งที่พระคริสตเจ้าอ้างถึงพระทรมานที่กำ�ลังมาถึงของ
พระองค์ ณ ที่ซึ่งพระองค์ต้องหลั่งโลหิต
ขณะที่ บ รรดาอั ค รสาวกดื่ ม จากถ้ ว ยเดี ย วและรั บ
ประทานปังจากก้อนเดียวกัน พวกเขาเริ่มมีประสบการณ์แห่ง
ความเป็นเอกภาพของพวกเขาในพระคริสตเจ้า ที่สุดพระคริสต
เจ้าได้ทรงมอบแก่พวกเขาและผู้สืบต่ออำ�นาจซึ่งพลังอำ�นาจ
ที่จะฉลองศีลมหาสนิท คือ “จงทำ�สิ่งนี้ เพื่อระลึกถึงเราเถิด”  
พวกเขาทุ ก คนต่างขั บ ร้ อ งบทสดุ ดี บ ทหนึ่ ง และพระเยซู เจ้า
ได้ดำ�เนินต่อไปเพื่อรับการทรมานและสิ้นพระชนม์ในการไถ่
มนุษย์ให้รอดพ้นและกลับคืนพระชนมชีพ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท

11

ทีละเล็กทีละน้อย บรรดาอัครสาวกและผู้สืบอำ�นาจ
ต่อจากพวกเขาได้พัฒนาการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ เข้าสู่
โครงสร้างที่ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้  ตอนแรกพวกเขาเรียกพิธีนี้
ว่า  “พิธีบิปัง” แต่ในไม่ช้าก็เห็นความจำ�เป็นที่จะต้องแยกจารีต
พิธีจากมื้ออาหาร เพราะการเป็นที่สะดุดในเวลารับประทาน
อาหาร (1 โครินธ์  11:17-22) และเพราะพวกเขาต้องการการ
กำ�หนดให้มีการสวดภาวนามากขึ้นอีก สำ�หรับกิจกรรมการ
นมัสการ
พั ฒ นาการดั ง กล่าวได้ มี ก ารบั น ทึ ก เป็ น เอกสารที่
เรียกว่า  “Didache” หรือ การสอนของอัครสาวก   พิธีบูชา
ขอบพระคุณถูกเปลี่ยนให้ไปฉลองในวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า และในพิธี
บูชาขอบพระคุณนี้ คริสตชนแรกเริ่มได้เพิ่มวจนะพิธีกรรม โดย
ได้แบบอย่างมาจากบทภาวนาในศาลาธรรม (ของยิว) ซึ่งรวม
บทอ่านจากพระคัมภีร์  การขับร้องบทสรรเสริญสดุดี และการ
เทศน์สอน
เกี่ยวกับถ้อยคำ�ของพิธีกรรม พวกเขาได้เพิ่มเติมบท
ภาวนาขอบพระคุณ คำ�สรรเสริญ และบทภาวนาอ้อนวอน
ประมาณปี ค.ศ. 150 นักบุญจัสติน มรณสักขีบอกเราว่า โครงสร้าง
มาตรฐานของพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ เข้าที่ เข้าทางแล้ ว ซึ่ ง
พิ ธีกรรมศี ลมหาสนิทนี้จัดขึ้นในบ้านประชาชน และกระทำ �
เรือ่ ยมาจนถึงปี  ค.ศ. 313   ในวันอาทิตย์  จะมีผอู้ ่านพระคัมภีร์ 
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อ่านบทอ่านสองบท ตามด้วยการเทศน์อบรมโดยพระสงฆ์  มี
บทเสกศีลและตามด้วยการแจกศีลมหาสนิท และแน่นอน มี
การเก็บทานในวัด—สำ�หรับแมห่ ม้าย เด็กกำ�พร้า  และคนอืน่ ๆ
ที่ ย ากจน! เป็ น ที่ ชั ด เจนว่า รู ป แบบมาตรฐานของพิ ธี บู ช า
ขอบพระคุ ณ ก่ อ รู ป ร่างตั้ ง แต่ เริ่ ม พระศาสนจั ก ร และยั ง คง
แข็งแกร่งเป็นที่สังเกตได้เป็นเวลาสองพันปีมาแล้ว
ร่างที่กำ�ลังเติบโตของพระคริสตเจ้า
ปี  ค.ศ. 313 เป็นจุดเปลี่ยนสำ�หรับคริสต์ศาสนา  การ
เบียดเบียนคริสตชนได้สิ้นสุดลง พระจักรพรรดิคอนสตันติน
ได้ให้อิสระภาพแก่คริสตชนและประทานเงินจำ�นวนมหาศาล
เพื่อสร้างวิหารสำ�หรับประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ทีละเล็กที
ละน้อยพิธีบูชาขอบพระคุณที่ประกอบในบ้านก็สิ้นสุดลง และ
พิธีกรรมทางการต่างๆ ก็เหมาะที่จะจัดในวิหารใหญ่ๆ มีการ
เดินขบวนแห่  การเคลื่อนไหวอย่างสง่ารอบพระแท่นบูชา  การ
ขับร้องบทเพลงต่างๆ (ประพันธ์โดยนักบุญแอมโบรส) และบท
เร้าวิงวอนที่ขับร้องกระตุ้นด้วยเสียงของคนหลายพัน กำ�ยาน
และระฆัง การนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และการคุกเข่าได้
กลายมาเป็นแบบแผนที่คู่มากับโครงสร้างเก่าแก่ของพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
    พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกรรม สวมเสื้อผ้ามีราคาเทียบ
เสนาบดี โรมั น เครื่ อ งแต่ ง กายพระสงฆ์ ส มั ย นั้ น เรี ย กกั น ว่า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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พัสตราภรณ์ (Vestments) และยังคงสืบทอดต่อๆ กันมา จนภาย
หลังชุดที่ใส่ก็เปลี่ยนไป  จานและถ้วยธรรมดาที่ใช้นมัสการตาม
บ้านกลายเป็นกาลิกซ์และจานรองที่ประดิษฐ์ลวดลายอย่าง
สวยงาม นี่คือพัฒนาการที่มิได้คาดหวังเพราะการยอมรับจาก
สังคม ซึ่งก่อให้เกิดพระศาสนจักรที่เจริญเติบโตและก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว
ยุคนี้ของพระศาสนจักร ปรากฏการเกิดขึ้นของพระสังฆราชพิเศษ (Extraordinary bishops) ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ
ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร เช่น เอากุสติน และยอห์น คริสโตสโตม ซึ่งบทเทศน์ของท่านทั้งสองอุดมไปด้วยเทววิทยาและ
แนวอภิบาลที่นำ�มาปรับใช้กัน ความอัจฉริยะของพวกท่านก่อ
ให้เกิดพัฒนาการทางเทววิทยาในบริบทของแสงสว่างที่เกิดขึ้น
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นที่สนใจสำ�หรับความปรารถนา
ที่จะสวดภาวนาและความเชื่อของประชาชน แก่นสารของข้อ
คำ�สอนคือ “พระกายของพระคริสตเจ้า  (พิธีศีลมหาสนิท) ให้
กำ�เนิดพระศาสนจักร”
    พัฒนาการที่แพร่ขยายไปของพระวิหารสไตล์โกธิคที่น่า
งงงันในยุโรปสมัยกลาง  ส่งสัญญาณการก้าวหน้าขึ้นของความ
เชื่อ ที่น่าสนใจมีขบวนแห่โอกาสวันฉลองนักบุญต่างๆ  ความ
กระตือรือร้นสำ�หรับการจาริกแสวงบุญไปเยี่ยมสักการะสถาน  
และการเกิดคณะนักบวชใหม่ๆทำ�ให้นักประวัติศาสจร์บางคน
เรียกศตวรรษนี้ว่า “ยุคแห่งความเชื่อ” (Age of Fatih)
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แต่ควบคู่ไปกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ คือความเสื่อม
ลงที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความลำ � บากในการเข้ามี ส่ ว นร่ ว มที่ เ คยมี
ชีวิตชีวาในพิธีบูชาขอบพระคุณ จากการมีส่วนร่วมในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ ได้รับการขัดขวางโดยฉากบังที่เป็นหินหรือเหล็ก
ที่ซ่อนนักขับและพระแท่นจากสายตาของประชาชน บรรดา
นักพรตและพระสงฆ์จัดพิธีกรรมของคณะของพวกเขาออกห่าง
จากการมีส่วนร่วมของผู้มีความเชื่อ พิธีบูชาขอบพระคุณที่ยัง
คงใช้ภาษาลาติน แม้ผู้มาร่วมพิธีจะใช้ภาษาถิ่นเพื่อการดำ�รง
ชีพของพวกเขา และเมื่อประชาชนบ่นถึงความห่างไกลที่เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆของพิธีบูชาขอบพระคุณ พวกเขาก็ได้ร่วมในพิธีบูชา
ขอบพระคุณที่พระแท่นเล็กด้านข้างวัด ที่ซึ่งพระสงฆ์หันหน้า
เข้ากำ�แพงและสวดเป็นภาษาลาติน
ผูร้ ว่ มในพิธบี ชู าขอบพระคุณไมเ่ ห็นแผน่ ศีล จึงขอพระสงฆ์
ยกแผ่นศีลให้พวกเขาได้เห็นและนมัสการ โดยพูดว่า “ยกขึ้น
สูงๆ คุณพ่อ !” ขณะเดียวกันเบเรนการ์ แห่ง ตูร์ (Berengar of
Tours) ได้สอนแบบเฮเรติกว่า  จริงๆแล้ว พระเยซูเจ้าไม่สถิต
อยู่จริงในแผ่นศีลและว่านั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการสถิต
อยู่ของพระองค์เท่านั้น พระศาสนจักรไม่ยอมรับทัศนะของเขา 
ในการประชุมสังคายนาลาเตร็นครั้งที่สี่ ในปี  ค.ศ. 1215   ได้
ยืนยันถึงการสถิตอยู่อย่างแท้จริงของพระคริสตเจ้าในศีลมหา
สนิท และได้เสนอแนะความคิดเรื่องการแปรเปลี่ยนสภาวะ
ของสสาร (ปังเปลี่ยนเป็นพระกายพระคริสตเจ้า) เพื่อสนับสนุน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท

