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เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้

	 หนังสือชุด	Catholic	Update	นำ�	เอ�	ขอมูล	ที่	ดีที่สุด	จ�ก

เอกส�รต�งๆ	เพื่อ	ชวย	คุณ	ให	เข�ถึง	แหลงขอมูล	อัน	ทันสมัย	

สำ�หรับ	คว�ม	เช่ือ	ของ	คุณ	สิ่ง	ท่ี	เร�	จัดให	เหม�ะสมกับ	หนังสือ	

แตละ	เลม	ก็	คือ	ถอยคำ�	ท่ี	ใช	เปน	ขอมูล	อัน	มีคว�มหม�ย	ชัดเจน	

รวบรัด	เช่ือถือ	ได	ซ่ึง	คุณ	จะ	ม่ันใจ	ได	ว�	ม�จ�ก	เอกส�ร	ต�งๆ	 

อัน	เก่ียวกับ	ก�ร	ปฏิรูป	คว�ม	เช่ือ	ท่ี	ไดรับ	คว�ม	เช่ือถือ	ม�ก	ท่ีสุด	อีก

ท้ัง	เร�	ยัง	ได	ออกแบบ	ให	หนังสือชุด	น้ี	มุงเนน	ภ�ค	ปฏิบัติ	โดย	ตอบ 

	คำ�	ถ�ม	เก่ียวกับ	“อะไร”	“ทำ�ไม”	และ	 “อย�งไร”	แก	คริสต	ชน	ท่ี	ไป	

โบสถ

	 หนังสือ	ชุด	นี้	นำ�	เอ�	หัวขอ	เร่ือง	ต�งๆ	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ชีวิต	

ชุมชน	คริสต	ชน	 (parish	 life)	 -เชน	 พิธีบูช�	ขอบ	พระคุณ	 ศีล	

ศักดิ์สิทธิ์	ต�งๆ	 พระคัมภีร	 ป	พิธีกรรม-	ม�	อธิบ�ย	ใหม	อย�ง	

ตรงไป	ตรง	ม�	โดย	ละเอียด	หนังสือ	เหล�นี้	เหม�ะ	ทั้ง	สำ�หรับ	ก�ร	

อ�น	คน	เดียว	และ	ก�ร	ศึกษ�	เปนกลุม	ทั้ง	ยังเปน	แหลงขอมูล	อัน	

มี	ค�	ม�ก	สำ�หรับ	ก�ร	เตรียม	ศีล	ศักดิ์สิทธิ์	 ผูมีสวน	รวม	ใน	 RCIA	

ก�ร	อบรม	คว�ม	เชื่อ	และ	ก�ร	ฝกอบรม	ก�ร	อภิบ�ล	ด�น	พิธีกรรม	

(liturgical	ministry	 training)	 รวมถึง	เปน	เครื่องมือ	ประจำ�วัน	ชั้น

เยี่ยม	สำ�หรับ	ช�ว	ค�ทอลิก	ที่	ตองก�ร	ทบทวน	คว�มรู	พื้นฐ�น	

ของ	ค�ทอลิก



	 เนื้อห�	ต�งๆ	ได	ม�จ�ก	ผูเขียน	หล�ย	ท�น	เชน	Thomas	

Richstatter,	O.F.M.,	Lawrence	Mick,	Leonard	Foley,	O.F.M.,	

Carol	Luebering,	William	H.	Shannon	เปนตน	ระบบ	คว�มคิด	

ท�ง	ศ�สน�	และ	วิธีก�ร	แกปญห�	ของ	พวกท�น	มี	ก�ร	ปฏิบัติ	และ	

คว�ม	เช่ือ	ที่	สืบ	ตอกัน	ม�	ของ	ค�ทอลิก	เปน	พื้นฐ�น	เร�	ได	ผสม	

รูปแบบ	คว�มคิด	และ	วิธีก�ร	ของ	ผูเขียน	แตละ	ท�น	เข�	เปน	คว�ม

คิด	หนึ่ง	ที่	ชัดเจน	เปน	เอกภ�พ	และ	อ�น	เข�	ใจง�ย

	 ม�	เพิ่มพูน	คว�มรู 	เก่ียวกับ	คว�ม	เชื่อ	ค�ทอลิก	และ	

พัฒน�ก�ร	ปฏิบัติ	ต�ม	คว�ม	เชื่อ	ของ	คุณ	ดวย	เรื่อง	ต�งๆ	ที่	เปน	

ประโยชน	จ�ก	หนังสือ	ชุด		Catholic	Update



คำานำา

	 ศีลกำ�ลังคือ	1	ใน	3	ศีลศักด์ิสิทธ์ิ	 ท่ีรูจักกันแพรหล�ยคือ 

“ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงก�รเร่ิมตน	 (ชีวิตคริสตชน)”	 (Sacraments	 of	 

initiation)	ผ�นท�งศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลัง	และศีลมห�สนิท	

บุคคลน้ันไดบังเกิดใหมอีกคร้ัง	ทำ�ใหเขมแข็งข้ึน	(ในคว�มเช่ือ)