15

คำ�สอนข้อนี้
เพราะว่า คาทอลิกจำ�นวนมากได้หยุดรับศีลมหาสนิท  
ที่ ป ระชุ ม สั ง คายนายั ง ออกบทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ไ ปรั บ ศี ล มหาสนิ ท
อย่างน้อยปีละครั้งในกำ�หนดปัสกา การนมัสการศีลมหาสนิท
ได้กลายเป็นที่นิยมไปพร้อมๆกับรูปแบบอื่นของความศรัทธา
ของคริสตชนด้วย
โดยติดตามการนำ�เสนอทฤษฎีเก้าสิบห้าประการของ
มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther’s Ninety-Five) ในปี ค.ศ. 1517
ทำ � ให้ พ ระศาสนจั ก รต้ อ งใช้ เวลานานถึ ง ยี่ สิ บ แปดปี ใ นการ
รวบรวมพลังของมัน และเปิดสังคายนาทีเ่ มืองเตร็น (Council of
Trent) เพื่อจัดการการฟื้นฟูพระศาสนจักร บรรดานักวิชาการ
ทางด้านเทววิทยาของที่ประชุมสังคายนาได้เรียกร้องให้มีการ
รื้อฟื้นพิธีกรรมด้วย
ในปี ค.ศ. 1570  พระสันตะปาปาปีโอที่ 5 ตอบสนองคำ�
เรียกร้องนี้ด้วยการส่งเสริมให้พัฒนาหนังสือมาตรฐานสำ�หรับ
พิธีบูชาขอบพระคุณในพระศาสนจักรตะวันตก ทุกอย่างใน
กฤษฎีกาของพระองค์เกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้ถวายมิสซาและการ
ปฏิบัติของพระสงฆ์ที่พระแท่น  รวมวจนะพิธีกรรมและการเข้า
มีส่วนร่วมของประชาชนควรจะเป็นความศรัทธามากกว่าร่วม
พิธีแบบธรรมดา   บทภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นภาษา
ลาติน (พิธีบูชาขอบพระคุณดั้งเดิมได้ชื่อมาจากสังคายนาที่
เตร็น)
16
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คณะสงฆ์เยซูอิตได้แนะนำ�สถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค
เข้ามาในวัด ซึ่งในนั้นที่นั่งของนักขับ ม่านกั้นและกำ�แพงถูกนำ�
ออกไป ระยะห่างระหว่างพระแท่นและผู้ร่วมพิธีกรรมใกล้กัน
มากขึ้น พระแท่นได้รับการประดับตบแต่งอย่างหรูหราตั้งแต่
พื้ น ถึ ง เพดาน ตู้ ศี ล ตั้ ง บนพระแท่ น และเหนื อ ตู้ ศี ล นั้ น จั ด ไว้
สำ�หรับตั้งแสดงและการนมัสการศีลศักดิ์สิทธิ์ (ศีลมหาสนิท )
น่าเสี ย ดายที่ มิ ส ซาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น “มิ ส ซาน้ อ ย” (low
Masses)  ซึ่งปกติจะไม่มีดนตรีและบทขับต่างๆ ผู้มาร่วมพิธีจึง
ร่วมพิธีอย่างเงียบๆ  ชาวคาทอลิกได้หันไปหากลุ่มใหม่ทางจิต
วิญญาณ เพื่อชดเชยการรอคอยทางจิตใจของพวกเขา  เป็นต้น
การฝึกปฏิบัติทางด้านชีวิตจิตของนักบุญอิกนาซีโอ (Spiritual
Exercies of St. Ignatius) หรือหันไปหากลุ่มนักบวชคาร์เมไลท์  
และหันไปอ่านข้อขียนของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์  ในที่สุด  
มั น เป็ น ที่ ชั ด เจนว่าการกลั บ ไปสู่ แ หล่ ง กำ � เนิ ด ของพิ ธี ก รรม
จำ�เป็นต้องทำ�แน่นอน
พิธีบูชาขอบพระคุณในสมัยสังคายนาวาติกันที่ 2
เอกสารแรกที่รับรองโดยพระสังฆราชและนักเทววิทยา
แหง่ สังคายนาวาติกนั ทีส่ อง (1962-1965) คือธรรมนูญว่าด้วย
พิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ์ (Sacrosanctum Concilium) ในปี ค.ศ. 1963
แตก่ ารเรียกรอ้ งทีก่ อ่ ใหเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงพิธกี รรม ได้เกิด
ขึ้น ในหลายทศวรรษก่ อ นนั้ น แล้ ว นั ก บวชคณะเบเนดิ ก ติ น
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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(Benedictines) ได้เริ่มฟื้นชีวิตการปฏิบัติทางพิธีกรรมก่อนหน้า
นั้น เช่นการขับร้องเพลงเกรกอเรียน (Gregorian chant) ใน
ศตวรรษที่ 6 และพวกเขาพยายามศึกษารากเหง้าของพิธีกรรม
คริสตชน และวิถีชีวิตคริสตชน ซึ่งครั้งหนึ่งได้มีส่วนร่วมในพิธี
บูชาขอบพระคุณ  พระสันตะปาปาปีโอที่ 10 (1903-1914) ได้
กระตุ้นและส่งเสริมการใช้เพลงเกรกอเรียน - รับศีลมหาสนิท
บ่อยๆ และลดความต้องการเรื่องอายุสำ�หรับรับศีลมหาสนิท
แรกเริ่มลงเป็นเจ็ดขวบ
สมณสาส์น Mediator Dei (1947) ของพระสันตะปาปา 
ปโี อที่ 12 บันดาลแรงกระตุน้ ทีท่ รงอำ�นาจให้เกิดการเคลือ่ นไหว
ทางพิธีกรรม  ในปี 1951 คุณพ่อโยเซฟ ยุงแมน S.J. ได้พิมพ์
หนังสือ The Mass of Roman Rite ซึ่งได้เปิดเผยเรื่องราว
ซับซ้อนของมิสซา  - ในสหรัฐฯ อาราม St. John’s Abbey
ใน Collegeville, Minnisota ได้สนับสนุนสาเหตุสำ�หรับการ
เปลี่ยนแปลงลงในวารสาร Orate Frates ที่มีความหมายว่า “ให้
เราภาวนาพี่น้อง” (วารสารฉบับนี้ ยังคงพิมพ์เผยแพร่จนถึงทุก
วันนี้ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Worship)   มีบัญชีรายชื่อของนักเขียน
รวมนักเคลื่อนไหว ซึ่งขับเคลื่อนพระศาสนจักรในอเมริกาไปสู่
เหตุที่ทำ�ให้เกิดการฟื้นฟูทางพิธีกรรมใหม่
และดังนัน้ ณ เวลาทีม่ กี ารประชุมสังคายนาวาติกนั ที  ่ 2 งาน
พื้นฐานได้วางไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมกับความอดทนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม มีการประชุมเป็นร้อยๆครั้ง และข้อเขียนนับ
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ไม่ถ้วน  สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum
Soncilium) ได้รับการรับรองโดยบรรดาพระสังฆราชและนัก
วิชาการทางด้านเทววิทยาที่เข้าประชุม –โดยมี 2,147 เสียง
ที่เห็นด้วย และมีเพียง 4 เสียงที่ไม่เห็นด้วย การเปลี่ยนแปลง
อันยิ่งใหญ่อันเนื่องมาจากเอกสารนั้นถึงจุดสูงสุดเมื่อประกาศ
ว่า  “พิธีกรรมเป็นจุดสูงสุดของความศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีความเชื่อ
เวลาเดียวกันพิธีกรรมได้กลายเป็นท่อธารซึ่งจากท่อธารนี้เองที่
อำ�นาจของศาสนจักรทั้งหมดไหลออกมา” (10)
ในช่วงสุดท้ายของศตวรรษที่ยี่สิบ การนำ�เอกสารมาสู่
ภาคปฏิบัติก็เริ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็ถูกนำ�มา
ปรับใช้ ตอนนี้พระสงฆ์ผู้ถวายมิสซาหันหน้าเข้าสัตบุรุษ  ภาษา
ท้องถิ่นเข้ามาแทนที่ภาษาลาติน   ผู้ร่วมพิธีในวัดตรงเข้าจับมือ
กันเพื่อการทักทายส่งสันติสุข บรรดาสัตบุรุษได้รับคำ�ขอร้อง
ให้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการขับร้อง
และสวดภาวนาตามช่วงเวลาต่างๆ ผู้ร่วมพิธีได้รับการเชิญ
ชวนให้รับศีลมหาสนิท จะด้วยมือหรือรับศีลด้วยปากก็ได้และ
อนุญาตให้ยืนขณะรับศีลได้ พวกเขายังได้รับการเสนอให้รับ
พระโลหิตจากถ้วยกาลิกซ์ เพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ 2 ประการ
ของศีลมหาสนิท คือทั้งปังที่เป็นพระกายและเหล้าองุ่นที่เป็น
พระโลหิตของพระเยซูเจ้า
    ทั้งฆราวาสและนักบวชสามารถช่วยส่งศีลมหาสนิทได้ใน
ฐานะศาสนบริกรพิเศษ  มีการแต่งตั้งสังฆานุกรฐาวร (Married
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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deacons) เพื่อช่วยพระสงฆ์ขณะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ
และช่วยในการเทศน์สอน  การเดินแห่เข้าวัดมีเพิ่มเติมเข้ามา ผู้
เข้าร่วมพิธีนำ�ของถวายมาร่วมถวยในภาคถวาย   พระสงฆ์เลิก
ใช่ชุดเสื้อกาซูลาแบบที่เรียกว่า “fiddleback - เกาะหลัง”  มาใช้
แบบเสื้อคลุม  บทอ่านจากพระคัมภีร์จัดเป็นชุดละสามปี (ปี AB-C) ซึ่งส่วนใหญ่จัดมาเพื่ออ่านระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ  
มี ก ารอธิ บ ายพระคั ม ภี ร์ เ พื่ อ ช่ ว ยผู้ ร่ ว มพิ ธี นำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้
ในชี วิ ต ประจำ � วั น สถาปั ต ยกรรมของโบสถ์ เ น้ น เพื่ อ การใช้
ประโยชน์และลดการประดับตบแต่งลง—เครื่องหมายแห่งกาล
เวลา  คือแทนที่จะสร้างโบสถ์ที่เป็นอาคารทรง “กล่องรองเท้า
ยาว – the long shoe box”  กลายเป็นแบบศูนย์ประชุมกว้าง
ใหญ่กว่า   พิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มมีการขับร้องบทเพลงพร้อม
กับกีตาร์และบทเพลงใหม่ๆได้รับการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและ
ทำ�นอง แน่นนอนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรสนิยม
และความเหมาะสมตามมา
    ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยปราศจาก
ความโกรธและความขัดแย้งในบางระดับ แม้นแนวทางการ
ปฏิบัติบางอย่างได้พัฒนาขึ้นมาก  แต่กับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ทางพิ ธี ก รรมมี ค วามเห็ น ต่างและความขั ด แย้ ง เกิ ด ขึ้ น เพี ย ง
เล็กน้อย ความฝันของการปรับปรุงทางพิธีกรรมทำ�ได้เต็มที่
และแพร่ขยายออกไป ประชาชนเห็นว่า  พวกเขาสามาถทำ�ให้
สภาวะทางจิตเกิดประโยชน์ได้ โดยรวมศูนย์ที่การฉลองพิธี
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บูชาขอบพระคุณ
ข้อสรุปหนึ่งที่เราได้จากภาพจำ�ลองของประวัติศาตร์
ของพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ คื อ ว่าการเปลี่ ย นแปลง ไม่ ว่าจะ
เปลี่ ย นแปลงยิ่ ง ใหญ่ ห รื อ เล็ ก น้ อ ย- ที่ จ ริ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่
อาหารค่ำ�มื้อสุดท้ายแล้ว แม้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่พื้น
ฐานนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลย -  ในความรู้สึกนี้พิธีบูชาขอบพระคุณ
คือความเป็นจริง ทั้งที่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แกน
กลางที่สูงส่งของพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งเริ่มในห้องชั้นบนและ
แผ่ขยายไปสู่พระวิหารทั้งของเมืองใหญ่หรือโบสถ์ในชนบท
ได้ต้านทานกับความชุลมุนวุ่นวายของประวัติศาสตร์—และ
จะเป็นเช่นนั้นเสมอไป และเพราะความยืนหยัดมั่นคงแบบ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการพัฒนา- พวกเราจะสรรเสริญและ
ขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลา!
การประทับอยู่อย่างแท้จริง
ศีลมหาสนิทไม่ใช่แค่ภาพของปังและเหล้าองุ่นที่แสดง
สัญลักษณ์ของพระเยซูคริสตเจ้า แต่ภายใต้รูปปรากฏของปัง
และเหล้าองุ่นแสดงให้เราเห็นถึงการประทับอยู่อย่างแท้จริง
ของพระองค์ เป็นการประทับอยู่แบบพิเศษสุดไม่มีสิ่งใดเหมือน  
และด้วยความเชื่อมั่นถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในศีล
มหาสนิทนี้เอง ที่นำ�เอลิซาเบธ เซตัน (Elizabeth Seton) ให้
มาเป็นคาทอลิก เมื่อเธอได้ทราบครั้งแรกว่าคาทอลิกเชื่ออะไร
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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เธอได้เขียนจดหมายถึงน้องสาวของเธอว่า  “เราจะมีความสุข
มากเพียงใดถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ชีวิตจิตของผู้ที่เรารักเชื่อว่า  พวก
เขาครอบครองพระเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์ - พระองค์ยังคงประทับ
อยู่ในพระวิหารของพวกเขา  และพระองค์ก็ถูกนำ�ไปหาทุกคน
เมื่อพวกเขาเจ็บป่วย”
ถ้าท่านถามคาทอลิกถึงเรื่องการประทับอยู่แท้จริงของ
พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ท่านจะไดย้ นิ ประสบการณท์ แ่ี ตกต่าง
กันไปของแต่ละคน จอห์น เฟสเตอร์  (John Feister) เขียนถึง
ชายคนหนึ่ งที่ เขารู้จัก ซึ่ง เป็นบุคคลที่เต็ ม เปี่ ย มไปด้ วยความ
เชื่อ เราจะเห็นเขาเสมอในกิจกรรมต่างๆ ของวัด เขาเป็นคณะ
กรรมการของวัด  ช่วยงานฉลองวัด  บางครั้งนำ�สวดสายประคำ�
และอุทิศตนเพื่อครอบครัวของเขาเอง
ครั้งหนึ่งเขาได้แบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อให้
กับพวกเราฟัง ถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าที่เขาสัมผัสได้
หลังจากไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์  เขาได้นิมิต
เห็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าที่เขารับเข้าไปในรูป
ของปังและเหล้าองุ่น แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามร่างกาย
ของเขาจนถึงธาตุเล็กที่สุด หลังจากนั้นก็เคลื่อนไปสู่ทุกส่วน
ของร่างกายของเขาโดยการเต้นของหัวใจ  เขารู้สึกอย่างที่มีคำ�
กล่าวว่า  “บำ�รุงเลี้ยงโดยพระเยซูเจ้า” ตลอดความเป็นอยู่ทั้ง
ครบของเขา
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ชายคนนั้ น ถ่ายทอดให้ ฟั ง ว่าเขารู้ สึ ก เชื่ อ มต่ อ อย่าง
ลึกซึ้งกับทุกคนรอบตัวเขา เขารู้สึกถึงศีลมหาสนิท และการ
ประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าตรงส่วนศูนย์กลางของความเป็นอยู่
ของเขา และเวลานั้นเขารู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับทุกคนที่ได้รับ
ศีลมหาสนิท เขามีประสบการณ์เหนือธรรมชาติถึงการประทับ
อยู่อย่างแท้จริงของพระเยซูเจ้าและร่วมสนิทกับพระองค์ผ่าน
ทางศีลมหาสนิท นอกจากนั้นศีลมหาสนิทยังนำ�เขาไปสัมพันธ์
กับเพื่อนพี่น้อง ประสบการณ์ของเขาชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจ
แบบคาทอลิกที่ได้รับการถ่ายทอดมาเกี่ยวกับศีลมหาสนิท
หลายปี ที่ ผ่านมาเราจะเห็ น ถึ ง ความกั ง วลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เรื่อยๆเกี่ยวกับความเข้าใจของคาทอลิกเรื่องการประทับอยู่
อย่างแท้ จ ริ ง ของพระเยซู เจ้าในศี ล มหาสนิ ท การสำ � รวจใน
แต่ละครั้งชี้ให้เห็นว่ายังมีคาทอลิกอีกจำ�นวนไม่น้อยที่ยังไม่
เข้าใจถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท บาง
คนคิดว่าปังและเหล้าองุ่นที่เสกแล้ว เป็นเพียงสัญลักษณ์ของ
การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า  มากกว่าการแปรเปลี่ยนสภาวะ
ของปังและเหล้าองุ่นไปเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นความเข้าใจแบบคาทอลิกที่ยืนหยัดนานมา
แล้ว
ในปี  ค.ศ. 1999 สภาพพระสังฆราช ของสหรัฐอเม
ริกา  ได้ร้องขอให้พระสังฆราชได้เข้าร่วมในการพิจารณาจัดการ
กับปัญหานี้ พวกท่านได้พูดถึงปัญหาที่คาทอลิกหลายคนยัง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเรื่องการประทัอยู่ของพระเยซูเจ้าใน
ศีลมหาสนิท ผลของการประชุมของสภาพระสังฆราชฯ   ก็คือ
เอกสารที่มีชื่อว่า “The Real Presence of Jesus Christ in the
Sacrament of Eucharist : Basic Questions and Answers –
การประทับอยูอ่ ย่างแทจ้ ริงของพระเยซูคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท :
คำ�ถามและคำ�ตอบพื้นฐาน หนังสือเล่มนี้ พิมพ์โดย USCCB –
สภาพระสังฆราชคาทอลิกสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2001  เอกสารนั้น
ถูกแนะนำ�เข้าสู่ที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกสหรัฐ ใน
ฐานะแหล่งข้อมูลสำ�หรับพระสงฆ์และนักศึกษาทางเทววิทยา
ทำ�ไมศีลมหาสนิทยังคงดูเหมือนแผ่นปังและเหล้าองุ่น?
คำ�ถามนี้เป็นคำ�ถามที่ท้ายทายความเชื่อคาทอลิกมา
โดยตลอด ตั้งแต่กลุ่มคริสตชนแรกเริ่ม เหตุนี้เองเราจึงไม่ใช่
กลุ่มคนแรกที่สงสัยในคำ�ถามนี้ อย่างไรก็ดี ทุกคนต่างได้รับ
คำ�ตอบที่ถูกต้องผ่านทางสายตาแห่งความเชื่อ พระศาสนจักร
สอนเสมอมาว่า การแปรเปลี่ยนสภาวะของปังและเหล้าองุ่น
ไปเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  กำ�ลังเกิด “ใต้
ผิววัตถุ” (below the surface) – นั่นคือ ใน “สสาร” (substance)
ของปังและเหล้าองุ่น - อะไรที่สามารถเห็นได้ ลิ้มรสได้ สัมผัส
ได้และดมกลิ่นได้  แน่นอนก็คืออย่างเดียวกับปังและเหล้าองุ่น  
แต่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความเชื่อที่จะยอมรับได้
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สรุปสั้นๆ   เราคาทอลิกเชื่อว่า  ในความเป็นจริงลึกซึ้ง
ที่ สุ ด แต่ ไ ม่ ใช่ ใ นลั ก ษณะทางกายภาพภายนอกปั ง และเหล้า
องุ่นได้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า เมื่อ
ทั้งสองได้ถูกเสกขณะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังการ
เสกโดยพระสงฆ์ทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่ปังและเหล้าองุ่นอีกต่อ
ไป  แต่เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ตาม
ที่นักบุญโทมาส อากวีนาส (St. Thomas Aquinas) ได้ตั้งข้อ
สังเกตุ ว่าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงตรัสว่า  “ปังนี้คือกายของเรา”
แต่ “นี่คือกายของเรา” (Summa Theologiae,III, q. 78, a. 5)
เมื่อปังและเหล้าองุ่นกลายเป็นพระกายและพระโลหิต
ของพระคริสตเจ้า  ทั้งสองสิ่งยังคงเป็นเช่นนั้น นานตราบเท่าที่
“การปรากฏของปังและเหล้าองุ่นยังคงอยู่” (ดู CCC 1377)  
ทั้งสองสิ่งจะไม่เปลี่ยนแปรคืนมาเป็นปังและเหล้าองุ่น เพราะ
ว่าการเปลี่ ย นแปลงแท้ จ ริ ง และตลอดไปเกิ ด ขึ้ น แล้ ว นั่ น คื อ
ทำ�ไมเราต้องเก็บรักษาศีลมหาสนิทไว้ในตู้ศีลในวัดของเรา
พระคริสตเจ้าประทับอยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกส่วนของ
แผ่นศีลที่เสกแล้ว (แม้ปังจะหักออกเป็นชิ้นเล็ก)   และประทับ
อยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกหยดของพระโลหิตที่เสกแล้ว   ดังนั้น ผู้
ที่รับเพียงขนมปังหรือเหล้าองุ่นที่เสกแล้วก็รับพระคริสตเจ้า
เต็มบริบูรณ์

คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ถ้าปังและเหล้าองุ่นที่เสกแล้วเป็นการประทับอยู่อย่าง
แท้จริงของพระคริสตเจ้า ทำ�ไมทั้งสองสิ่งยังถือว่าเป็นเพียง
สัญลักษณ์เท่านั้น?
เป็ น การสมควรที่ ว่าพระคริ ส ตเจ้าควรจะเสด็ จ มา
ประทั บ อยู่ ใ นเราผ่านทางศี ล มหาสนิ ท ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ส ภาพระ
สังฆราช แห่งสหรัฐอเมริกา อธิบายในหนังสือ “การประทับอยู่
อย่างแท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท” (The Real
Presence of Jesus Christ in the Sacrament of the Eucharist)
พระเยซูคริสตเจ้าทรงประทานพระองค์เองแก่เรา ในรูป
แบบของการรับปังและดื่มเหล้าองุ่น ยิ่งกว่านั้นโดยการดำ�รง
อยู่ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น พระคริสตเจ้าทรง
มอบพระองค์เองแก่เราในรูปแบบที่เฉพาะสำ�หรับการกินและ
การดื่มของมนุษย์ และการประทับอยู่เช่นนี้ สอดรับกับฤทธิ์
กุศลแห่งความเชื่อ เพราะว่าการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า
ในศีลมหาสนิท ไม่สามารถที่จะมองหรือสัมผัสได้ด้วยตาเปล่า
แต่ต้องอาศัยสายตาแห่งความเชื่อ
บรรดาพระสังฆราชฯ ยังชี้ให้เราเห็นอีกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์
ทุ ก ประการเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เพราะว่าสั ญ ลั ก ษณ์ ช่ ว ยเราให้
เข้าใจถึ ง สิ่ ง ที่ เรี ย กว่าเหนื อ ธรรมชาติ ที่ มิ อ าจสั ม ผั ส ได้ ด้ ว ย
ประสบการณแ์ บบมนุษย์ เหมือนอาหาร (ขนมปงั ) คอยหลอ่ เลีย้ ง
ชีวิตฝ่ายกาย ศีลมหาสนิทก็คอยหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิต
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แม้ เ ราจะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องรู ป ปรากฏของปั ง และ
เหล้าองุ่น เพื่อหมายถึงพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า
แต่ สั ญ ลั ก ษณ์ ก็ ไ ม่ มี ท างใดที่ จ ะลดทอนความจริ ง ที่ ว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแท้จริงได้เกิดขึ้นแล้ว ดังเอกสารของสภาพระสังฆราช แห่งสหรัฐอเมริกาที่ว่า “พระเจ้าใช้สัญลักษณ์ที่
สืบต่อกันมาในการรับปังและดื่มเหล้าองุ่นในระดับธรรมชาติ
มนุษย์ เพื่อทำ�ให้กระจ่างซึ่งความหมายของสิ่งที่ถูกทำ�ให้สำ�เร็จ
ไปในศีลมหาสนิทผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า”
ทำ�ไมศีลมหาสนิทต้องเก็บไว้ในตู้ศีล?
พระศาสนจักรตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว มีการเก็บปังที่เสกแล้ว
(ศีลมหาสนิท) ที่เหลือจากการรับของผู้มาร่วมพิธีไว้สำ�หรับนำ�
ไปให้กับผู้ป่วยที่กำ�ลังจะสิ้นใจประหนึ่งเป็น“อาหารสำ�หรับการ
เดินทาง” (viaticum) นอกจากนั้นยังเพื่อนำ�ไปให้สำ�หรับผู้ป่วย
ในชุมชน และสำ�หรับบุคคลทัว่ ไปทีไ่ มส่ ามารถมาร่วมในพิธบี ชู า
ขอบพระคุณได้ด้วยเหตุผลอันจำ�เป็นที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
หลายศตวรรษมาแล้วที่สัตบุรุษเริ่มเห็นคุณค่าของการ
ประทับอยูข่ องพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท  เริม่ มีการตัง้ ศีลมหาสนิท
เพื่อช่วยให้เรามีโอกาสได้เฝ้าศีลและนมัสการพระเจ้า  ไม่ว่าใน
การตั้งศีลมหาสนิท การอวยพรด้วยศีลมหาสนิทหรือการแห่ง
ศีลฯ ฯลฯ  นอกจากนั้นพระกายของพระคริสตเจ้าในรูปของปัง
ในตู้ศีล ยังเป็นโอกาสที่ช่วยให้เราใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้นใน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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การเฝ้าศีลและการรำ�ถึงภาวนาส่วนตัว ซึ่งเป็นการอยู่เงียบๆ
กับพระองค์  สภาพระสังฆราชแหง่ สหรัฐอเมริกา  ยังเพิม่ เติมอีก
ว่า “ผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายซึ่งที่รู้จักดีสำ�หรับคาทอลิกอเมริกัน เช่น
นักบุญจอห์น นิวแมน (St. John Neumann)  นักบุญเอลิซาเบธ
แอน เซตัน (St. Elizabeth Ann Seton) นักบุญแคธรีน เดรกเซล
(St. Katharine Drexel) และนักบุญดาเมียน แห่งโมโลกัย (St.
Damien of Molokai) ได้ประพฤติให้เห็นถึงความศรัทธาส่วนตัว
ที่ยิ่งใหญ่ต่อพระคริสตเจ้า ผู้ซึ่งประทับอยู่ในศีลมหาสนิทนี้”
การประทั บ อยู่ ข องพระเยซู เจ้าในศี ล มหาสนิ ท เป็ น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท สภาพระสังฆ
ราชฯ ยืนยันถึงการประทับอยู่ทั้งในระหว่างและหลังพิธีบูชา
ขอบพระคุณ ซึ่งกฎหมายศาสนจักรก็ยืนยันว่า  ตู้ศีลในวัดจะ
ต้องอยู่ในสถานที่ “สังเกตเห็นได้  เด่นเป็นเป้าสายตา ตบแต่ง
อย่างสวยงาม และเหมาะสำ�หรับสวดภาวนา”
ยิ่ ง กว่านั้ น ตามประเพณี ข องพระศาสนจั ก รลาติ น  
สัตบุรุษควรคุกเข่าต่อหน้าตู้ศีลที่ศีลมหาสนิทถูกเก็บไว้ พระ
สังฆราชเตือนเราเช่นนั้นถึงการอดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิท
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระศาสนจักรนี่ก็เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของการแสดงความเคารพต่อศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
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จะเกิดอะไรถ้าคนไม่เชื่อในการประทับอยู่อย่างแท้จริงของ
พระเยซูเจ้าและมารับศีลมหาสนิท?
แม้นว่าศีลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตของพระ
เยซู เจ้า ซึ่ งเรื่ อ งนี้ความเชื่อ จะเข้ามามีบ ทบาทอย่างมากใน
การยอมรับถึงการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระองค์ในรูป
ของแผ่นปัง แน่นอนมีคำ�ถามเกิดขึ้นว่าและผู้ที่ไม่เชื่อถึงการ
ประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในรูปของแผ่นปังจะได้รับพระกาย
และพระโลหิตของพระคริสตเจ้าหรือไม่ ถ้าเขาหรือเธอไปรับ
ศีลมหาสนิท  คำ�ตอบคือ “ใช่”  ในความหมายว่าสิ่งที่ผู้ไม่เชื่อ
รับเข้าไปนั้นจริงๆแล้วก็คือพระคริสตเจ้าเอง  แต่การขาดความ
เชื่อได้ขัดขวางมิให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทางวิญญาณของศีล
มหาสนิท คือ “การร่วมสนิทกับพระคริสตเจ้า”
บางคนอาจจะถามว่าถ้าคนที่ตกอยู่ใ นบาปหนั ก และ
ออกไปรับศีลมหาสนิทผลจะเป็นอย่างไร คำ�ตอบก็คือสถานะ
ของผู้รับศีลไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าพระเยซูเจ้าประทับ
อยู่แท้จริงในทุกอณูของศีลมหาสนิท   ดังนั้น คำ�ถามนี้จึงไม่ได้
เริ่มจากการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท แต่เกี่ยว
กับบาปที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างเอกัตบุคคล
และพระเจ้า  สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกาจึงแนะนำ�ว่า
“ก่ อ นที่ ค นหนึ่ ง จะก้าวไปข้างหน้าเพื่ อ รั บ พระกายและพระ
โลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท คนนั้นจำ�เป็นต้องอยู่
ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและพระกายที่เป็นธรรมคู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ล้ำ�ลึกของพระองค์  (พระศาสนจักร) นั่นคือ ในสถานะพระหรรษทาน เป็นอิสระจากบาปหนักทั้งมวล   ขณะที่บาปก่อให้
เกิดความเสียหาย และสามารถทำ�ลายความสัมพันธ์นั้น ศีล
แห่งการใช้โทษบาป (ศีลอภัยบาป) สามารถฟื้นให้กลับมามี
ความสัมพันธ์ได้”
มีวิธีใดอีกที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราอย่างแท้จริง?
พระศาสนจักรสอนว่าพระคริสตเจ้าประทับอยู่กับเราใน
หลายๆ วิธี เช่นในศีลมหาสนิท และนอกเหนือจากศีลศักดิ์สิทธิ์
พระองค์ประทับอยู่ในพระสงฆ์   ในผู้ร่วมพิธีกรรมที่รวมตัวกัน
เพื่อนมัสการ และประทับอยู่ในพระคัมภีร์
เป็นธรรมล้ำ�ลึกจริงๆ ที่ว่าพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์
เช่นเดียวกันกับเราในองค์พระเยซูเจ้า และพระเยซูเจ้าก็มา
ประทับอยู่กับเราอีกในศีลศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ ซึ่งเรื่องนี้
สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่า  ธรรมล้ำ�ลึกต่างๆ
มิใช่ทำ�ให้เราสับสนต่อความเป็นจริง แต่ช่วยให้เราเข้าใจใน
แผนการกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วในองค์
พระเยซู แต่จะสำ�เร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึง (end
of time)
นักบุญเปาโลอธิบายว่า ธรรมล้ำ�ลึกของพระเจ้า อาจ
ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์เรา  หรืออาจจะดูเหมือนความโง่
เขลา แต่ความจริงได้รับการเปิดเผยแก่ประชากรของพระเจ้า
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โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าและพระจิตเจ้า (ดู 1โครินธ์ 1:1825; 2:6-10; โรม 16:25-27; วิวรณ์ 10:7) ศีลมหาสนิทเป็นธรรม
ล้ำ� ลึ ก เพราะว่าสิ่ง นี้เข้าร่ว มส่ว นในธรรมล้ำ � ลึ ก ของพระเยซู
คริ ส ตเจ้าและแผนการของพระเจ้าที่ จ ะช่ ว ยมนุ ษ ยชาติ ใ ห้
รอดพ้นผ่านทางพระคริสตเจ้า
___________________________________________________
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คราวหน้าเมื่ อ คุ ณ ไปร่ ว มในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ จง
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในพิธีกรรมว่ามีอะไรบ้างที่
เริ่มมาตั้งแต่พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม และการผูกพันต่อ
เนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความหมายอะไรสำ�หรับคุณ
บ้าง?
2. คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระกายของพระคริสตเจ้าที่ได้
รับการเสกแล้ว : เป็นอาหารที่จะถูกรับประทาน หรือเป็น
สิ่งที่จะต้องนมัสการ?
3. อะไรเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับคุณ เกี่ยวกับการรับพระกาย
และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ในศีลมหาสนิท?

คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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บทที่  2
ทำ�ไมพระเยซูเจ้าจึงประทาน
ของพิเศษเหนือธรรมชาตินี้แก่เรา
ทำ�ไมพระผู้สร้างจึงทรงสร้างโลก? ทำ�ไมองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระองค์หนึ่งมาเกี่ยวข้องกับประวัติมนุษยชาติ? ทำ�ไมพระ
บิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติ?
คำ�ตอบต่อคำ�ถามเหล่านี้และธรรมล้ำ�ลึกอีกมากเป็นคำ�ตอบ
ง่ายๆ คือ พระเจ้าเป็นความรัก (God is love) และนั่นเป็น
คำ�ตอบต่อคำ�ถามเกี่ยวกับที่ว่าทำ�ไมพระเยซูเจ้าประทานศีล
มหาสนิทแก่เรา  ก็เพราะความรักของพระองค์ต่อมนุษยชาติที่
ทำ�ให้พระองค์ตรัสว่า  “พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เรา
ก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น  จงดำ�รงอยู่ในความรักของเราเถิด”
(ยอห์น 15:9)   ศีลมหาสนิทเป็นการแสดงออกถึงความรักของ
พระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติ และเป็นเครื่องหมายของความเป็น
เอกภาพที่พระเยซูเจ้าประทานให้กับศิษย์ของพระองค์
พระเยซูเจ้าสวดภาวนาว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา
มิใช่สำ�หรับคนเหล่านี้เท่านั้น  แต่สำ�หรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้า...
ข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะบอกให้
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รู้ต่อไป เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา  
และข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นกัน” (ยอห์น 17:20,26)
บทนี้จะชี้ให้เห็นว่าศีลมหาสนิทรวมพวกเราให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันได้อย่างไร และรวมเรากับพระคริสตเจ้าในพระองค์เอง
ได้อย่างไร?
พลังที่ทำ�ให้รวมกันของศีลมหาสนิท
คุณพ่อลอเรนซ์ อี. มิค (Fr. Lawrence E. Mick) ซึ่งเป็น
นักพิธีกรรม ชี้ให้เห็นถึงพลังที่รวมกันของศีลมหาสนิทในความ
สัมพันธ์ของพลังนี้กับอาหารวันปัสกาของชาวยิว ท่านตั้งข้อ
สังเกตว่าคริสตชนสมัยเริ่มแรกมองศีลมหาสนิทเป็นประหนึ่ง
การเติมเต็มของวันปัสกา พระวรสารสหทัศน์ได้บรรยายอาหาร
ค่ำ�มื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าคือมื้ออาหารปัสกาของชาวยิว  
อย่างไรก็ดี   นักบุญยอห์น ได้เห็นพระเยซูเจ้าเป็นประหนึ่งลูก
แกะปัสกาที่ถูกบูชายัญบนไม้กางเขน นักบุญเปาโลก็เช่นกัน
โยงการสิ้ น พระชนม์ข องพระคริ ส ตเจ้าและการกลั บ คื น พระ
ชนมชีพกับปัสกาแก่ชาวโครินธ์ว่า “จงชำ�ระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อ
ท่านจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่  ดังที่ท่านก็เป็นแป้งไร้เชื้ออยู่แล้ว  
เพราะพระคริสตเจ้าองค์ปัสกาของเราถูกฆ่าบูชาแล้ว เราจง
ฉลองกันเถิด  มิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่
ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะ” (1 โครินธ์ 5:7-8)
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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   เพื่อจะเข้าใจศีลมหาสนิท เราต้องเข้าใจความหมายของการ
ฉลองปัสกา  (แบบยิว) รากเหง้าของการฉลองนี้ค่อนข้างเก่าแก่
มาก แม้จะมาก่อนการอพยพของยิวจากอียิปต์  ปัสกาต่อมา
จริงๆแล้ว เป็นการรวมเอาสองเหตุการณ์เข้าด้วยกันคือการ
ถวายบูชาลูกแกะของเผ่าเร่ร่อนซึ่งเลือดของมันเอามาพรมหลัก
หมุดเพิงพักสิบหลักเพือ่ ป้องกันวิญญาณร้าย และพิธกี รรมเกี่ยว
กับเรือกสวนไร่นาที่หมายถึงฤดูใบไม้ผลิและการเก็บเกี่ยวเมล็ด
พืชใหม่ โดยใช้ขนมปังไร้เชื้อ โดยที่พวกเร่ร่อนมาตั้งถิ่นฐานร่วม
กับชาวไร่ชาวนาท้องถิ่น  งานฉลองสองอย่างนี้ก็เลยทำ�รวมเข้า
ด้วยกัน
อย่างไรก็ดี พระคัมภีร์ฮีบรู (Hebrew Scriptures) ได้ให้
ความหมายใหม่แก่พิธีกรรมนี้ โดยโยงทั้งสองเข้ากับเหตุการณ์
การอพยพเพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเหตุ ก ารณ์ นั้ น พระเจ้าได้
บันดาลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงหลายประการเพื่อให้คนอียิปต์
เกิดความทุกขล์ �ำ บาก ในการตอบตอ่ คำ�เตือนของโมเสสเกีย่ วกับ
ความตายของบุตรหัวปีโดยทูตสวรรค์ผู้พิฆาต ชาวอิสราเอล
ได้ ฆ่าลู ก แกะ และทาบ้านของพวกเขาด้ ว ยเลื อ ด ดั ง นั้ น ก็
สามารถผ่านพ้นความชั่วร้ายนี้ได้ จากนั้นในเงาของอันตราย
ร้ายแรงนั้นพวกเขาหนีจากอียิปต์ด้วยความรีบร้อน พร้อมกับ
ขนมปังที่ไร้เชื้อ (ดู อพยพ 12:21-36)
จากนั้นสำ�หรับชาวยิว ปัสกาเป็นการฉลองการอพยพ  
มันคือฉลองความเป็นอิสระ ชื่นชมในการกระทำ�ที่มหัศจรรย์
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น่าพิศวงของพระเจ้าเพื่อพวกเขา ที่ทำ�ให้พวกเขาเป็นอิสระจาก
การเป็นทาส  การอพยพยังเป็นเหตุการณ์ที่สถาปนาอิสราเอล
เป็นประชากรที่เลือกสรรของพระเจ้า ซึ่งอาจจะเปรียบได้กับ
พิธีวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีที่สหรัฐอเมริกา  ซึ่งฉลองวัน
ประกาศเอกราชและได้สัญลักษณ์เฉพาะเป็นชาติหนึ่ง
แม้นกระนั้นความเข้าใจปัสกาของยิวออกจะแตกต่าง
จากวิธีที่คนอเมริกันคิดเกี่ยวกับวันชาติ (4 กรกฎาคม) เราฉลอง
อิสระภาพของเราติดต่อมา แต่เราคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์นั้นผ่านไปนานแล้วและไม่คิดอะไรอีก  แม้บางคนใน
พวกเราอาจจะแต่งกายชุดเครื่องนุ่งห่มสมัยอาณานิคม แต่
จริงๆแล้วเรามิได้คิดว่าพวกเราเองกำ�ลังอยู่ในช่วงเซ็นสัญญา
ประกาศเอกราช หรือมีส่วนในสงคราม (กลางเมือง) เพื่อรื้อฟื้น
สิ่งที่ทำ�ให้เราได้รับความสำ�เร็จในอิสรภาพของเรา
สำ�หรับชาวยิวกล่าวอีกอย่าง เพราะการระลึกถึงเหตุการณ์
การอพยพเปน็ ยิง่ กว่าการรือ้ ฟืน้ จิตใจ ในหนังสือพยพ สัง่ ชาวยิวผู้
ซึ่งเป็นบิดาให้อธิบายความหมายของการฉลองแบบนี้คือ “วัน
นั้น จงอธิบายให้บุตรของท่านรู้ว่า ที่ปฏิบัติดังนี้ เพื่อระลึกถึงสิ่ง
ที่พระเจ้าทรงกระทำ�ให้ท่าน เมื่อท่านออกจากประเทศอียิปต์”
(อพย13:8) ชาวยิวทุกคนต้องทำ�การสมโภชฉลอง ประหนึ่งว่า
พวกเขาได้ มี ชี วิ ต ร่ ว มในสมั ย อพยพ พวกเขาเห็ น งานฉลอง
ประหนึ่งนำ�พวกเขากลับไปสัมผัสกับเหตุการณ์เก่าแก่นั้น นี่คือ
แนวคิดที่เราพยายามแสดงด้วยคำ�ว่า memorial (anamnesis
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ในภาษากรีก) อาศัยการร่วมในพิธีกรรม ชาวยิวยุคปัจจุบัน ไม่
เพียงจำ�อดีตได้ แต่รื้อฟื้นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นั้น
ในเวลาเดียวกันการฉลองระลึกถึงปัสกา ยังประกาศ
ถึงงานช่วยให้รอดพ้นที่สืบเนื่องต่อไปของพระเจ้า เพราะเห็น
แก่ประชากรของพระองค์ในทุกวันนี้ และรอคอยความสำ�เร็จ
บริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าในการไถ่กู้ที่สมบูรณ์ครบ
ครันเมื่อพระเมสสียาห์มาถึง  เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำ�
ในอดีต  พระเจ้ายังทรงกระอยู่ในปัจจุบัน และจะทรงปฏิบัติต่อ
ไปเพื่อช่วยพวกเรา
การอพยพของพระเยซูคริสตเจ้า
พระศาสนจักรเข้าใจมานานแล้วว่า การฉลองพิธีบูชา
ขอบพระคุณนำ�เราไปสัมผัสกับเหตุการณ์ช่วยให้รอดพ้นของ
พระคริ ส ตเจ้า นั่ น คื อ วิ ถี ท างที่ เราสามารถร่ ว มส่ ว นในการ
พลีบูชาของพระองค์ การอพยพของพระองค์ผ่านทางความ
ตายไปสู่ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น นิ รั น ดร์ การพลี บู ช าของพระองค์ ไ ม่ มี
การซ้ำ�อีก พระองค์สิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียวสำ�หรับทุกสิ่ง
และความตายไม่ มี อำ � นาจเหนื อ พระองค์ อี ก ต่ อ ไป การพลี
บูชาของพระองค์เป็นสิ่งที่เป็นอมตะ และการร่วมในพิธีบูชา
ขอบพระคุณทำ�ให้เราสามารถเข้าสู่การกระทำ�อันเป็นนิรันดร์
นั้น
36