และหลอเล้ียงบำ�รุงใหบุคคลนั้นมีชีวิตอยูแบบคริสตชนที่

สมบูรณ	 (to	 live	 fully	 the	 Christian	 life)	 ในหนังสือคำ�สอน

ของพระศ�สนจักรค�ทอลิก	(The	Catechism	of	the	Catholic	

Church)	เรียกศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	3	ประก�รนี้ว�	“ศีลศักดิ์สิทธิ์แหง

ก�รเริ่มชีวิตคริสตชน”	(CCC	1212)	พระสันตะป�ป�	เป�โลที่	6	

ตรัสว�	 ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ให	 “คุณค�ทวีม�กขึ้นในชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์”	

และไดทรงบรรย�ยถึงคว�มหม�ยของศีลศักด์ิสิทธ์ิเหล�น้ีว�	คือ

ก�รท่ีคริสตชนเข�ม�รวมแบงปนกันในธรรมช�ติขององคพระผู

เปนเจ�

	 ศีลล�งบ�ปและศีลมห�สนิท	 มีคว�มหม�ยท�งเทววิทย�

ท่ีลึกซ้ึง	 พระศ�สนจักรใหคำ�จำ�กัดคว�มในกฎหม�ยพระศ�สนจักร	

(Canon	 Law)	 ที่ยืนยันว�	 ศีลล�งบ�ปเปนประตูที่นำ�ไปสูศีล

ศักดิ์สิทธ์ิประก�รอื่นๆ	และจำ�เปนโดยอย�งยิ่งสำ�หรับคว�ม

รอดพนโดยผ�นท�งศีลล�งบ�ป	 กฎหม�ยพระศ�สนจักรขอที่	

849	 อธิบ�ยว�	 “ศีลล�งบ�ปประตูสูศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ	 จำ�เปน



เพื่อคว�มรอดพน	 ไมว�จะรับจริงๆ	 หรืออย�งนอยดวยคว�ม

ปร�รถน�	 อ�ศัยศีลนี้	 มนุษยหลุดพนจ�กบ�ป	 เกิดใหมเปน

บุตรพระเจ�	 และเข�เปนหนึ่งเดียวกับพระศ�สนจักร	 มีคว�ม

คล�ยคลึงกับพระคริสตดวยตร�อันมิอ�จลบเลือน”

	 คำ�อธิบ�ยของนักเทววิทย�เกี่ยวกับศีลกำ�ลัง	 ดูเหมือน

ว�จะไมลึกซึ้งเท�กับศีลล�งบ�ปและศีลมห�สนิท	กฎหม�ย

พระศ�สนจักรขอที่	879	บอกว�	“ศีลกำ�ลังเปนศีลที่ประทับตร�	

และโดยศีลนี้ผูรับศีลล�งบ�ป	ซึ่งเริ่มดำ�เนินชีวิตคริสตชน	ก็

เป่ยมดวยพระคุณของพระจิตเจ�	 และผูกพันกับพระศ�สนจักร

ครบครันยิ่งขึ้น	 ศีลนี้ทำ�ใหผูรับเขมแข็งและผูกมัดยิ่งขึ้นใหเปน

พย�นถึงพระคริสต	 ดวยว�จ�และกิจก�ร	 พรอมทั้งเผยแผและ

ป้องกันคว�มเชื่อดวย”

	 กฎหม�ยพระศ�สนจักรขอ	879	แนะนำ�ว�มีคว�มแตกต�ง

เกี่ยวกับเทววิทย�	 หรือก�รอธิบ�ยเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์	 คว�ม

แตกต�งที่เข�ใจได	โดยอิงก�รพัฒน�ก�รของประวัติศ�สตร	

และคว�มหล�กหล�ยที่เคยถูกจัดม�แลว	ในพิธีกรรมล�ติน	

(The	Latin	Rite)	พระสังฆร�ชแหงสหรัฐอเมริก�	ไมยินยอมให

เด็กอ�ยุต่ำ�กว�เกณทเข�รับศีลกำ�ลังได	 “ม�ตรฐ�นในอเมริก�คือ	

อ�ยุโดยประม�ณ	 16	 ป”	 แตก็อนุญ�ตในก�รเปลี่ยนแปลงได

โดยขึ้นอยูกับคว�มเห็นชอบของสังฆมณฑล

	 คูมือสำ�หรับศีลกำ�ลังนี้	จะชวยเร�ทบทวนว�อะไร	ทำ�ไม	

และอย�งไร	ของศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้	ถึงแมว�	นักเทววิทย�



และนักพิธีกรรมบ�งท�น	จะมีคว�มเห็นว�	“ศีลกำ�ลังคือศีล

ศักด์ิสิทธ์ิประก�รหน่ึงในท�งเทววิทย�”	แตจริงๆ	แลวมันมีคว�ม

สำ�คัญและผูกพันกับชีวติคริสตชนม�กกว�นั้น	 คือ	 เมื่อคนหนึ่ง

ไดเริ่มตนชีวิตคริสตชนในวันที่รับศีลล�งบ�ป	 เข�ก็ตองดำ�เนิน

ชีวิตต�มแบบอย�งคริสตชนท่ีดีโดยอ�ศัยพระหรรษท�นของ

ศีลกำ�ลัง

Mary	Carol	Kendzia

Series	Editor

+++++++++

	 ขอขอบคุณ	คุณจำ�รัส	พงษพ�นิชนุกูล	ที่ไดจัดแปล

หนังสือคู่มือสำ�หรับศีลกำ�ลัง	(Confirmation)	 เพ่ือทำ�ใหเร�เข�ใจ

ถึงคว�มหม�ย	และคว�มสำ�คัญของศีลกำ�ลังม�กยิ่งขึ้น

คุณพอ	เอกรัตน	หอมประทุม

ผูจัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรมฯ
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บทที่1

ศีลกำาลังคืออะไร?

	 ในสังค�ยน�ว�ติกันครั้งที่	 2	 (1962-1965)	 ไดมีคำ�สั่ง

ปรับปรุงใหมเกี่ยวกับพิธีกรรมศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลัง	ผลลัพธ

ต�มม�คือ	 กอใหเกิดพิธีรับผูใหญเข�เปนคริสตชน	 (The	 Rite	

of	 Christian	 Initiation;	 RCIA)	 และพิธีล�งบ�ปท�รก	 ซึ่งทั้ง	 2	

แบบ	(แบบผูใหญและเด็กท�รก)	เนนย้ำ�ถึงก�วแรกของก�รเปน

สม�ชิกของพระศ�สนจักร	ก�รแกไขพิธีกรรมศีลกำ�ลังเนนถึง

คว�มสัมพันธกับศีลล�งบ�ป	ดูจ�กระยะเวล�ของ	2	ขั้นตอนที่

ผูประสงคจะเริ่มเข�สูพิธีแหงศีลล�งบ�ป

	 ในบทคว�มนี้เร�จะม�ดูขั้นตอนแรกของพิธีกรรมศีล

กำ�ลัง	 และตอจ�กนั้น	 คุณพอ	 Thomas	 Richstatter,	 O.F.M.	

จะอธิบ�ยถึงธรรมช�ติของศีลกำ�ลัง	และก�รพัฒน�ไปสู

คว�มสัมพันธของศีลล�งบ�ป	คุณพอไดวิเคร�ะหสำ�รวจดู

ประวัติศ�สตรของศีลศักดิ์สิทธิ์	 และก�รเผยแพรว�ทำ�ไมคว�ม

เข�ใจเรื่องของศีลกำ�ลังจึงไมส�ม�รถแยกออกจ�กคำ�สัญญ�

แหงศีลล�งบ�ป
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พิธีกรรมของศีลกำาลัง

	 พิธีกรรมของก�รรับศีลกำ�ลังเปนแบบที่สง�และเรียบ

ง�ย	 โดยเริ่มจ�กก�รรื้อฟื้นต�มคำ�สัญญ�แหงศีลล�งบ�ป	ก�ร

ปกมือ	ก�รเจิมดวยน้ำ�มันคริสม�	และก�รอวยพร	

	 ผูประกอบพิธีกรรมคือพระสังฆร�ช	แตพระสงฆท่ีได

รับอำ�น�จใหประกอบพิธีศีลกำ�ลังก็กระทำ�พิธีกรรมนี้ไดดวย

เชนกัน	ผูที่จะเข�รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้จะเรียกว�	ผู้รับศีลกำ�ลัง 

(called	 the	 confirmed)	 สำ�หรับพิธีอย�งเปนท�งก�รเริ่มจ�ก

คำ�ปฏิญ�ณตนรื้อฟื้นคำ�สัญญ�แหงศีลล�งบ�ป	 พวกเข�จะถูก

ถ�มว�พรอมที่จะละทิ้งปศ�จ	 (Renounce	 Satan)	 และยืนยัน

ในขอคว�มเชื่อของพระศ�สนจักร	 (Profess	 the	basic	beliefs	

of	the	Church)

	 พระสังฆร�ชจะใหทุกคนสวดภ�วน�ใหกับผูรับศีลกำ�ลัง	

แลวจ�กนั้นพระสังฆร�ชจะยื่นมือออกม�เหนือผูรับศีลกำ�ลัง	

และสวดภ�วน�ขอพระเจ�ไดโปรดสงพระจิตของพระองคลง

ม�เหนือผูรับศีล	 	 “ข�แตพระผูทรงสรรพ�นุภ�พ	พระบิด�ของ

พระเยซูคริสตเจ�	พระองคโปรดใหข�รับใชผูน้ี	 (เหล�น้ี)	 เกิดใหม

ดวยน้ำ�และพระจิต	พนจ�กบ�ป	 โปรดสงพระจิตม�ประทับอยู

กับเข�	 ใหมีคว�มปรีช�และสติปญญ�	คว�มคิดอ�นและคว�ม

แขมแข็ง	คว�มรูและคว�มเล่ือมใสศรัทธ�	อีกท้ังโปรดใหเข�รับใช

พระองคดวยคว�มยำ�เกรง”
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	 ท�ยที่สุด	พระสังฆร�ชจะเจิมน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์แกผูรับศีล	