Catholic Update

แม้ว่าพระศาสนจักรได้ยึดถือทัศนะคติพื้นฐานว่าพิธี
บูชาขอบพระคุณนำ�เราเข้าไปสัมผัสกับการพลีบูชาของพระคริ สตเจ้า แต่ ก็มิได้มีคำ�อธิบายทางเทววิ ท ยาว่าเรื่ องแบบนี้
เกิดขึ้นได้อย่างไร ทางเดียวเพื่อเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้น เพื่อจะ
ได้เข้าใจว่าแก่นของการพลีบูชาของพระคริสตเจ้าคือ พันธกิจ
ต่อน้ำ�พระทัยของพระบิดา ที่แสดงออกชัดเจนตอนที่พระองค์
ตกอยู่ในความรันทดในสวนเกทเสมานีคือ “พระบิดาเจ้าข้า 
ถ้าพระองค์มีพระประสงค์...อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า ให้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (ลูกา  22:42) พันธ
กิจนี้นำ�พระองค์ไปสู่ความตายบนไม้กางเขนและการกลับคืน
พระชนมชีพ นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ให้เห็นถึงพระ
ประสงคข์ องพระบิดา ก็คอื พระประสงคข์ องพระบุตรดว้ ยเชน่ กัน
พระเยซูเจ้าทรงเป็นดังลูกแกะสำ�หรับถวายบูชานิรันดร
(forever victim) เป็นสงฆ์นิรันดร (forever priest) เมื่อเราฉลอง
พิธีบูชาขอบพระคุณ เราได้รับเชิญให้เข้าสู่การกระทำ�นิรันดร  
โดยตั้งวัตถุประสงค์ของเราให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของพระบิดา
ดังที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติ ดังนั้น เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระคริ ส ตเจ้าและมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การพลี บู ช าของพระองค์  
นี่เองที่สามารถช่วยเราให้เข้าใจถึงพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของเรา 
เมื่อเรา“ทำ�ดังนี้เพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ้า” (do this in memory
of Jesus)
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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พระเยซูเจ้าหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ตรัสคำ�ว่า  “ดังนี้”
(this) เราต้องทำ�อะไรเพื่อระลึกถึงพระองค์  พระสันตะปาปา 
เบเนดิกต์  ที่ 16 อธิบายคำ�ถามนี้ในงานเยาวชนโลกที่ประเทศ
เยอรมันนีในเดือนสิงหาคม 2005 พระองค์สอนเยาวชนว่า 
“พระเยซูเจ้ามิได้อบรมสอนเรา” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์
กล่าว “ให้เราทำ�ซ้ำ�มื้ออาหารปัสกา  ซึ่งในเหตุการณ์ใดๆ ไม่
ว่าจะเป็ น พิ ธี รำ � ลึ ก ครบรอบปี ก็ ไ ม่ มี ก ารทำ � ซ้ำ � เหมื อ นกั บ มื้ อ
อาหารค่ำ�สุดท้ายของพระเยซู   พระสันตะปาปาสอนเราให้เข้า
สู่ “ชั่วโมง”ของพระองค์  พระสันตะปาปาให้คำ�แนะนำ�ต่อไปว่า
ชั่วโมงของพระเยซูเจ้าคือ “ชั่วโมง – ซึ่งในชั่วโมงนั่นเองความ
รักได้มีชัย” ซึ่งเราสามารถร่วมส่วนชั่วโมงของพระองค์ได้ถ้าเรา 
“ปล่อยตัวเราเองโดยอาศัยการฉลองศีลมหาสนิท ซึ่งดึงเราเข้า
สู่กระบวนการของการแปรเปลี่ยนที่พระเจ้าทรงมุ่งที่จะให้เกิด
ขึ้นในเรา”
จากนัน้ ในการระลึกถึงพระเยซูเจ้า เราจะถูกเปลีย่ นแปลง
โดยรั บ เอาทั ศ นคติ ข องความรั ก และพั น ธกิ จ ของพระองค์
ตามพระประสงค์ของพระบิดา  เราร่วมส่วนในการพลีบูชาของ
พระองค์ไม่เพียงโดยดำ�เนินตามพิธีกรรมของบูชาขอบพระคุณ
แต่ยงั ดำ�เนินชีวติ ของเราตามพระประสงคข์ องพระเจ้า  บท Amen
ที่เราพูดตอนท้ายของการรับศีลมหาสนิทในทุกมิสซา ผูกพัน
เราตลอดเส้นทางแห่งชีวิตทั้งหมด พิธีบูชาขอบพระคุณของเรา
ต้องแสดงความหมายของชีวิตทั้งครบของเรา  และสิ่งที่เราต้อง
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กระทำ�เพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ้าก็คือดำ�เนินชีวิตเป็นพยานถึง
พระองค์และรักผู้อื่นดังที่พระองค์ทรงรักเรา
เมื่อพระเยซูเจ้าพูดถึงพันธกิจของพระองค์ในพระวรสาร
ตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา พระองค์ตรัสโดยยกคำ�ของ
ประกาศกอิสยาห์ ว่า
  
“พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า
พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด
ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ” (ลูกา 4: 18-19)
ถ้อยคำ�เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัสกาของพระเจ้าใน
ฐานะผู้ปลดปล่อยคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง และพวกเขายืนประหนึ่ง
ท้าทายพวกเราให้เข้าสวมกอดและรับเอาพันธกิจของพระคริสตเจ้าประหนึ่งเป็นของพวกเราเอง
ในพิธีบูชาบูชาขอบพระคุณ พระเจ้าของเราได้แสดง
ความรักอันยิ่งใหญ่โดยเอาชนะพลังทั้งหมดที่บ่อยครั้งครอบงำ�
ความสัมพันธ์ของเรามนุษย์ และพระองค์ยืนยันอย่างมั่นคง
ในเงื่อนไขของการรับใช้คือ “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้
นั้นทำ�ตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (มาระโก
9:35)  แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำ�คัญว่าพระวรสารของนักบุญยอห์นไม่
ได้เล่าเรื่องราวของการตั้งศีลมหาสนิท แต่ท่านเล่าเรื่องการล้าง
เท้าของพระเยซู (ดู ยอห์น 13:1-20)  โดยการโน้มตัวลงล้างเท้า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ให้อัครสาวก   พระเยซูเจ้าอธิบายความหมายของศีลมหาสนิท
ซึ่งดูได้ใน 1 โครินธ์ 11:17-22, 27-34, ด้วยความกระตือรือร้น
ของนักบุญเปาโล ท่านได้ยืนยันซ้ำ�อีกครั้งถึงความไม่สมบูรณ์
ของพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ขาดความรักเมตตาที่แสดงออกโดย
การมีส่วนร่วมทางปฏิบัติกับคนจน
เราไม่สามารถหลอกตัวเราเองได้ โดยอาศัยความรัก
ซึ่งกันและกันของเราและเป็นต้นโดยคำ�นึงถึงคนเหล่านั้นที่มี
ความต้องการการช่วยเหลือ  ซึ่งช่วยให้เราระลึกอยู่เสมอว่าการ
กระทำ�เช่นนั้นจะช่วยให้เราเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า 
(ดู ยอห์น 13:35; มัทธิว 25:31-46)   นี่จะเป็นบรรทัดฐานซึ่ง
อาศัยสิ่งเหล่านี้พิธีบูชาขอบพระคุณจะเป็นตัวตัดสิน
ทำ�ไมพระเยซูเจ้าเสด็จมาสู่โลก?
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระคัมภีร์ สตีเฟน ดอยล์ (Stephen
Doyle) สะท้อนเหตุผลที่ว่าทำ�ไมพระเยซูเจ้าเสด็จมาสู่โลก  และ
แลว้ ในทีส่ ดุ ทำ�ไมพระเยซูเจ้าทรงมอบของประทานคือศีลมหาสนิท
ท่านผู้นี้ท้าทายความคิดที่ว่า  พระเยซูเจ้าเสด็จมาสู่โลกเพราะ
อาดัมได้ทำ�บาป เขาได้ชี้ให้เห็นถึงเรื่องที่มีความหมายที่สุด
คือพระเยซูเจ้าจะทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์แม้ถ้าชาติพันธุ์
มนุษย์ได้หลุดออกจากพระหรรษทานหรือ? ซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อ
ดอยล์พระสงฆ์คณะฟรังซิสกันให้ความชัดเจนว่าพระเยซูเจ้า
ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว มีเป้าหมายที่จะ “ดำ�เนินชีวิตท่ามกลางพวก
40