น้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว�	น้ำ�มันคริสม�	โดยทำ�เคร่ืองหม�ย

ก�งเขนที่หน�ผ�กของผู รับศีลแตละคน	และพูดว�	“ท�น

ถูกประทับตร�ดวยพระคุณแหงองคพระจิตเจ�”	(น....จงรับ

เครื่องหม�ยพระจิตเจ�	 ซึ่งพระบิด�ประท�นให)	 ผูรับศีลแตละ

คนละตอบรับว�	 “อ�แมน”	 พระสังฆร�ชกล�วตอไปว�	 (บ�ง

ครั้งจับมือกับผูรับศีล)	“สันติสุขจงอยูกับท�น”	ผูรับศีลตอบ	

“และอยูกับท�นดวย”

	 ในระยะเวล�ก�รเตรียมรับศีลกำ�ลัง	ผูรับศีลจะเลือก

นักบุญองคอุปถัมภ	อ�จจะเปนแรงบันด�ลใจในก�รดำ�เนินชีวิต

ของผูรับศีล	 และเลือกชื่อของนักบุญองคนั้น	 ผูรับศีลส�ม�รถ

ที่จะเลือกชื่อนักบุญของพอแมอุปถัมภได	ผูที่จะเปนแบบอย�ง

ในก�รเปนคริสตชนที่ดี	พอแมอุปถัมภของศีลกำ�ลังส�ม�รถ

เปนคนเดียวกันกับพอแมอุปถัมภตอนรับศีลล�งบ�ปได	 (และ

ควรจะเปนเชนนั้น)

ศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน

	 คุณพอ	Thomas	Richstatter	จำ�คว�มในสมัยที่เมื่อท�น

รับศีลกำ�ลังและบอกเร�เกี่ยวกับศีลนี้อย�งคร�วๆว�	“ตอนที่

พออ�ยุได	10	ขวบ	ตอนนั้นอยู	ป.4	ที่	Wichita,	Kansas	แต

เดี๋ยวนี้ค�ทอลิกเร�บอยคร้ังจะรวมพิธีศีลกำ�ลังกับเด็กมัธยม

และเด็กประถม	 หรือกล�วอีกนัยหน่ึงก็คือ	 มีก�รจัดพิธีศีลกำ�ลัง
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แบบเขตปกครองต�งๆ		เด็กๆจะไดรับศีลในอ�ยุยังนอย	แตละ

ปของคืนวันเส�รศักดิ์สิทธิ์	เร�จะเห็นผูใหญที่กลับใจจะไดรับ

ศีลกำ�ลังโดยทันทีหลังจ�กท่ีเข�ไดรับศีลล�งบ�ปแลว	 ต�มจ�รีต

พิธีกรรมของโรมัน	(Roman	Rite)	อ�จจะประหล�ดใจที่ไดเรียน

รูว�	สวนม�กพิธีกรรมท�งตะวันออก	แมแตเด็กท�รกก็ไดรับ

ศีลกำ�ลังหลังจ�กไดรับศีลล�งบ�ปแลว

	 ศีลกำ�ลังเปนก�รอ�งถึงพระจิตเจ�เปนหลัก	แตก็มี

หล�ยวิธีที่มีก�รเฉลิมฉลองของศีลนี้	พวกเร�อ�จจะรูว�ทำ�ไม

ถึงมีลักษณะหล�ยรูปแบบในก�รฉลอง	 ศีลกำ�ลังคืออะไร?	 ศีล

นี้ทำ�ใหเด็กๆเปนทห�รของพระคริสตหรือ?	พระจิตเจ�ที่ไดรับ

ในศีลกำ�ลังแตกต�งจ�กพระจิตที่ไดรับในศีลล�งบ�ปหรือไม?	

คำ�ถ�มเหล�นี้	สมควรที่จะถูกถ�มหรือไม?	

	 บ�งทีก�รจะเข�ใจไดดีที่สุดของศีลกำ�ลังคือ	ก�รดูที่ม�

ของศีลล�งบ�ปและศีลมห�สนิทของพิธีกรรมของคริสตชน

ยุคแรกๆ	ก�รศึกษ�ถึงคำ�สอนของพระศ�สนจักร	ท่ีรับรอง

กระบวนก�รของศีลกำ�ลัง	 ภ�ยใตหัวขอที่ว�	 “ศีลศักดิ์สิทธิ์แหง

ก�รเริ่มตน”	และยืนยันถึงก�รเปนเอกภ�พของศีลล�งบ�ป	ศีล

กำ�ลังและศีลมห�สนิท	

	 ไมน�นม�นี้นักประวัติศ�สตรไดสืบคนถึงแหลงกำ�เนิด

ของพิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผยอย�งแพรหล�ยในพระ

ศ�สนจักร	มันเปนสิ่งที่ย�กที่จะห�รองรอยที่แมนยำ�ว�พระ

ศ�สนจักรสมัยนั้นกระทำ�ก�รภ�ยใตก�รนำ�ขององคพระจิตเจ�	
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เปนส่ิงท่ีซับซอนของพิธีกรรมอย�งเปนท�งก�รจ�กพระคริสตเจ�	

แตคว�มง�ยของขอบเขต	พิธีกรรมไดพัฒน�ไปกับโครงร�งก�ร

เชื้อเชิญของง�นเลี้ยงอ�ห�รค่ำ�

	 บรรด�ประก�ศกและอุปม�ของพระเยซูเจ�ตรัสถึงพระ

อ�ณ�จักรของพระเจ�เปรียบเสมือนง�นเล้ียง	ก�รท�นอ�ห�ร

รวมกัน	 “เร�บอกท�นทั้งหล�ยว�	 คนจำ�นวนม�กจะม�จ�กทิศ

ตะวันออกและตะวันตก	 และจะนั่งรวมโต๊ะกับอับร�ฮัม	 อิสอัค

และย�โคบในอ�ณ�จกัรสวรรค”	(มทัธวิ	8:11)	พระเจ�ไดเชือ้เชญิ 

มนุษยทุกครอบครัวเข�ม�รวมท�นอ�ห�รแหงอ�ณ�จักรสวรรค	

เร�จะตอบรับก�รเชื้อเชิญนี้โดยผ�นท�งศีลแหงก�รเริ่มตน

การชำาระล้าง-การทำาให้แห้ง-การทานอาหาร

	 ลองพิจ�รณ�ดูสักครูว�คุณจะทำ�อะไรบ�ง	 เมื่อคุณถูก

เชิญใหไปรับประท�นอ�ห�ร	 ในขณะที่คุณตองออกไปทำ�ง�น

ในไร	 และเพื่อนของคุณไดเชิญใหคุณม�รับประท�นอ�ห�รค่ำ�

ดวย	 ซึ่งคุณก็ตอบตกลงในคำ�เชิญนั้น	 สถ�นก�รณตอไปคือ		

จะมี	 3	 สิ่งที่คุณตองทำ�แนนอน	 อันดับแรก	 คุณจะถอดเสื้อที่

สกปรกนั้นออก	และนำ�ไปซัก	หรืออ�จจะอ�บน้ำ�ชำ�ระร�งก�ย	

อันดับท่ีสองคือ	คุณจะเช็ดตัวใหแหงและใสเสื้อผ�ที่สะอ�ด	

และอันดับที่ส�ม	คุณจะออกไปที่บ�นเพื่อนของคุณเพื่อรวม

รับประท�นอ�ห�ร



15คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง

	 ก�รตอเนื่องของเหตุก�รณนี้	 อ�จเปนขั้นตอนง�ยๆ	 ที่

ทำ�ใหเร�เข�ใจถึงศีลแหงก�รก�รเริ่มตนชีวิตคริสตชน	 พระเจ�

ไดเชิญเร�รวมรับประท�นอ�ห�รค่ำ�พรอมกับพระเยซูเจ�ใน

ศีลมห�สนิท	 เมื่อเร�ม�ถึงที่โต๊ะอ�ห�รค่ำ�ครั้งแรก	 เร�จะถอด	

“มนุษยเก�”	ของเร�ออก	 (ดูตัวอย�ง	โรม	6:6;	 เอเฟซัส	4:22;	

และ	 โคโลสี	 3:9)	 และชะล�งคร�บของบ�ปกำ�เนิด	 นี่คือก�ร

ชะล�งของศีลล�งบ�ป	อันดับสองเร�ทำ�ใหแหงคือ	ในชวง

ศตวรรษที่	1	และ	2	ช�วโรมมันจะชโลมตัวดวยน้ำ�มันหลังจ�ก

อ�บน้ำ�	 เพื่อใหคว�มชุมชื่นสำ�หรับผิวที่แหง	 ในระบบของศีล

ศักดิ์สิทธิ์	 คือก�รชำ�ระดวยศีลล�งบ�ปแลวต�มดวยก�รเจิม

น้ำ�มันแหงศีลกำ�ลัง	 และอันดับที่ส�มคือ	 สวมใสเสื้อโดยองค

พระจิตเจ�	พวกเร�ไดรับก�รเชิญสูโต๊ะแหงศีลมห�สนิท

	 3	 ขั้นตอนที่ตอเนื่องกันนี้	 ส�ม�รถชวยเร�ใหเข�ใจบ�ง

สิ่งของก�รพัฒน�ในสมัยนี้	และเข�ใจในศีลแหงก�รเริ่มตนชีวิต 

คริสตชน	ตัวอย�งเชน	ก�รเชื่อมโยงของ	3	ศีลศักดิ์สิทธิ์	เมื่อเร�

เข�รวมง�นในเขตวัดของเร�ในคืนวันปสก�	 แนนอน	 ก�รพัฒน�

ของประวัติศ�สตรของพิธีกรรมจะซับซอน	 โดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง

กระบวนก�รของพิธีกรรมที่เร�เรียกว�	ก�รยืนยัน	(ศีลกำ�ลัง)