Catholic Update

เรา” ซึ่งคุณพ่อคิดว่านักบุญเปาโลก็น่าจะเห็นด้วยเช่นกัน ดัง
งานเขียนของคุณพ่อที่ว่า  ในงานสอนทางเทววิทยาของนักบุญ
เปาโลท่ามกลางชาวเอเฟซั ส และโคโลสี ท่านไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
สำ�คัญที่ว่าพระเยซูคริสตเจ้า  ผู้เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์  เข้า
มาในโลกเพราะอาดัม พระเยซูเจ้าไม่ใช่อาดัม แต่พระองค์เป็น
จุดรวมศูนย์ของแผนการของพระเจ้า เรามิได้ขอบคุณอาดัม
สำ�หรับการมาของพระเยซูเจ้า เพราะว่าการรับเอาเนื้อหนังเกิด
ขึ้นก่อนและเป็นศูนย์กลางของแผนการของพระเจ้า  พระเจ้ามี
พระประสงค์ในพระเยซูเจ้าตั้งแต่นิรันดร  นั่นคือความเป็นเอก
เด็ดขาดและการกำ�หนดไว้ล่วงหน้าของพระคริสตเจ้า
ทั ศ นะทางเทววิ ท ยานี้ เป็ น ทั ศ นะที่ ยึ ด มั่ น ของคณะฟรังซิสกันตั้งแต่สมัยกลาง โดยเฉพาะกับ จอห์น ดันส์ สโกตัส
(John Duns Scotus) (1266-1308)   ในทัศนะของสโกตัส
พระวจนาตถท์ รงรับสภาพมนุษย์ (Word of God became flesh)
ไมใ่ ชเ่ พราะอาดัมและเอวาไดท้ �ำ บาป แตเ่ พราะว่า ตัง้ แต่นริ นั ดร
มาแล้ว พระเจ้าทรงประสงค์ให้พระคริสตเจ้าเป็นงานที่สมบูรณ์
ที่สุดของการสร้างของพระองค์ เป็นแบบและมงกุฎของการ
สร้างและมนุษยชาติ--จุดหมายที่รุ่งโรจน์ไปสู่สิ่งซึ่งการสร้าง
ทัง้ หมดกำ�ลังออกแรงเต็มที่ ในทัศนะของเขา  พระวจนาตถไ์ ด้
ทรงรับเอาเนื้อหนังเป็นพระคริสตเจ้า แม้มนุษย์ชายคนแรก
และหญิงคนแรกจะไม่เคยทำ�บาปกำ�เนิดก็ตาม
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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อีกจุดหนึ่งที่สโกตัสและแนวคิดทางเทววิทยาของคณะ
ฟรั ง ซิ ส กั น สมั ย กลางก็ คื อ ไม่ ใช่ อ าดั ม ที่ ไ ด้ เ ป็ น ต้ น แบบหรื อ
พิมพ์เขียว ที่พระเจ้าใช้ในการสร้างพระคริสตเจ้า  มันเป็นวิธี
อีกอย่าง ในความคิดของพระเจ้า  พระบุคคลที่สองของพระตรี
เอกภาพเป็นตัวแบบจากที่อาดัมและเอวาและชาติพันธ์มนุษย์
ทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้น บรรดาปิตาจารย์จำ�นวนมาก เป็นต้น
ทางศาสนจักรตะวันออก เช่นเดียวกับนักเทววิทยาผู้เรืองนาม
คนอื่นๆ เช่น พระสงฆ์เยซูอิต ชาวสเปน ฟรังซิสโก ซูอาเรส
(Francisco Suares) (1548-1617)  พระสังฆราชแห่งเจนีวานัก
บุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ (St.Francis de Sales)(1567-1622) และ  
ใกล้เข้ามาในช่วงเวลาร่วมสมัยเรา คาร์ล ราเนอร์ (Karl Rahner,
S.J.) พระสงฆ์เยซูอิต  ทั้งหมดต่างมีแนวคิดทางเทววิทยาและ
จิตวิญญาณบนวิธีคิดที่คล้ายกัน ราเนอร์ยืนยันแบบรวบรัดตัด
ความว่า “แบบการสร้างของพระเจ้าเพื่อการรับเอาเนื้อหนัง
ของพระวจนาตถ์เป็นแบบเดียวเด็ดขาดและพระเจ้าทรงกระทำ�
ก่อนมนุษย์คนใด เป็นการตัดสินพระทัยอิสระ (เหมือนแบบของ
อาดัมและเอวา) ที่อาจจะเป็นแรงจูงใจของพระองค์”
การฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ในพระคริสตเจ้า
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านได้พูด
ถึงแผนการของพระเจ้า “เพื่อความสมบูรณ์ของกาลเวลา”  ซึ่ง
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ “รวบรวมทุกสิง่ ในพระองค”์ —นัน่ คือ ใน
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พระคริสตเจ้า--- “ทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และทุกสิ่งในโลก  ข้อความ
ที่“รวบรวมทุกสิ่งในพระองค์” ค่อนข้างจะเป็นการแปลที่อิสระ
ในภาษากรีกของท่านเปาโล ซึ่งหมายถึงนำ�มาก่อนอีก   คือใส่
อะไรบางอย่างคืนเข้าไป ณ ที่มันควรอยู่  หรือรื้อฟื้นใหม่  (ดู
เอเฟซัส 1:7-10)
เมื่อเรารื้องานเก่าเพื่อทำ�ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ชิ้น
หนึ่ง เราใส่มันคืนเข้าในสภาพที่มันเคยเป็นมาก่อนเมื่อมันออก
จากมือของผู้กระทำ� เราคืนมันไปสู่หนทางที่ผู้กระทำ�ต้องการ
ให้มันเป็น—คือตามพิมพ์เขียวแรกเริ่มที่เป็นต้นแบบ   สำ�หรับ
นักบุญเปาโลอย่างตั้งใจจริง ท่านได้เลือกคำ�เหล่านี้ โดยรู้ว่า
วิธีที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น –นั่นคือ วาง
ศูนย์กลางไว้ที่พระคริสตเจ้า—และถ้าเกิดมีบางสิ่งบิดเบี้ยวไป
และจำ�เป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซม
พระคริสตเจ้าคงจะมาภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง แต่เมื่อ
เกิดบาปของอาดัม วิธีที่พระองค์เสด็จมานั้น เป็นประหนึ่งพระ
ผู้ไถ่จักรวาล –จักรวาลที่ถูกสร้างเพื่อพระองค์ เช่นเดียวกับ
การทำ�ผิดของอาดัมและเอวา พ่อแม่เดิมของเรา  ได้เกิดการซ้ำ�
แล้วซ้ำ�อีกในการสร้างทั้งหมดของพระเจ้า  ดังที่การมาของพระ
เยซูเจ้าได้ริเริ่มกระบวนการของการฟื้นฟูซ่อมแซม ไม่เพียงแต่
มนุษยชาติเท่านั้น แต่การสร้างทั้งหมดมาสู่พระองค์
ส่วนต่างๆของการสร้างทั้งหมดจะมีความหมาย เมื่อ
สิง่ เหล่านัน้ มารวมดว้ ยกันในพระคริสตเจ้า   มันชว่ ยใหม้ องสิง่ สร้าง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ทั้งหมด ประหนึ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายเมื่อรวม
แล้ ว จะเป็ น คล้ายภาพรวมปริ ศ นาสวยงามชิ้ น หนึ่ ง มั น เป็ น
เพียงเมื่อชิ้นเหล่านั้นถูกนำ�มาวางในที่เฉพาะของมัน ที่มันจะ
ก่อให้เป็นรูปแรกเริ่มของพระคริสตเจ้า  ดังนั้นก็จะแสดงให้เห็น
ความหมายและความสวยงามแท้จริงของมัน
ด้วยการป่าวประกาศที่ยอดเยี่ยมถึงบทบาทของพระคริสตเจ้า  เปาโลให้เรารู้สิ่งที่พระเยซูเจ้ามีหน้าที่ดูแล  พระองค์
เปน็ พระเจ้าของสรรพสิง่ ทัง้ มวล คือทุกสิง่ !  จักรวาลอันกว้างใหญ่
ไพศาล! อดีต! อนาคต!  มนุษยชาติ ทุกสถานที่ หรือทุกสิ่งทุก
อย่าง จริงหรือในความคิดที่ว่า! พระเยซูเจ้ามิใด้จัดให้สิ่งเหล่า
นั้นเข้าสู่ระบบ  แต่พระองค์เป็นระบบเอง!  “พระองค์ดำ�รงอยู่
ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำ�รงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์”
(โคโลสี 1:17)
ตามความคิ ด ของเปาโล มี ห รื อ ที่ จ ะมี ค วามเป็ น จริ ง
ใดๆ ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสตเจ้า นักบุญ
ฟรังซิส เดอ ชาลส์ ในงานเขียนของท่าน Treatise on the Love  
of God  เปรียบเทียบภาพนิมิตนี้ไว้อย่างสวยงามว่า “องค์พระ
ผู้ ป็ น เจ้าผู้ ท รงสรรพานุ ภ าพ ในแผนการอั น เป็น นิ รั น ดรของ
พระองค์สำ�หรับทุกสิ่งที่พระองค์จะทรงสร้าง ก่อนอื่นหมดที่
ตัง้ ใจและประสงคว์ ่าพระองคร์ กั สิง่ ใดมากกว่าหมด คือพระผูไ้ ถ่
ของเราและจากนั้นพระองค์ได้ทรงวางแผนสำ�หรับการสร้าง
สิ่งสร้างอื่นๆในลำ�ดับ เฉพาะเพื่อสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการถวาย
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เกียรติและสิรมิ งคลของพระบุตรสุดทีร่ กั นัน่ คือ พระเยซูคริสตเจ้า”
ดังนั้น ในทัศนะเรื่องการสร้างของเปาโล ไม่มีอะไรใน
โลกนี้ ทีม่ คี วามหมายแยกจากพระเยซูคริสตเจ้า  สิง่ สร้างทุกสิง่
ต่างมุ่งไปยังพระคริสตเจ้า จริงๆนะ ถ้าการร้องของนกและ
เสียงของแมลง สามารถก่อรูปเป็นทำ�นองเสียงประสาน เสียง
สายลมหรือของสายฝนถ้าสื่อออกมาเป็นคำ�พูดได้  ทั้งหมดนั้น
คงจะมีสิ่งหนึ่งที่จะพูดคือ“เราถูกสร้างขึ้นมาเพราะเห็นแก่พระ
เยซูคริสตเจ้า”
นักบุญฟรังซิส อัสซีซี (Francis of Assisi) ท่านให้ภาพ
ของการสร้างคล้ายๆกันคือ ท่านชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทั้ง
ครบของสิ่งสร้างสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระคริสตเจ้า  และเมื่อ
พระวจนนาตถ์ของพระเจ้าเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของโลก คือการ
รับเอากายของพระบุตรและมาอาศัยท่ามกลางพวกเรา นักบุญ
ฟรั ง ซิ ส ได้ เ ห็ น สิ่ ง นี้ ป ระหนึ่ ง สาเหตุ สำ � หรั บ การเฉลิ ม ฉลอง
ท่ามกลางสิ่งสร้างทั้งหลาย
ความรู้สึกที่ว่านี้ คือสิ่งสร้างทั้งหมดมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ในทางใดทางหนึง่ ในพระคริสตเจ้า  เปน็ เหตุผลทีน่ กั บุญฟรังซิส
สามารถยกยอสรรเสริญเป็นอย่างมากกับ “พี่ชายดวงอาทิตย์
และน้องสาวดวงจันทน์” (Brother Sun and Sister Moon)
จากงานเขียนของท่านคือ “Canticle of the Creatures” ซึ่งใน
นั้น ท่านสรรเสริญพระผู้สร้างอาศัยพี่ชายดวงอาทิตย์และน้อง
สาวดวงจันทน์และสิ่งสร้างทุกชนิด ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงทาง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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คำ�ประพันธ์ มันเป็นการแสดงออกภาคปฏิบัติของภาพนิมิต
ทางวิ ญ ญาณและเทววิ ท ยา ดั ง นั้ น มั น ไม่ ใช่ ก ารเกิ ด ขึ้ น โดย
บังเอิญ ที่นักบุญฟรังซิส ได้รับเกียรติให้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์
ของวิชาว่าด้วยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (The patron saint of
ecology) ท่านถือว่าโลกนี้เป็นมารดา  และรับรู้ว่ามันเป็นบ้าน
ของท่านซึ่งท่านรักพระเยซูคริสตเจ้า สำ�หรับนักบุญฟรังซิส  
การดูแลเอาใจใส่และการห่วงหาสำ�หรับสิ่งสร้างก็คือ การดูแล
เอาใจใส่และห่วงกังวลสำ�หรับบ้านของพระเยซูเจ้าเอง
ศีลมหาสนิทและการร่วมในสหพันธ์นักบุญ (ความสัมพันธ์
ของผู้ศักดิ์สิทธิ์)
ในศตวรรษที่ 13 นักบุญโทมัส อไควนัส (St.Thomas
Aqinas) ชัดเจนในคำ�สอนของท่านที่ว่า  แผ่นปังและเหล้าองุ่น
ได้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าอย่าง
แท้จริง แต่ท่านได้เห็นการแปรเปลี่ยนเป็นประหนึ่งขั้นตอนที่
นำ�ไปสู่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของศีลมหาสนิท เป้าหมายแท้จริง
ของศีลศักดิ์สิทธิ์ คือการรวมเป็นหนึ่งของพระศาสนจักร หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  พระคริสตเจ้ามิได้ประทานศีลมหาสนิทแก่
เราเพื่อให้แปรเปลี่ยนแผ่นปังและเหล้าองุ่นเป็นพระกายและ
พระโลหิ ต ของพระองค์ แน่ น อนมั น เป็ น เช่ น นั้ น แต่ พ ระองค์
ต้องการให้เป็นมากกว่านั้น คือพระคริสตเจ้าทรงประทานศีล
ศักดิ์สิทธิ์นี้แก่เรา เพื่อแปรเปลี่ยนเราเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน
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กับของพระองค์  นั่นคือเป้าหมายและความหมายของศีลมหา
สนิท ดังที่นักบุญยอห์น คริสโตสโตม (St.John Chrysostom)
กล่าวว่า “ปังนี้คืออะไร? คือร่างของพระคริสตเจ้า  อะไรกลาย
เป็นสิ่งเหล่านั้นที่รวมตัวเป็นปังนี้? คำ�ตอบคือร่างกายของพระ
คริสตเจ้า”
ในสมัยของเรา  นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John
Paul II) ยืนยันในสมณลิขิต “วันของพระเจ้า” The Day of
the Lord- “มันสำ�คัญด้วยที่จะต้องคิดเสมอว่า  การร่วมสนิท
กับพระคริสตเจ้า  คือ ผูกมัดอย่างลึกซึ้งเข้าร่วมกับพี่น้องชาย
หญิงของเรา การเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์เป็น
ประสบการณ์ของภราดรภาพ ซึ่งการฉลองสมโภชต้องแสดงให้
เห็นชัดเจน” (44)
เป็ น ที่ น่าสนใจว่าในหนึ่ง พันปีแรกของประวั ติ ศ าสตร์
พระศาสนจักร คริสตชนพูดถึงพระศาสนจักรว่าเป็นประหนึ่ง
พระกายที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า  และศีลศักดิ์สิทธิ์ประหนึ่ง
พระกายล้ำ�ลึก อย่างไรก็ดี ในพันปีที่สองนี้ เราได้มีความคิด
เพิ่มเติม โดยเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นการสถิตอยู่อย่างแท้จริง
และเรียกพระศาสนจักรว่าเป็นพระกายล้ำ�ลึกของพระคริสตเจ้า  
กุญแจก็คือว่าสองสิ่งนี้เกี่ยวโยงกันอย่างสนิทแนบแน่น   และ
แก่นกลางของพระธรรมล้ำ�ลึกของศีลมหาสนิทสามารถพบได้
ในการเกี่ยวโยงหรือมีส่วนร่วมกับพระกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้า เพื่อจะกลายเป็นกายของพระคริสตเจ้าอย่าง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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สมบูรณ์
วิลเลียม แชนนอน (William Shannon) เพิ่มมิติอื่นอีกใน
พลังแห่งความรักและหนึ่งเดียวของศีลมหาสนิท เขาบอกเรื่อง
นี้เกี่ยวกับพระสงฆ์เจ้าอาวาสบนเกาะเล็กๆของกรีกในทะเล
อีเจียน (Aegean Sea)  วันหนึ่ง ผู้มาเยือนคนหนึ่งถามคุณพ่อ
เจ้าวัดว่า “ปกติ จะมีประชาชนกี่มากน้อยมานมัสการที่นี่ในวัน
อาทิตย์คะคุณพ่อ?”  คำ�ตอบของพระสงฆ์คือ “โอ พ่อเดาว่า มี
ประมาณหมื่นหรือหมื่นสองพันคนนะ “ผู้มาเยือนท่าทางงงงวย
กล่าวว่า “เกาะนี้เล็กจิ๊ดเดียว คนจำ�นวนที่คุณพ่อว่านั้นทั้งหมด
จะมาจากไหนและทำ�อย่างไรจึงจะสามารถอัดแน่นเข้าไปในตัว
วัดเล็กๆนี่คะคุณพ่อ?”
คุณพ่อยิ้มและกล่าวกับผู้มาเยือนว่า “ทุกคนที่เคยอาศัย
บนเกาะนี้ตั้งแต่ได้รับข่าวดีก็ยังคงอยู่ที่นี่ ทุกสิ่งที่เรากล่าวใน
พิ ธี ก รรมว่า “ดั ง นั้ น พร้ อ มกั บ บรรดาทู ต สวรรค์ แ ละบรรดา
นักบุญทั้งหลายและชาวเราสัตบุรุษทั้งมวล เราสรรเสริญพระ
สิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดร” และคุณพ่อกล่าวเสริมอีกว่า “เมื่อเรา
ร้องบท Holy Holy Holy (ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ )  พวก
เรากำ�ลังร่วมกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านซึ่งต่างเคยนมัสการพระเจ้า
ในวัดเล็กๆแห่งนี้ใช่ไหม ?”
มันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง และไม่มีคุณค่าที่จะตั้งข้อ
สั ง เกตด้ ว ยว่ามั น ไม่ ใช่ พ วกเขาที่ ม าร่ ว มกั บ เรา แต่ เ ป็ น เราที่
ร่วมกับพวกเขา เราและบรรดานักบุญสัมพันธ์กันเยี่ยงเพื่อน
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เป็นต้นเพื่อนที่อยู่ล้อมรอบพระแท่น
ศี ล มหาสนิ ท เป็ น เครื่ อ งหมายที่ รุ่ ง โรจน์ ม าก่ อ นแล้ ว
และเป็นสิ่งแสดงความเมตตาและพระหรรษทานของพระเจ้า  
จริงๆ การให้อภัยบาปขึ้นกับศีลล้างบาป และต่อมาได้พัฒนา
ในพระศาสนจักรมาเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเรียกการใช้โทษบาป
หรือศีลแห่งการคืนดีกับพระเจ้า แต่มีความรู้สึกที่ว่าในความ
รู้สึกนั้นก็คือศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งการให้อภัยมาก่อนนาน
แล้ว นั่นคือทำ�ไมเราสวดภาวนาเวลามิสซาว่า “ลูกแกะพระเจ้า 
โปรดทรงยกบาปของโลก”
สำ�หรับคาร์ล ราเนอร์ เมื่อพูดถึงเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ ท่าน
เรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร –The Sacrament of
the Church แต่ถ้าคำ�ว่า  “ศีลมหาสนิท” โดยปกติ ไม่สามารถ
จั ด อยู่ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่ น ๆ และลงรายชื่ อ กั บ
ศีลเหล่านั้น นั่นคือทำ�ไมท่านเริ่มการศึกษาของท่านเรื่องศีล
ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ในวิธีที่เคยทำ� -ด้วยศีลล้างบาป- แต่ด้วยศีลมหา
สนิท คุณพ่อเฮ็นรี เดอ ลูบัค (Fr.Henri de Lubac)  พระสงฆ์
นักเทววิทยาของคณะเยซูอิตอีกองค์หนึ่ง ซึ่งช่วยปฏิรูปพระ
ศาสนจักรหลังสังคายนาวาติกันที่สอง ได้กล่าวว่า ศีลมหาสนิท
“เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกสูงส่งที่สุดจากคำ�ว่าศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่งบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย” –sacramentum sacramentorum มั น รวมเอาธรรมล้ำ � ลึ ก ทั้ ง ครบแห่ง การไถ่ ใ ห้ ร อดพ้ น  
ขณะที่พระศาสนจักรดำ�รงอยู่ตลอดกาลเวลาก็อยู่ที่ศีลมหา
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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สนิท “แหล่งและยอดสูงสุดของการนมัสการ” ที่พระศาสนจักร
ประสบความสำ�เร็จในขั้นสูงสุด ศีลมหาสนิทเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สำ�หรับคนศักดิ์สิทธิ์ จริงๆ
คำ�ศัพท์  communio sanctorum การร่วมสนิทของ
บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ก็เป็นหน้าต่าง มิใช่เพียงที่จะมอง
เข้าไปสู่การร่วมสหภาพของนักบุญเท่านั้น แต่ยังเป็นการมอง
เข้าไปสู่ธรรมล้ำ�ลึกของศีลมหาสนิทด้วย เพราะว่ามันหมาย
ทันทีถึงการร่วมสนิทของ “บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” เช่นเดียวกับการ
ร่วมสนิทของ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย”   แน่นอนด้วยการขยาย
ความ มันสามารถรวมเอาการร่วมศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตซึ่งเป็นการ
สร้างที่ดีของพระเจ้า มันรวมทุกอย่าง
ในความหมายที่ ก ว้างที่ สุ ด การร่ ว มส่ ว นในสหพั น ธ์
นักบุญ (ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่
เอลิซาเบธ จอห์นสัน (Elizabeth Johnson) เรียกว่า  “การมี
ส่วนร่วมกันในความศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามของพระเจ้า” เมื่อเราเข้า
ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราร่วมกับนักบุญทุกองค์ในความ
สัมพันธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าพิศวงนั้น
ความรักข้างเดียว (One-side Love?)
ถ้าดูเหมือนว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำ�ทุกอย่างเรื่องความ
รัก แม้เมื่อพวกเราฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณประหนึ่งการมี
ส่วนร่วม คุณได้พบความจริงที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวกับพระหรรษทาน
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ความรักนั้นเป็นสิ่งที่ประทานให้อย่างอิสระ ใจกว้าง แม้สำ�หรับ
คนที่ทำ�ร้ายพระองค์มาก่อน   ชุดจิตใจนี้ (mind-set) เป็นหนึ่ง
ในหัวข้อหลักที่พูดและเขียนของท่านนักพรตฟรังซิสกันที่ชื่อ
ริชาร์ด โรห์ (Richard Rohr) เมื่อหลายทศวรรษก่อนนั้น   ท่าน
บอกพวกเราว่า แนวคิดหลักและยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์ก็คือ
พระหรรษทานสิ่งเอื้ออารีที่ประทานจากพระเจ้า  ความรักของ
พระเจ้าเหลือคณานับตามตัวอักษร คือมันไม่สามารถนำ�มา
คำ�นวณด้วยเครื่องนับทางบัญชีใดๆ
   แต่ชุดความคิดของผลประโยชน์ ในการซื้อ-การขายและการมี
รายได้ เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ  จนกระทั่ง คุณสามารถยกเลิก
ชุดความคิด คุณคงไม่สามารถเข้าใจมโนทัศน์ของพระหรรษ
ทานหรือมีประสบการณ์จริงกับมัน ภาพที่ได้จากพระคัมภีร์
สำ�หรับเรื่องนั้นก็คืองานจัดเลี้ยงหรือมื้ออาหาร นั่นเป็นจริงใน
พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและแม้จะมากขึ้นในพันธสัญญาใหม่ 
การเข้าร่วมโต๊ะที่เปิดให้ทุกคนเป็นปกติที่สุดของพระเยซูเจ้า 
พระองค์ประทานงานเลี้ยงประหนึ่งภาพยิ่งใหญ่แห่งความรักที่
ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์
หยุ ด นิ ด หนึ่ ง และพิ จ ารณาสิ่ ง นี้ อ ย่างระมั ด ระวั ง คื อ
ความรักของพระเจ้าถูกกำ�หนดด้วยความดีของพระเจ้า และ
ไม่มีทางใดที่ต้องพึ่งพาพวกเรา พระเจ้าทรงบอกเราว่า “เรา
สัตยจ์ ริงกับผูท้ เ่ี รารัก” ถ้าคุณตอ้ งการใหพ้ ระเจ้าประทับอยูก่ บั คุณ
ถ้าคุณอยากสวดภาวนาให้ถูกต้อง จงภาวนาว่า  “ขอบพระคุณ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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พระเจ้า  พระองค์ทรงกระทำ�เถิด พระสิริมงคลของพระองค์
นั้นยิ่งใหญ่  พระองค์เพียงทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความดีของ
พระองค์เพราะว่าข้าพเจ้าได้บอกกับทุกคนแล้วว่าพระองค์เป็น
องค์ความดี พระองค์ทรงเป็นบิดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเป็น
บุตรของพระองค์”  ดังนั้น ความรักก็เริ่มขึ้น  นั่นคือความเป็น
อิสระของความรักของพระเจ้า  ที่พระเยซูเจ้าได้มาประกาศให้
ทราบและเราได้ประสบการณ์นี้จากพิธีบูชาขอบพระคุณ
ภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าสำ�หรับเรื่องนี้ก็คืองานเลี้ยง
ฉลอง  เราได้ฟังอุปมาเรื่องงานวิวาหมงคลใน มัทธิว บทที่ 22
และในลูกา บทที่ 14  กษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงจัดงานอภิเษก
สมรสให้พระโอรส และได้ส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาใน
งานวิวาห์  แต่พวกเขามีข้อแก้ตัวที่จะไม่มา แม้จะอ้างว่าสมเหตุ
สมผล คนหนึ่งกำ�ลังจัดแต่งงาน อีกคนหนึ่งมีธุระเรื่องจัดการ
กั บ วั ว และอื่ น ๆ (มั น ไม่ ใช่ บ าปกะทั น หั น ของกิ เ ลสตั ณ หาที่
ทำ�ให้คนห่างพระเจ้า  บ่อยทีเดียวก็เป็นธุรกิจตามเคย)  ในที่สุด
ได้บัญชาให้คนรับใช้  (มหาดเล็ก) ไปเชิญคนให้มาอีก –พูดให้
พวกเขาเข้าใจ กษัตริย์ตรัสกับพวกเขาว่าทุกอย่างให้เปล่า บอก
ว่าไม่ต้องมีตั๋วเข้างาน ต้องแน่ใจนะว่าคฤหาสน์ของเราต้องเต็ม
ในคำ�บอกเล่าของมัทธิว   มีข้อความทำ�นองสัญลักษณ์
เพิ่มเติมมาว่า  แขกคนหนึ่งถูกเหวี่ยงโยนออกจากงาน เพราะ
ไม่สวมชุดเพื่องานวิวาหมงคล ทางหนึ่งที่จะเข้าใจว่าชุดงาน
วิ ว าหมงคลก็ คื อ ดวงใจที่ พ ร้ อ ม เราจำ � เป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยและ
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แสดงความปรารถนาจะรับพระหรรษทานของพระเจ้า ก่อน
อุปมาเรื่องงานวิวาหมงคลในลูกา 14:12 พระเยซูเจ้าตรัสว่า 
เมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารไม่ว่ากลางวันหรืออาหารค่ำ� อย่าเชิญ
มิตรสหาย พี่น้อง เพื่อนบ้านที่มั่งมีเพราะเขาจะเชิญท่านบ้าง
และท่านจะได้รับการตอบแทน พระเยซูเจ้ากำ�ลังบอกสานุศิษย์
ของพระองค์ว่า จงออกจากความคิดของความมั่งคั่งโดยสิ้นเชิง  
เมื่อคุณจัดงานเลี้ยงจงเชิญคนจน คนพิการ ขาเสีย ตาบอด  
เพื่อว่าพวกเขาจะไม่สามารถตอบแทนท่าน
เราเห็ น พระหรรษทานนี้ ทำ � งานในงานมงคลสมรสที่
เมื อ งคานาในพระวรสารของยอห์ น และเราเห็ น เรื่ อ งนี้ ใ น
งานเลี้ยงค่ำ�มื้อสุดท้าย ในพระวรสารต่างๆ งานจัดเลี้ยงเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ น่าพิ ศ วงของความรั ก ที่ ป ราศจากเงื่ อ นไขและให้
เปล่า—ความรักทีบ่ อ่ ยทีเดียวไมเ่ ปน็ ทีร่ บั รูห้ รือปฏิเสธไปเลย มัน
ยังเป็นการยากสำ�หรับเราที่จะเชื่อ พระเจ้ากำ�ลังทรงพยายาม
มอบพระเจ้าเองแกเ่ รา  และดูเหมือนว่าไม่มใี ครต้องการพระเจ้า 
พวกเราดูเหมือนชอบระบบความมั่งคั่งมากกว่า  ซึ่งเราได้กำ�ไร
ในสิ่งที่เราได้ แต่นั่นไม่ใช่การเชื้อเชิญของพระเจ้า นั่นไม่ใช่งาน
เลี้ยงฉลองของศีลมหาสนิท
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คุณจะตอบอย่างไรกับคำ�ถามที่ว่า “ทำ�ไมพระเยซูเจ้า
ประทานศีลมหาสนิทแก่พวกเรา?”
2. ทำ�ไมพระเยซูเจ้าร่วมส่วนพระองค์เองกับเรา แม้เราจะ
บอกกับพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่มีค่าคู่ควรพอ
สำ�หรับพระองค์ ?”
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บทที่ 3
เรารับศีลมหาสนิทอย่างไร ?
ถ้าเรากำ�ลังถามว่า แผ่นปังและเหล้าองุ่นกลายเป็นพระ
กายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าได้อย่างไร คำ�ตอบที่ซื่อ
ที่สุดของเราก็คือ “ตามน้ำ�พระทัยของพระเจ้า”  ซึ่งดูได้จากการ
ที่พระเจ้าผู้ทรงตรัส่ว่า  “จงเป็นไป” ในการสร้างโลก แน่นอน
องค์พระผู้เป็นเจ้ามีฤทธานุภาพที่จะเปลี่ยนแผ่นปังและเหล้า
องุ่นเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  ก็เป็นความ
ประสงค์เดียวกันของพระเจ้า  ซึ่งด้วยความประสงค์นี้นี่เองพระ
วจนาตถ์สามารถมารับเอาเนื้อหนังและประทับอยู่ท่ามกลาง
เรา  ถ้าพระเจ้ายังสามารถกลายมาเป็นมนุษย์ แน่นอนว่าแผ่น
ปังและเหล้าองุ่นก็สามารถเป็นพระกายและพระโลหิตของพระ
เยซูคริสตเจ้าได้เช่นกัน
ถ้าเรากำ � ลั ง ถามว่ารู ป ร่าง รสชาติ แ ละกลิ่ น ของปั ง
และเหล้าองุ่นสามารถกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้าจริงหรือ เรากำ�ลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระ
ศาสนจักรเรียกว่า  “การแปรเปลี่ยนความเป็นสาร –transubstantiation”  ข้อคำ�สอนประการนี้เป็นวิธีการของมนุษย์เราเพื่อ
จะอธิบายความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ด้วยพลังอำ�นาจของพระจิตเจ้า
ในสมณสาสน์  Eucharist and Mission ที่ออกมาในปี 
ค.ศ. 2004 พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 อธิบายเรื่องที่
ว่าแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้าง่ายมาก เมื่อพระองค์ตรัสว่า  “ปังและเหล้าองุ่น  
ผลไม้จากมือมนุษย์  ได้แปรเปลี่ยนกลับกลายด้วยพลังอำ�นาจ
ของพระจิตเจ้าเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า”
ณ เวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ มีบทภาวนาบทหนึ่งและ
ทำ�ท่า  (มือทัง้ สองปกเหนือสิง่ ประทาน) ทีเ่ รียกเปน็ ภาษากรีกว่า 
epiclesis (แปลว่าเชิญลงมาสู่ตรงนี้) ซึ่งพระสงฆ์ผู้ถวายมิสซา 
ร้องขอพระบิดาให้ทรงส่งพระจิตเจ้าลงมา เพื่อแผ่นปังและ
เหล้าองุ่น (ของถวาย) จะได้กลายเป็นพระกายและพระโลหิต
ของพระคริสตเจ้า การกระทำ�ทางพิธีกรรมเกิดขึ้นก่อนคำ�กล่าว
เสกศีลนั่นคือก่อนที่พระสงฆ์จะกล่าวซ้ำ�พระวาจาของพระเยซู
เจ้าที่ว่า “ นี่คือกายของเรา....นี่คือโลหิตของเรา”
   ในชว่ งแรกของศตวรรษทีส่ อง นักบุญอิกนาซีโอ แหง่ อันติโอค
(St. Ignatius of Antioch) ในจดหมายของท่านถึงชาวสเมอร์นา
(Smyrnaeans) ได้บรรยายถึงศีลมหาสนิทว่า  เป็นพระกายของ
พระผู้ไถ่ ต่อมานักบุญยูสติน (Justin) มรณสักขี ได้เขียนอธิบาย
ถึงความเชือ่ ทีว่ ่า คริสตชนมีความเชือ่ ว่าศีลมหาสนิทมิใช่อาหาร
ธรรมดาแต่เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
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ในศตวรรษที่แปด นักบุญยอห์น แห่งดามัสกัส (St. John
of Damascus) พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้ให้คำ�นิยามหรือ
คำ�อธิบายคำ�สอนของคริสตชน ซึ่งในนั้นท่านได้อธิบายเรื่องนี้
และกล่าวว่า “ท่านถามว่าแผ่นปังกลายเป็นพระกายของพระ
คริสตเจ้าและเหล้าองุ่นเป็นพระโลหิตของพระองค์ได้อย่างไร”
เราจะบอกท่านว่า “พระจิตเจ้าลงมาประทับเหนือแผ่นปังและ
เหล้าองุ่นและทำ�ให้สำ�เร็จไปในสิ่งที่เกินคำ�อธิบายและความคิด
ทุกอย่าง”
พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “นี่คือกายของเรา... นี่คือโลหิตของ
เรา” พระองค์มิได้ทรงอธิบายว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากแผ่นปัง
และเหล้าองุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร   พระองค์เพียงให้ความทรงจำ�
แก่อัครสาวกของพระองค์  ธรรมล้ำ�ลึกแห่งความเชื่อ   ผู้นิพนธ์
พระวรสารก็มิได้พิสูจน์พระธรรมล้ำ�ลึกนี้มากกว่าการบรรยาย
ให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อและ
ความรู้ในเรื่องนี้
ความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงแท้จริงเกิดขึ้น ณ เวลา
ที่พระสงฆ์เสกศีล ซึ่งได้รับการพิสูจน์และการเป็นพยานในพระ
ศาสนจักรตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม  นักบุญอิเรเนอุส (St. Irenaeus) ซึ่ง
เจริญชีวิตอยู่ในศตวรรษที่สอง ได้เขียนคำ�อธิบายแบบสั้นๆที่ให้
ความรอบรู้ถึงข้อที่จะโต้แย้งต่อพวกเฮเรติ๊ก  ในหนังสือเล่มนั้น
ท่านอธิบายว่า ร่างกายของเราได้ถูกฟูมฟักโดยพระกายและ
พระโลหิตของพระเจ้าในศีลมหาสนิทท่านกล่าวว่า “ถ้วยกาลิกส์
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท

57

ที่ผสมผสานด้วยเหล้าองุ่นและแผ่นปังที่ผลิตจากโรงงานรับเอา
พระวจนาตถ์ของพระเจ้า” ซึ่งในศีลมหาสนิทนั้นพระกายและ
พระโลหิตของพระคริสตเจ้าก็ถูกทำ�ให้เป็นจริงขึ้นมา
   ตั้งแต่สมัยของนักบุญอิเรเนอุส (St. Irenaeus) หัวหน้าพระ
ศาสนจักรและนักเทววิทยาได้พิจารณาถกเถียงโต้แย้งกันเกี่ยว
กับความหมายของศีลมหาสนิท และได้เสนอแนะคำ�ศัพท์ที่
อาจใช้บรรยายการเปลี่ยนจากแผ่นปังและเหล้าองุ่นให้เป็น
พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า นักบุญยอหน์ คริสโตส
โตม (St.John Chrysostom) เรียกว่า “การเปลี่ยนแปรขบวนการ
– Transformation” นักบุญอัมโบรซิโอ (St. Ambrose) เรียก
“การแปรร่าง – Transfiguration”  ในขณะที่นักบุญยอห์น แห่ง
ดามัสกัส (St.John of Damascus)เรียกว่า “การแปลงลักษณะ
– transmutation”
ในศตวรรษที่ 9 นักบุญปัสกาซีโอ รัดแบร์โต (St.Paschasius Radertus) ได้เขียนหนังสือเรื่องศีลมหาสนิท   ยืนยัน
ว่า “สารของปังและเหล้าองุ่นถูกเปลี่ยนไปเป็นพระกายและ
พระโลหิ ต ของพระคริ ส ตเจ้า” ท่านเน้ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลง “สาร” ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนในศตวรรษที่ 11
เมื่อสภาสังคายนาแห่งโรม ให้คำ�สอนเป็นทางการว่าแผ่นปัง
และเหล้าองุ่น “ถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสารนั้น” ไปเป็น
พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
58