	 เร�พบนักเขียนไมม�กนักที่เจ�ะจงเกี่ยวกับศีลกำ�ลังใน

พระศ�สนจักรยุคแรกๆ	เพร�ะเมื่อพระศ�สนจักรแรกๆ	บรรด�

นักเทววิทย�เขียนเกี่ยวกับศีลล�งบ�ป	เข�จะบอกเปนนัยๆ	ถึง

อ�งน้ำ�และก�รเจิมดวยน้ำ�มัน	 ณ	 วันนี้เร�เรียก	 ศีลล�งบ�ป
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และศีลกำ�ลัง	 ตัวอย�งเชน	 ถ�คุณชวนข�พเจ�ไปท�นอ�ห�ร

ดวย	และข�พเจ�ตอบว�	“ใหฉันล�งเนื้อล�งตัวกอนแลวฉันจะ

ต�มไป”	 โดย	 “ล�งเนื้อตัว”	 	 ข�พเจ�คิดเปนนัยๆว�กระทำ�ทั้ง	

2	อย�งคือ	ก�รล�ง	 (อ�บน้ำ�)	และเช็ดตัวใหแหง	ดังนั้น	จึงไม

ตองมีก�รเฉพ�ะเจ�ะจงเกี่ยวกับ	 “เช็ดใหแหง”	 (หรือชโลมดวย

น้ำ�มัน	ถ�เร�เปนช�วโรมันสมัยกอน)

	 ศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลังเปนสิ่งที่ใกลชิดและเกี่ยวของ

กันในท�งอ่ืนๆ	เม่ือตอนท่ีเร�อ�บน้ำ�	เร�ทำ�คว�มสะอ�ดร�งก�ย	

ชะล�งคร�บสกปรกออก	เร�ส�ม�รถพูดไดว�เร�สะอ�ดแลว	

และพูดไดอีกว�	ล�งคร�บสกปรกออกแลว	แตในคว�มเปนจริง	

ก�รชะล�งคว�มสกปรก	และทำ�คว�มสะอ�ดนั้นคือคว�มหม�ย 

เดียวกัน	มีสองท�งที่ดูเปนก�รกระทำ�อย�งเดียวกัน	ในทำ�นอง

เดียวกัน	 พระศ�สนจักรสมัยกอนเขียนอธิบ�ยเก่ียวกับศีลล�งบ�ป	

กับ	 “ก�รชะล�ง”	 คำ�อุปม�และก�รพูดเกี่ยวกับศีลกำ�ลังคือ	

“ก�รทำ�ใหสะอ�ด”	คำ�อุปม�ของศีลล�งบ�ปคือ	ชำ�ระล�งบ�ป

ทั้งหมด	 บ�ปกำ�เนิดที่แทจริง	 และศีลกำ�ลังใหพระหรรษท�น

และก�รสถิตอยูขององคพระจิตเจ�	 แนนอน	 ก�รยกบ�ปและ

ก�รเต็มเป่ยมไปดวยพระหรรษท�น	แตสองท�งนี้พูดต�งกันแต

ก�รกระทำ�นั้นคือสิ่งเดียวกัน	 บ�งอย�งเชน	 “ก�รชะล�ง”	 และ	

“ก�รทำ�คว�มสะอ�ด”	 คือสองเหตุก�รณดำ�เนินไปในก�รกระทำ�

เดียวกัน	แมบ�งครั้งเร�จะเรียกในท�งที่ต�งกันของศีลล�งบ�ป

และศีลกำ�ลัง
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	 ในคว�มคล�ยคลึงกัน	 “ก�รชะล�ง	ก�รเช็ดใหแหง	ก�ร

ไปรวมรับประท�นอ�ห�ร”	 ทำ�ใหเร�เข�ใจถึง	 ศีลล�งบ�ป	 ศีล

กำ�ลัง	และศีลมห�สนิท	เม่ือศีลเหล�น้ีรวมฉลองกันอย�งตอเน่ือง	

เหมือนสมัยแรกของพระศ�สนจักร

การแยกออก(ABeakintheLink)

	 คว�มคล�ยคลึงกันไมใชจะไปไดดวยกันเสมอไป	แต

อย�งไรก็ต�ม	 เมื่อศีลกำ�ลังแยกม�จ�กศีลล�งบ�ป	 เปนตนใน

กรณีของเด็กท�รกที่รับศีลล�งบ�ป

	 ศีลกำ�ลังแยกตัวออกม�จ�กศีลล�งบ�ปไดอย�งไง?	 ใน

สมัยแรกๆ	ของพระศ�สน�จักร	พระสังฆร�ชเปนผูประกอบพิธี

ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด	ตอม�ในศตวรรษที่	4	เมื่อพระสงฆหรือ	“ผู

อ�วุโส”	เร่ิมท่ีจะโปรดศีลล�งบ�ป	และรับผิดชอบในศีลมห�สนิท	

ก�รเจิมน้ำ�มันหลังศีลล�งบ�ปที่อัญเชิญพระจิตเจ�ม�	 เริ่มเปน

ที่สงวนใหกับพระสังฆร�ชทองถิ่น	

	 ถึงแมว�ศีลกำ�ลังสวนของก�รเข�ม�เปนสม�ชิก	จะ

ทำ�ใหล�ช�ในพระศ�สนจักรตะวันตก	ศีลมห�สนิทยังจำ�เปนใน

พิธีนี้	ในก�รเร่ิมเข�เปนสม�ชิกของพระศ�สนจักรโดยศีลล�ง

บ�ปตอเนื่องที่เปนม�ตรฐ�นในพระศ�สนจักรตะวันออก	 สวน

ท�รก	 เด็กและผูใหญ	 ท่ีกลับใจในฝง่ของพระศ�สนจักรตะวันตก	

ไดรับเพียงแตศีลล�งบ�ปและศีลมห�สนิทในครั้งเดียวกัน	 เด็ก

ท�รกไดรับศีลมห�สนิทครั้งแรกในเมื่อตอนท่ีเข�ล�งบ�ป	จน
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กระทั่งประม�ณศตวรรษที่	 12	 ไดมีก�รเปลี่ยนคว�มเข�ใจและ

คว�มศรัทธ�ตอศีลมห�สนิท	กอใหพระสงฆเจ�อ�ว�สกังวล

เก่ียวกับเด็กๆ	ไมใหคว�มเค�รพ	และยังไมเข�ใจในก�รรับพระก�ย

ของพระคริสต	

	 ม�กไปกว�นี้เปนก�รหลีกเลี่ยงก�รทุรจ�รศีลที่เด็กๆ	

อ�จจะ	“อ�เจียนออกม�”	(Spit	up)	สำ�หรับศีลที่เสกแลว	เด็กๆ

จึงเริ่มไดเพียงแตพระโลหิตในพิธีศีลมห�สนิท	(หล�ยปกอน

ตอนที่พอศึกษ�ในประเทศอียิปต	พอมีคว�มรูแคนิดเดียวเกี่ยว

กับโลกของอเมริกันและพระศ�สนจักร	คว�มคิดตอนแรกของพอ

มันเปนท่ีประหล�ดม�กที่เห็นเด็กๆในประเทศอียิปตเร่ิมเข�ม�

รับศีล	ผูปกครองอุมลูกๆของพวกเข�	พระสงฆจะเอ�นิ้วจุม

เหล�องุนที่เสกแลว	และแตะที่ริมฝป�กของเด็กๆเหล�นั้น)

	 ในศตวรรษที่	12	และ	13	ก�รรับพระโลหิตจ�กถวยโดย

ทั่วไปเลิกใชในหมูฆร�ว�สในพระศ�สนจักรตะวันตก	และถูก

ปฏิเสธท่ีจะใหเด็กๆดวย	อย�งไรต�ม	เม่ือเด็กท�รกไมส�ม�รถที่

จะรับพระก�ยได		จึงกอใหเกิดเจตน�ที่เด็กๆเหล�นี้ไมส�ม�รถ

รับศีลในแตละพิธีบูช�ขอบพระคุณนับจ�กวันท่ีพวกเข�ล�งบ�ป	

และพวกเข�ตองรอจนกว�จะไดรับศีลมห�สนิทครั้งแรก	ก�รรับ

ศีลมห�สนิทตองล�ช�ออกไปจนถึงระยะเวล�ของก�รเรียนคำ�สอน	

สวนม�กจะอยูในชวงระยะเวล�สิบสี่หรือสิบห�ป

	 โดยท่ัวไปชวงระยะเวล�สิบส่ีถึงสิบห�ป	 พระสังฆร�ชจะ

มีโอก�สเยี่ยมเยียนวัด	หรือผูปกครองจะมีโอก�สพ�ลูกๆไปท่ี
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อ�สนวิห�ร	 และโดยสวนม�กเด็กๆเหล�น้ีจะไดรับศีลมห�สนิท

คร้ังแรก	อย�งไรก็ต�ม	ศีลแหงก�รเร่ิมตนชีวิตคริสตชนน้ีแพรหล�ย

ในหล�ยปตอม�	คือก�รตอเนื่องของศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลัง	และ

ศีลมห�สนิท

	 ในป	1960	พระสันตะป�ป�ปโอ	ที่	12	 	สงเสริมเด็กๆ

อ�ยุ	 6-7	 ป	 ใหเริ่มรับศีลมห�สนิท	 ชวงอ�ยุยังนอยที่จะรับศีล

มห�สนิทครั้งแรกมีผลประโยชนอย�งม�ก	 และเปนส�เหตุที่ให

เด็กๆรับศีลมห�สนิทกอนที่จะรับศีลกำ�ลัง	 คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับ	

ศีลล�งบ�ป	 ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท	 คือ	 ก�รชำ�ระล�ง	 ก�ร

เช็ดใหแหง	และก�รออกไปรับประท�นอ�ห�ร”	ไมจำ�เปนเสมอ

ไป	 เพร�ะเร�	 “ออกไปรับประท�นอ�ห�รเลย”	 หล�ยปกอนที่

เร�จะ	“เช็ดตัวใหแหง”