Catholic Update

นักบุญโทมาส อไควนัส (St.Thomas Aquinas) ในงาน
เขียนเรื่อง Summa Theologiae ของท่าน อธิบายตอบคำ�ถาม
ที่ว่า  ปังนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าหรือ
ไม่  โดยสรุปว่า  “ความเป็นสารทั้งครบของปัง ถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นสารทั้งครบของพระกายของพระคริสตเจ้า   และความเป็น
สารทั้งครบของเหล้าองุ่นเปลี่ยนเป็นความเป็นสารทั้งครบของ
พระโลหิตของพระคริสตเจ้า”   การเปลี่ยนแปลงความเป็นสาร
ท่านกล่าวว่า “สามารถเรียกได้ว่าเป็น “Transubstantiation”
(IIIa,75.4) การประชุมสังคายนาอีกหลายครั้ง (4th Lateran
1215, Lyons II 1274, Florence 1439, และ Trent 6th century)
ก็พากันใช้ศัพท์คำ�นี้เป็นการอธิบายความหมายของการเปลี่ยน
จากปังและเหล้าองุ่นเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซู
คริสตเจ้า
การเปลี่ยนสภาวะความเป็นสาร–Transubstantiation
ในปั จ จุ บั น ใช้ เ ป็ น ปกติ ที่ สุ ด ในการบรรยายสารและการ
เปลี่ยนแปลงของมันสำ�หรับการแปรเปลี่ยนของศีลมหาสนิท  
เป็นความพยายามที่จะอธิบายว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมิได้ขัดแย้งกับ
เหตุผล  แม้เราจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างเต็มๆก็ตาม
โดยการจัดกลุ่มทางนักปรัชญา นักเทววิทยาแสดงให้
เห็นความแตกต่างระหว่างสารและความบังเอิญที่เกิดขึ้น สาร
นั้ น ได้ รั บ การบรรยายว่า “ที่ สิ่ ง นั้ น เป็ น ” ความบั ง เอิ ญ ที่ เ กิ ด
กับมันคือคุณลักษณะที่ “มีอยู่ดั้งเดิม” ในสาร เช่น สี รูปร่าง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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โครงสร้าง กลิ่นและอะไรทำ�นองนั้น   ประสบการณ์และเหตุผล
สอนว่าความบังเอิญที่เกิดกับมันจะไม่แสดงเสมอไปให้เห็น
ว่าสารนั้นคืออะไร “สาร” สามารถมีความบังเอิญของสิ่งอื่น
อีก เช่น เมื่อโรงงานทำ�ลูกกวาด (ลูกอม) ที่มองดูเหมือน กลิ่น
เหมือนและรสชาติเหมือนเบคอน แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่
เบคอน (มันคือลูกกวาด) แต่มันมีความบังเอิญแบบเบคอน  ใน
ทางคล้ายกันอะไรที่มองเห็นเหมือน กลิ่มเหมือน และรสชาด
เหมือนปัง ซึ่งเป็นไปได้ว่าที่จริงแล้ว (โดยไม่มีเหตุผลแย้ง) สิ่ง
นั้นคือพระกายของพระคริสตเจ้า
การอธิบายนี้ไม่ได้เฉลยธรรมล้ำ�ลึกของศีลมหาสนิท มัน
เป็นเพียงความพยายามปกติที่จะอธิบายเท่านั้น แม้คำ�ศัพท์
Transubstantiation มีประวัติอันยาวนานในความพยายามของ
พระศาสนจักรทีจ่ ะอธิบายถึงความเชือ่ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
จากปังและเหล้าองุ่นไปเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า มันเปน็ ไปไดว้ ่าคาทอลิกในอนาคต อาจเลือกคำ�ศัพท์
ที่ต่างออกไป ทั้งหมดนั้นพระศาสนจักรกำ�ลังพยายามไม่หยุด
หย่อนที่จะอธิบายสิ่งที่อธิบายยากนี้
ความเป็นหนึ่งเดียวของศีลมหาสนิทสากล
หนึ่งในเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดเกี่ยวกับศีลมหาสนิทก็คือ
คำ�ถามเรื่องการรับศีลมหาสนิท นั่นคือผู้ที่มิใช่คาทอลิกสามารถ
รับศีลมหาสนิทได้หรือไม่  หรือคาทอลิกเองสามารถรับศีลมหา
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สนิทในโบสถ์ของผู้มิใช่คาทอลิกได้หรือไม่   ตามความเห็นของ
คุณพ่อโทมัส ริชสแตตเตอร์  O.F.M. (Thomas Richstatter)
ความหมายพื้นฐานของศีลศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เราสามารถพบในบท
ภาวนาที่กำ�กับมากับการโปรดศีลนั้น  ในแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์เรา
อันเชิญพระจิตเจ้าและขอพระองค์ทำ�ให้เราศักดิ์สิทธิ์และเพื่อ
ทำ�ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของพระคริสตเจ้า   คำ�ขอนี้
เป็นกุญแจไปสู่ความเข้าใจศีลศักดิ์สิทธิ์   คำ�ขอประการแรกของ
บทศีลมหาสนิทก็คือเอกภาพในพระคริสตเจ้า
เราขอให้ พ ระจิ ต เจ้าเปลี่ ย นแผ่ น ปั ง และเหล้าองุ่ น ไป
เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  เพื่อว่า  เราที่กิน
และดื่มจะได้ถูกเปลี่ยนเข้าสู่พระกายของพระคริสตเจ้า  “ดังนั้น
เราจึงภาวนาว่า  โปรดให้ของประทานเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์ไป ด้วย
การส่งพระจิตของพระองค์ลงสู่สิ่งเหล่านี้เหมือนหยาดน้ำ�ค้าง
เพื่ อ ว่าสิ่ ง เหล่านี้ สำ � หรั บ เราจะได้ ก ลายเป็ น พระกายและ
พระโลหิตของพระเจ้า--พระเยซูคริสตเจ้า...เราอ้อนวอนขอ
พระองค์ว่า  ด้วยการมีส่วนในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า เราอาจจะถูกรวบรวมเข้าเปน็ หนึง่ เดียวโดยพระจิตเจ้า”
(บทภาวนาเสกศีล II) “โปรดทรงโปรดให้เรา ซึ่งได้รับการฟูมฟัก
ด้วยพระกายและพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์และเต็ม
ด้วยพระจิตเจ้าจะได้กลายเป็นกายเดียววิญญาณเดียวในพระคริสตเจ้า” (บทภาวนาเสกศีล III) บทภาวนาเสกศีลอื่นๆ ก็มีคำ�
อ้อนวอนคล้ายกัน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ถ้า “เอกภาพ” อยู่ที่ใจกลางศีลมหาสนิท  ทำ�ไมคริสตชนทั้งหมด
– โปรเตสตันท์  ออรธ์ อด๊อก  คาทอลิก – จึงไม่สามารถร่วมส่วน
ในศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้?
คริ ส ตชนนิ ก ายต่างๆตอบคำ � ถามนี้ ใ นทางที่ ต่างกั น
คริสตชนบางพวกนิยม “ศีลมหาสนิทแบบเปิดอิสระ”  นี่คือข้อ
ยึดถือที่กล่าวว่าไม่มีใครหยุดยั้งผู้ได้รับล้างบาป ซึ่งเชื่อในพระ
เยซูคริสตเจ้ามิให้รับศีลมหาสนิทในโบสถ์ใดๆได้ พวกเขาคง
อยากกล่าวว่า การรับศีลมหาสนิทแบบเปิดทั่วไปเป็นทางเลือก
ที่นิยม เพราะว่า มื้ออาหารค่ำ�ศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งของเอกภาพ
อย่างหนึ่ง—วิธีซึ่งเอกภาพท่ามกลางคริสตชนสามารถได้รับผล
สำ�เร็จ  อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ไม่ใช่จุดยืนของคาทอลิกเป็นทางการ
คริ ส ตชนนิ ก ายที่ ต่างกั น เชื่ อ ว่าเงื่ อ นไขเพื่ อ รั บ ศี ล
มหาสนิทในพระศาสนจักรอื่นเป็นเอกภาพของความเชื่อใน
สถานการณ์จริงในปัจจุบัน ในแนวความคิดนี้ การรับศีลร่วมกัน
จะเป็นไปได้  เมื่อศาสนจักรคริสตชนบรรลุถึงความสอดคล้อง
ทางคำ�สอนที่เกี่ยวกับศีลมหาสนิท ขณะที่ได้มีความก้าวหน้า
มากเพือ่ ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับคำ�สอนเรือ่ งการประทับอยูจ่ ริงซึ่ง
เป็นข้อยึดถือทางการของคาทอลิก ถามถึงความเชื่อมากกว่า
ปกติธรรมดาในการประทับอยู่แท้จริง คริสตชนบางคน -รวม
คาทอลิกด้วย –ยึดถือว่า  การมีส่วนร่วมศีลมหาสนิทเป็นเรื่อง
เฉพาะระหว่างศาสนจักรที่มีการสืบทอดทางประวัติศาสตร์
ของพระสังฆราชและสังฆภาพที่แท้จริง เพื่อจะได้ศีลมหาสนิท
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แท้จริง (ที่สมบูรณ์) คุณต้องมีพระสงฆ์ (สังฆภาพ) ที่แท้จริง  นี่
คือข้อสำ�คัญของจุดยึดถือของคาทอลิก
การยึดถือเป็นทางการของคาทอลิกคือว่า  ศีลมหาสนิท
มิใช่เพียงแหล่งของเอกภาพคริสตชนเท่านัน้ แตย่ งั เปน็ เครือ่ งหมาย
ของเอกภาพ -เอกภาพจริงๆที่กำ�ลังมีอยู่ขณะนี้ “เมื่อได้รับพละ
กำ�ลังในศีลมหสนิทด้วยพระกายของพระคริสตเจ้า [สัตบุรุษ]
ประกาศอย่างเปิดเผยในแบบยืนหยัดซึ่งเอกภาพของประชากร
ของพระเจ้าว่าศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็น
สาเหตุน่าพิศวง” (ธรรมนูญข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนจักร
– Dogmatic Constitution on the Church 11)
เราไม่สามารถแสดงเครื่องหมายของเอกภาพเมื่อการ
แบ่งที่เห็นชัดเจนยังคงมีอยู่  การรับศีลมหาสนิท ณ พระแท่น
เดียวกันไม่ใช่เครื่องหมายของความเป็นเอกภาพ เมื่อเราทำ�
เช่นนั้นด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งแยกต่อไป หลังจากกลับไปสู่
โบสถ์ต่างๆ ของพวกเรา  พูดสั้นๆก็คือ พระศาสนจักรคาทอลิก
สอนว่า  เราไม่ควรจะแกล้งทำ�ว่ามีเอกภาพแท้จริง ถ้าในความ
เป็นจริง  เราถูกแบ่งแยกจากหน่วยงาน (หรือองค์กร) คริสตชน
อื่นอยู่   ทุกวันนี้การแบ่งแยกนั้นบ่อยมากที่จะเห็นได้ว่ายังมีอยู่
แม้ไม่มากนัก จากความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐาน
ดังเป็นที่รับรู้ต่อกันในเรื่องความถูกต้องของคณะนักบวชต่างๆ
ศีลมหาสนิทเป็นมากกว่าอาหารสำ�หรับคริสตชนแต่ละ
คน เมื่อเรามาร่วมกันฉลองศีลมหาสนิท เราแสดงตัวตนใน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ฐานะเป็นพระศาสนจักร  พิธีกรรมเป็นต้นพิธีบูชาขอบพระคุณ
“เป็นวิธีการที่สากล ณ ที่ซึ่งสัตบุรุษสามารถแสดงออกในชีวิต
ของพวกเขาและแสดงให้คนอื่นรู้ถึงธรรมล้ำ�ลึกของพระคริสต
เจ้า  และธรรมชาติที่แท้จริงของศาสนจักรที่แท้จริง” (ธรรมนูญ
ว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ 2)
กฎหมายพระศาสนจักร
พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 (Pope John Paul II)
อธิบายจุดยืนเกีย่ วกับการรับศีลในสมณลิขติ (Encyclical Letter
-Ut Unum Sint - That All May Be One  25 พฤษภาคม 1995) เรื่อง
การฟื้นฟูเอกภาพคริสตจักร พระองค์ตรัสว่านั่นคือกฤษฎีกาว่า
ด้วยการฟื้นฟูเอกภาพคริสตจักรของสังคายนาวาติกันที่ 2
โดยชี้ว่าชุมชนหลังการฟื้นฟูขาด “ความสมบูรณ์ของ
เอกภาพกับพวกเรา ซึ่งควรจะไหลหลั่งจากศีลล้างบาป” ซึ่ง
สังเกตุว่าเป็นเพราะการขาดศีลบวช ก็เลยไม่ธำ�รงไว้ซึ่งความ
เป็นจริงที่แท้จริงและทั้งครบของพระธรรมล้ำ�ลึกของศีลมหา
สนิท แม้  “เมื่อพวกเขาทำ�พิธีระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการ
กลับคืนชีพของพระเจ้าในมื้ออาหารศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาสารภาพ
ว่าสิ่งนั้นเองที่แสดงถึงชีวิตของการร่วมสนิทกับพระคริสตเจ้า 
และพวกเขารอคอยการกลับมาในความรุ่งโรจน์ของพระองค์”
(67)
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ผลตามมาก็ คื อ กฎหมายพระศาสนจั ก รในปั จ จุ บั น
ยืนยันว่าตามระเบียบแล้ว คาทอลิกสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์
เพียงจากศาสนบริกรคาทอลิกเท่านั้น (ประมวลกฎหมายพระ
ศาสนจักร มาตรา 844)  อย่างไรก็ดี ตัวบทกฎหมายเองยังให้
ข้อยกเว้นบางประการต่อกฎทั่วไปนี้ ว่า:
เมื่อใดก็ตามที่มีความจำ�เป็น หรือผลประโยชน์จริงๆ ที่
ฝ่ายวิญญาณเรียกร้อง อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไม่สามารถเข้าหา
ศาสนบริกรคาทอลิกได้ เพราะเหตุทางกายและใจ โดยหลีก
เลี่ยงอันตรายของความผิดหลง หรือลัทธิไร้ความแตกต่างแล้ว
ก็ได้รับอนุญาตให้รับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท ศีลเจิมคนไข้ ได้
โดยชอบ  จากศาสนบริกรที่มิใช่คาทอลิกซึ่งในวัด (โบสถ์) ของ
ศาสนบริกรเหล่านี้ศีลศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวถือว่ามีผล (มาตรา 844
วรรค 2)
การร่วมรับศีลมหาสนิทกับโปรเตสแตนท์
เราได้เห็นแล้วว่า จุดยืนคาทอลิกเป็นทางการของการ
เข้มงวดในการมีส่วนในศีลมหาสนิท มีพื้นฐานว่าศีลมหาสนิท
เป็นเครื่องหมายถึงเอกภาพของพระศาสนจักรที่ประสบผล
สำ�เร็จทางปฏิบัติมาแล้ว   แต่หลายปีต่อมาการปฏิบัติส่วนใหญ่
เรื่องเอกภาพและการบริหารของพระศาสนจักร มิได้แสดงให้
เห็นบทบาทตัดสินใจถึงที่สุด บรรดาสามเณรคาทอลิกครั้งหนึ่ง
ได้รับการสั่งสอนว่า โปรเตสแตนท์ไม่สามารถรับศีลมหาสนิท
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ในมิสซาคาทอลิกได้  เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อในการประทับอยู่
จริงของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท แมก้ ระนัน้ ก็ดี โปรเตสแตนท์
ต่างนิกายก็มีความเห็นแตกต่างไปในความเข้าใจเรื่องศีลมหา
สนิท และแต่ละคนอาจไม่เข้าใจเต็มที่หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่พระ
ศาสนจักรของพวกเขาสอน   บ่อยทีเดียวเป็นอันตรายยิ่งที่จะ
รับรู้ว่าคนๆหนึ่งนั้นเชื่ออะไรบ้าง
แม้ โ ปรเตสแตนท์ ม ากมายมี ค วามเชื่ อ แท้ จ ริ ง ในการ
ประทั บ อยู่ ข องพระคริ ส ตเจ้าในศี ล มหาสนิ ท กฎหมายพระ
ศาสนจักรเกี่ยวกับการร่วมมีส่วนของพวกเขาในศีลมหาสนิท
คาทอลิก ยังเขม้ งวดกว่าผูเ้ ชือ่ ในนิกายออรโ์ ธดอกซ์  (Orthodox
Churhces) เพราะว่าเรามิ ไ ด้ ร่ ว มส่ ว นกั บ คริ ส ตชนอื่ น ๆ ใน
ระดับเดียวของเอกภาพที่เราร่วมส่วนกับออร์โธดอกซ์
       หากมีอันตรายที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือมี
ความจำ�เป็นอื่นๆ ที่รุนแรงและเร่งรัด ตามคำ�ตัดสินใจของพระ
สังฆราชสังฆมณฑล หรือของสภาพระสังฆราชท้องถิ่น  ศาสนบริกรคาทอลิกสามารถบริการศีลศักดิ์สิทธิ์เดียวกันนั้นได้โดย
ชอบ แก่คริสตชนอื่นๆที่ไม่มีความสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับพระ
ศาสนจักรคาทอลิก ผูซ้ ง่ึ ไมส่ ามารถเข้าหาศาสนบริกรของชุมชน
ของตนได้  และมาขอรับด้วยตนเอง เพียงแต่ให้แสดงความเชื่อ
คาทอลิกเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และอยู่ในสภาพพร้อมที่
เหมาะสม (มาตรา 844 วรรค 4)
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กฎหมายกำ�หนดข้อยกเว้นบางประการ –“เมื่อมีความ
จำ � เป็ น ที่ รุ น แรงเร่ ง รั ด ” คำ � แนะนำ � หลั ก การและบรรทั ด ฐาน
การฟื้นฟูเอกภาพคริสตจักร – Application of Principles and
Norms on Ecumenism (Directory for Ecumenism 1993) ได้
แสดงรายการตัวอย่างของ “ความจำ�เป็นรุนแรง” ไว้ด้วย
    โดยปกติตามหนังสือคู่มือปฏิบัติการฟื้นฟูเอกภาพของ
ศาสนจักร เมื่อคาทอลิกคนหนึ่งแต่งงานกับคริสตชนนิกายอื่น
จะไม่มีการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีสมรสจะแสดง
ให้เห็นเครื่องหมายเอกภาพระหว่างเจ้าสาวและเจ้าบ่าว เช่น
เดียวกับเอกภาพของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ถ้าอีก
ฝ่ายหนึ่งและบรรดาแขกที่มาร่วมงานไม่สามารถรับศีลมหา
สนิท พิธีกรรมจะแสดงให้เห็นเครื่องหมายที่แยกกันคนละส่วน
การรับศีลมหาสนิทโดยผู้ที่ฝ่ายหนึ่งมิใช่คาทอลิกในพิธีสมรส
สามารถ“เป็นข้อยกเว้นพิเศษ” และอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไป
นี้คือ ความจำ�เป็นรุนแรง (อันตรายเกี่ยวกับความตาย หรือ
ความจำ�เป็นรุนแรงจริงๆ)   การไม่สามารถที่จะเข้าไปหาศาสน
บริกรของตนและเป็นคำ�ขอร้องโดยเต็มใจจากผู้ต้องการรับ
ศีล รวมทั้งการแสดงความเชื่อแบบคาทอลิกในศีลนี้   และการ
แสดงออกเฉพาะที่จะรับศีล
เราได้เห็นแล้วว่า จุดยืนทางการของคาทอลิกต่อการ
เข้มงวดของการร่วมมีส่วนในศีลมหาสนิท วางพื้นฐานบนหลัก
การที่ ว่าศี ล มหาสนิ ท คื อ เครื่ อ งหมายของเอกภาพของพระ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ศาสนจักรที่ได้รับผลสำ�เร็จมาแล้วในขณะนี้ แต่หลายปีก่อน
นั้นกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ของเอกภาพและงานบริหารของพระ
ศาสนจักร มิไดแ้ สดงใหเ้ ห็นบทบาทการตัดสินใจแน่วแน่ ในอดีต
ไม่นานมากนัก มีการสอนกันว่าโปรเตสแตนท์รับศีลมหาสนิท
ไม่ได้ในเวลามิสซาคาทอลิก เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อในการ
ประทับอยู่จริงของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท ยังไม่เคยได้รับ
การอธิบายอย่างแน่นอนว่าอะไรที่พวกเขาเชื่อ แต่มันไม่ใช่สิงที่
เราเชื่อนั้นแน่
การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
โดยเกณฑ์ปกติ ผู้ใหญ่ที่กลับใจมาถือความเชื่อคาทอลิก
เตรี ย มการเริ่ ม เต็ ม ที่ เข้าสู่ พ ระศาสนจั ก รด้ ว ยกระบวนการ
ศึกษาอบรมที่เราเรียกว่า  RCIA (the Rite of Christian Initiation of Adults) ความสำ�คัญของกระบวนการนั้นเริ่มในวันเสาร์
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อผู้ที่กำ�ลังเตรียมตัวเป็นคริสตชน (catechumen)
รับศีลล้างบาป ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิทแรก (ที่เรียกกันว่าศีล
แห่งการเริ่มเป็นคริสตชน) ระหว่างพิธีฉลองสมโภชอย่างสง่า
ของพระศาสนจักรในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  
อีกด้านหนึ่งบรรดาเด็กๆ ปกติจะรับศีลมหาสนิทแรกขณะอายุ
ได้เจ็ดขวบ (ถืออายุเป็นเหตุผล) หลังจากเตรียมตัวมาระยะ
เวลาหนึ่ง
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นักประพันธ์  Carol Luebering เห็นว่าศีลมหาสนิทแรก
สำ�หรับเด็ก เป็นประหนึ่งการเชื้อเชิญมาร่วมโต๊ะอาหารของ
ครอบครัว เธอจำ�แนกจากม้านั่งสูงของเด็กเล็กไปสู่โต๊ะอาหาร
ครอบครัว เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบทำ�ให้ระลึกถึง โดยตั้ง
ข้อสังเกตว่าเก้าอี้สูงเป็นคล้ายบัลลังก์สำ�หรับผู้ทรงอำ�นาจ ซึ่ง
คำ�สั่งของพวกเขาให้กินอาหารต้องทำ�ตามก่อนความต้องการ
ของคนอื่น ถาดอาหารจะรองรับหยดนมและขนมปังกรอบแป้ง
สาลีเนื้อแน่น มันก่อให้เกิดสิ่งรองรับความปลอดภัยสำ�หรับ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะใช้ช้อนด้วย
ที่นั่งที่โต๊ะอาหารเรียกร้องให้เกิดสถานภาพใหม่ เด็ก
ตอนนี้โตขึ้นเป็นเด็กชายร่างกายเติบโตและเด็กหญิงก็เช่นกัน
การเคลื่อนไปสู่โต๊ะอาหารนำ�สิทธิพิเศษใหม่มาให้  ที่นั่นเด็กคน
หนึ่งสามารถร่วมส่วนเต็มที่กับงานครอบครัว และการสนทนา
ที่โต๊ะอาหาร การเคลื่อนไหวนี้ยังนำ�ความรับผิดชอบใหม่มา
ให้  เจ้าตัวเล็กต้องประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นของมารยาทที่
โต๊ะอาหาร เด็กๆที่นั่งที่โต๊ะหวังกันว่าจะทำ�อะไรบางอย่างให้
สำ�หรับความเป็นอยู่ของครอบครัวทั้งหมดนั้น
การรับศีลมหาสนิทครัง้ แรก เปน็ การเคลือ่ นไหวทีเ่ ทีย่ งตรง
และน่าระลึกถึง เด็กคนหนึ่งที่ได้รับศีลล้างบาปในฐานะทารก
เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าที่เราเรียกว่าพระศาสนจักร ที่สุด
จะไดท้ น่ี ง่ั ในโต๊ะของพระเจ้ารว่ มกับผูใ้ หญท่ ง้ั หลาย ปูย่ ่า  ตายาย
พี่ ป้ า  น้าอา และญาติ ส นิ ท มิ ต รสหายเข้าร่ ว มกั บ ครอบครั ว
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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ของเด็กในการฉลองเหตุการณ์นี้ การปฏิบัติยังให้ความหมาย
สำ�หรับพวกเราที่เหลือทุกคน เรายิ้มให้กับเจ้าตัวเล็ก เพราะว่า
พวกเขากำ�ลังมาร่วมกับเราที่โต๊ะอาหารของครอบครัว – โต๊ะ
ครอบครัวของพระเจ้าด้วย
สิ่งสร้างทุกชนิดต้องกินต้องดื่มทั้งนั้น มีเพียงมนุษย์ที่
ร่วมวงทานอาหารด้วยกัน ความภูมิใจของสิงโตคือกินอาหาร
ที่เป็นซากสัตว์   แต่ตัวจ่าฝูงจะเอาส่วนแบ่งก่อน   สิงโตตัวเมีย
และบรรดาลูกๆต้องรอให้ถึงรอบที่จะแยกเขี้ยวคำ�รามใส่กัน
เพื่อแย่งเศษซากที่เหลือ และตัวที่อ่อนแอที่สุดจะได้กินเป็นตัว
สุดท้าย มีเพียงในครอบครัวมนุษย์เท่านั้นที่ทานอาหารโดย
ร่วมส่วนกันจริงๆ มื้ออาหารของครอบครัวมนุษย์ยืนยันการ
ร่วมส่วนในแหล่งทรัพยากรทั้งหลาย ความรักกันและกันและ
การพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละคือแก่นกลางแห่งครอบครัว มัน
เป็นการพบปะกันและฉลองสิ่งที่หมายถึงการเป็นครอบครัว
เดียวกัน
และสิ่งที่มนุษย์ไม่เหมือนสิ่งใด คือ ความสามารถที่จะ
เพิ่มความหมายต่อมื้ออาหารพิเศษ งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยง
ฉลองวันหยุด การออกไปปิกนิก –เด็กที่ยังเล็กรู้ว่าสิ่งหล่านี้ไม่ใช่
มื้ออาหารประจำ�วัน มื้ออาหารที่ว่านั้นต่างออกไปจากมื้อปกติ
เห็นได้จากอาหารแตกต่างออกไป เช่นการตกแต่ง รายการ
อาหารหรือบรรยากาศรอบๆไม่ปกติ จานกระดาษที่มีสีสันหรือ
เครื่องลายครามที่ดีที่สุด บางทีมีเพลงพิเศษและพิธีการเฉพาะ
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(เพลงเทศกาลคริสตมาส แกะสลักน้ำ�แข็ง เทียนวันเกิด)   และ
บ่อยมากจะเชิญแขกจำ�นวนมาก คือเป็นครอบครัวใหญ่  เพื่อน
บ้านมากมาย   เพื่อนสนิทมิตรสหาย และผู้ร่วมงานต่างๆก็มา
เป็นจำ�นวนมาก
มื้ออาหารพิเศษเช่นนั้นฉลองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรา
เป็นใคร ซึ่งย้ำ�ถึงความติดต่อสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น แม้จะ
นอกเหนื อ ขอบเขตของครอบครั ว โดยตรง สำ � หรั บ คนในยุ ค
หลังเช่นคนยิวจัดงานประจำ�ปี ฉลองการเริ่มเอกลักษณ์ชาติ
ของพวกเขา  –การหลบหนีออกจากอียิปต์  และการรับพวกเขา
เป็นประชากรของพระเจ้า –ด้วยงานฉลองที่โต๊ะอาหารของ
ครอบครัว เช่นมื้ออาหาร Seder หรือมื้ออาหาร Passover มัน
ยังคงเป็นมื้ออาหารของครอบครัวฉลองกันที่บ้าน
พระเยซู เจ้าฉลองงานเลี้ ย งอาหารมื้ อ ปั ส กานี้ ต อนที่
พระองค์โตขึ้นที่นาซาเร็ธ และคืนที่ก่อนสิ้นพระชนม์  พระองค์
ฉลองงานเลี้ยงปัสกากับสมาชิกครอบครัวที่พระองค์รับไว้แล้ว
คือบรรดาอัครสาวกที่ใกล้ชิดที่สุด แตกต่างจากพิธีการเลี้ยงใน
ครอบครัว พระองค์หักปังที่ไร้เชื้อให้พวกเขาและหลังมื้ออาหาร
ได้ส่งผ่านถ้วยเหล้าองุ่นให้ทุกคน โดยประกาศว่าปังและเหล้า
องุ่นนี้คือพระกายและพระโลหิตของพระองค์ เพื่อให้ชีวิตแก่
โลก ในการกระทำ�เช่นนี้ พระองค์ได้ทรงประทานศีลมหาสนิท
แก่พวกเรา มื้ออาหารของครอบครัวที่รวมผู้มีความเชื่อเข้าด้วย
กันทั่วโลกที่โต๊ะเดียวกัน ดังนั้น คริสตชนยุคแรกเริ่มที่ยังคง
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ดำ�เนินชีวิตในลัทธิยูดา จะไปที่ศาลาธรรม (Synagogues) เพื่อ
สวดภาวนาและฟังพระวาจาพระเจ้า  แต่พวกเขาฉลองศีลมหาสนิท
(พิธีบิปัง) ในบ้านกับสมาชิกในครอบครัวผ่านทางพระเยซูเจ้า
ประเพณีของครอบครัวเปลี่ยนไป แม้จะเปลี่ยนอย่าง
ช้าๆเมื่อพระศาสนจักรเติบโตขึ้น ศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเริ่มชี
วิตคริสตชนก็แยกวาระการโปรดให้ออกจากกัน ศีลกำ�ลังและ
ศีลมหาสนิทที่ละขั้นๆเลื่อนออกไป จนการรับศีลของเด็กๆ
เหมื อ นกั บ ผู้ ใ หญ่ เ ตรี ย มตั ว เริ่ ม เข้าเป็ น คริ ส ตชน ซึ่ ง พวกเขา
จะได้ รั บ การสอนเรื่ อ งความเชื่ อ เป็ น แบบบทเรี ย นและด้ ว ย
ตัวอย่างชีวิตของสมาชิกในชุมชน  ในศตวรรษที่สิบศีลศักดิ์สิทธิ์
ของการเริ่มต้นเป็นคริสตชนสามประการได้แยกออกจากกัน  
ผู้รับศีลครั้งแรกปกติอายุสิบสองถึงสิบสี่ปี –เกือบเป็นผู้ใหญ่
แล้ว– จนกระทั่งปี 1910 เมื่อพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ลดอายุ
ลงสำ�หรับการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกเป็นอายุ 6 หรือ 7 หรือ
“อายุรู้ความ” (the age of reason)
ร่องรอยของประเพณีดั้งเดิมยังคงเกาะติดกับงานรับ
ศีลมหาสนิทครั้งแรกในทุกวันนี้ โอกาสพิเศษต้องการเสื้อผ้า
พิเศษ ผู้รับศีลครั้งแรกแต่งกายสำ�หรับรับศีลล้างบาปพวกเขา
สวมเสื้อผ้าสีขาวที่เป็นการแสดงถึงพระคริสตเจ้าที่กลับคืนพระ
ชนมชีพมาประทับอยู่กับพวกเขา  เหมือนกับที่ผู้ใหญ่รับศีลล้าง
บาปใหม่ทำ�ทุกวันนี้   ไม่ว่าทารกจะสวมชุดรับศีลอันเป็นมรดก
ตกทอดหรือชุดขาวธรรมดาๆ  ความหมายพืน้ ฐานของชุดล้างบาป
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ก็เหมือนกัน
ในบางวั ด การรั บ ศี ล มหาสนิ ท ครั้ ง แรกจั ด แยกจาก
พิธีกรรมปกติในวันสุดสัปดาห์   ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่พิเศษ
นี้ที่เด็กๆ ที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจะรับศีลมหาสนิทร่วมกับ
เด็กที่รับศีลจากวัดต่างๆ หรือในบางวัด เด็กๆที่รับศีลมหาสนิท
ครั้งแรกก็รับศีลในวัดของตนโดยมีสมาชิกครอบครัวมาร่วมพิธี
สุดสัปดาห์ปกติ
ในบางชุมชนในมื้ออาหารค่ำ�ก่อนวันรับศีลมหาสนิท
เด็กเล็กที่สุดที่โต๊ะจะมีบทบาทสำ�คัญและเป็นหน้าที่ของพวก
เขาที่จะถามว่า “ทำ�ไมคืนนี้จึงแตกต่างจากคืนอื่นๆทั้งหมด?”  
เมื่อคำ�ถามนี่ถามขึ้นมาพวกผู้ใหญ่ก็จะช่วยกันตอบและรื้อฟื้น
ว่าพระเจ้าได้ช่วยบรรพบุรุษของพวกเราและทำ�ให้พวกเราเป็น
ประชากรของพระองค์
บทภาวนาเสกศีลจะรื้อฟื้นความคิดนี้สำ�หรับทุกคนที่
ร่วมอยู่ที่นั่น ซึ่งเรื่องราวของอาหารค่ำ�มื้อสุดท้ายของพระเยซู
เจ้าและตั้งแต่สิ้นพระชนม์จนกลับคืนพระชนมชีพ  กล่าวถึงการ
ชนะบาปและความตาย และการถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมของ
พระเจ้าเราย้ำ�เรื่องนี้เพราะว่าคริสตชนทุกยุคทุกสมัยต้องการ
ระลึกถึง – ไม่ใช่เพียงปีละครั้ง   ไม่ใช่แม้สัปดาห์ละครั้งแต่ทุก
วันตลอดชีวิตเรา  เรื่องราวและพันธกิจของพระเยซูเจ้าคือเรื่อง
ของเรา  ชัยชนะของพระองค์เหนือบาปและความตายทำ�ให้เรา
เป็นเราในทุกวันนี้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเด็กจะเกิดขึ้นตอนรับประทาน
อาหาร เริ่มด้วยกอดแน่นที่ทำ�ให้นมอุ่นไหลจากเต้าหรือขวด
ที่ ร สชาดหวานกว่า มั น จะเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ๆเมื่ อ เด็ ก ได้ ที่ นั่ ง ที่
โต๊ะอาหารของครอบครัว การร่วมส่วนในเหตุการณ์ของวัน
จะทำ�ให้เด็กได้รู้สึกเฉลียวฉลาดขึ้นในสิ่งที่สำ�คัญต่อครอบครัว
นี้ สมาชิกที่อายุมากขึ้นแล้วจะเล่าถึงประวัติของครอบครัว ความทรงจำ�ในช่วงเวลาที่คิดไม่ถึง เมื่อเด็กสาวตัวเล็กๆฟัง
เรื่องที่ว่าปู่ย่าตายายเจอกันได้อย่างไร พบเกล็ดประวัติเกี่ยวกับ
สมาชิกครอบครัวทั้งในปัจจุบันและในอดีต
เช่นเดียวกันกับความจริงของโต๊ะอาหารของพระเจ้า  ที่
ตรงนั้นลูกๆของพระเจ้า ไม่เพียงแต่ย้ำ�เล่าเรื่องราวของพระ
เยซูเจ้า พวกเขายังแสดงออกในการสนทนากับพระเจ้าและ
สนทนากันและกัน ในสิ่งที่สำ�คัญต่อสมาชิกของพระศาสนจักร
นี้   และในฐานะสมาชิกครอบครัวของชุมชนแห่งนี้
ทั้งหมดที่กล่าวมา  ชี้ให้เห็นว่าผู้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
กำ�ลังเรียนรู้ถึงความหมายของอัตลักษณ์คริสตชน (Christian
identity) จากบุคคคนอื่น— สวดภาวนากับบิดามารดาและกับ
สมาชิกของชุมชนที่ตนเองสังกัดอยู่และเกิดความประทับใจใน
มื้ออาหารของพิธีศีลมหาสนิท  นิ้วที่ทำ�ให้เงียบที่แตะริมฝีปาก
ของบิดามารดาเมื่อเด็กๆส่งเสียคุย บ่งถึงความหมายว่าบาง
อย่างที่สำ�คัญกำ�ลังเกิดตรงนั้น การคารวะของผู้คนต่อศีลมหา
สนิท บอกเด็กว่าอะไรที่แจกจ่ายจากจานเล็กๆนี้สำ�คัญเป็น
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พิเศษจริง ๆ
___________________________________________________
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คุณจะอธิบายวลี “การประทับอยู่อย่างแท้จริง” แก่บางคน
ซึ่งคิดว่าปังและเหล้าองุ่นในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นเพียง
สัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า อย่างไร?  
2. ในหนทางใดที่ คุ ณ เห็ น ถึ ง ศี ล มหาสนิ ท นั้ น เป็ น ประหนึ่ ง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของเอกภาพ?
3. ความทรงจำ�ของคุณคืออะไรในการรับศีลมหาสนิทครั้ง
แรก?ถ้าคุณไม่ใช่คาทอลิกศีลมหาสนิทมีความหมายอะไร
กับคุณ?