	 ศีลกำ�ลังไดแยกออกจ�กศีลล�งบ�ป	 อ�จ�รยและนักเทศน

เร่ิมท่ีจะพูดถึงคว�มหม�ยของศีลกำ�ลัง	 ซ่ึงแยกม�จ�กคว�มหม�ย

ของศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลัง	เริ่มดวยคำ�อธิบ�ยว�คือศีลแหง	

“ก�รเสริมกำ�ลัง”	 (Strengthening)	 ก�รสวมกอดเพ่ือแสดงถึงก�ร

ตอนรับและก�ร	“จูบแหงสันติ”	(Kiss	of	peace)	(ที่จะกล�ยเปน	

“สุดที่รัก”	ในกรณีของเด็กท�รก)	ปจจุบันกล�ยเปน	“ก�รตบแกม 

เบ�ๆ”		เพื่อเปนก�รเตือนผูรับศีลนั้นว�	เข�ไดเปน	“ทห�รของ

องคพระคริสตเจ�”	คำ�อธิบ�ยอย�งอื่นเกี่ยวกับศีลกำ�ลังคือ	

ก�รเจริญเติบโตโดยเฉพ�ะผูเย�วที่ตองก�รจะรับศีล
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RCIA:ANewLook/RCIAโฉมใหม่

	 ในปกอนที่จะมีสังค�ยน�ว�ติกันที่	2	ผูนำ�พระศ�สนจักร 

ไดพิจ�รณ�อย�งถ่ีถวนถึงกระบวนก�รของก�รเข�เปน 

คริสตชน	ในแสงสว�งท่ีสองม�ม�กกว�จะดูคว�มซับซอนของ

ประวัติศ�สตร	และท่ีประชุมสังค�ยน�ไดตัดสินใจเปล่ียนบ�งสวน

ที่เนนย้ำ�ทำ�ใหเปนไปในแนวท�งที่เหม�ะสมกว�	 ศีลศักดิ์สิทธิ์

ซ่ึงเปนส่ิงจำ�เปนสำ�หรับง�นอภิบ�ลของพระศ�สนจักรรวมสมัย	

ต�มแนวท�งของสังคยน�ว�ติกันที่	 2	 พระศ�สนจักรไดพิมพ

หนังสือออกม�สี่เลมดวยกัน	 ก�รแนะนำ�ก�รเริ่มเปนคริสตชน,	

พิธีกรรมศีลล�งบ�ปของเด็ก,	 พิธีกรรมศีลกำ�ลัง,	 และพิธีกรรม

สำ�หรับก�รเข�เปนคริสชนสำ�หรับผูใหญ	หรือเปนที่รูกันคือ	

กระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน	(ค�ทอลิก)	(RCIA)	

	 RCIA	ไดฟ้ืนฟูลำ�ดับของศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลัง	ศีลมห�สนิท	

และใหคว�มสำ�คัญในคว�มเชื่อมโยงกันระหว�งส�มศีลนี้	(ที่

เร�ไดเห็นข�งตน	ก�รชะล�ง	ก�รทำ�ใหแหง	และก�รออกไปรับ

ประท�นอ�ห�ร)	 พิธีกรรมเหล�น้ีต�งก็ไมไดแยกออกจ�กกันเลย	

ไมมีก�รหยุดน่ิง	น่ีคือวิธีก�รพัฒน�	RCIA	พูดถึงวิถีแหงคว�มเช่ือ

ไมใชสิ้นสุดแคศีลล�งบ�ปหรือศีลมห�สนิทครั้งแรก	 หรือแมแต

แคศีลกำ�ลัง	แตเปนก�รเชื้อเชิญอย�งตอเนื่องที่กอใหเกิดก�ร 

กลับใจและเปลี่ยนวิถีท�งดำ�เนินชีวิต	(จ�กมนุษยคนเดิมม�สู

ก�รเปนบุตรของพระเจ�)

	 เสนท�งแหงคว�มเชื่อไมใชเพียงส่ิงท่ีง�ยท่ีจะเรียนรู
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เกี่ยวกับคว�มเชื่อ	 ไมง�ยที่จะสอน	 แตเปนวิธีก�รที่แทจริงของ

ก�รกลับใจ	ซึ่งเกี่ยวของทั้งชีวิตของผูเข�รวมและทั้งชีวิตของ

พระศ�สนจักร	 ศีลศักด์ิสิทธ์ิเหล�น้ีไมใชง�นสวนตัว	 มีผลกระทบ

ตอก�รกลับใจของพระศ�สนจักรท่ีตองมีสวนรวมกัน	ซึ่งก�ร 

กลับใจสงผลใหเห็นถึงก�รเริ่มเข�ม�มีสวนรวมกันในพระก�ย

ของพระคริสตเจ�

	 ในป	ค.ศ.	2000	สภ�พระสังฆร�ชแหงสหรัฐอเมริก�	ได

จัดพิมพหนังสือ	 เสนท�งแหงคว�มสมบูรณของชีวิต	 (Journey	

to	 the	 Fullness	 of	 Life)	 ก�รร�ยง�นนี้ทำ�ใหเกิดประโยชนตอ

พิธีกรรมของก�รเริ่มเข�เปนคริสตชนผูใหญในอเมริก�	