คู่มือสำ�หรับ...ศีลมหาสนิท
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บทสรุป
คำ�กรีก  Eucharistia โดยทั่วไปจะแปลว่า “การขอบคุณ”   
นักบุญเปาโลใช้คำ�ศัพท์นั้นในการกล่าวถึงอาหารมื้อสุดท้าย
ว่า  “พระเยซูเจ้า  ในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้นเองทรงหยิบขนมปัง
ขอบพระคุณ (euchaistesas) แล้วทรงบิขนมปังประทานให้เขา
เหล่านั้น  ตรัสว่า ‘จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา’” (1 โครินธ์ 
11:23-24) และทีละเล็กทีละน้อยพิธีฉลองทั้งครบเลยถูกเรียก
กว่า “พิธีบูชาขอบพระคุณ”
เมื่อเราพิจารณาที่ศัพท์ของคำ�ว่า eucharistia เราเห็นว่า
มาจากคำ�กรีกสองคำ� คือ eu ที่แปลว่า “ดี” และ charis “ของ
ให้”  ดังนั้น ตามตัวอักษร ทั้งศีลมหาสนิทและพิธีกรรมของศีล
ก็เป็น “ของประทานที่ดี” ที่ประทานแก่พวกเรา  เป็นประหนึ่ง
มรดกและของที่ ร ะลึ ก จากพระเยซู ค ริ ส ตเจ้าองค์ พ ระผู้ เ ป็ น
เจ้าของเรา
สำ � หรั บ ทุ ก สิ่ ง ที่ เรากล่าวถึ ง ที่ นี่ เ กี่ ย วกั บ ศี ล มหาสนิ ท
ยังคงเป็นธรรมล้ำ�ลึกที่ไม่สิ้นสุด สังคายนาวาติกันที่ 2 ให้คำ�
นิยามว่า “แหล่งกำ�เนิดและยอดสุดของชีวิตคริสตชนการรับ
พระเยซู ค ริ ส ตเจ้าในศี ล มหาสนิ ท และการนมั ส การพระองค์
ในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นของประทานจากพระเจ้าที่ส่งเสริมและ
ทำ � ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องเรากั บ พระเยซู ยิ่ ง ที ยิ่ ง มี ม ากขึ้ น จน
กลายเป็นกายเดียวกันในพระองค์”
76

Catholic Update

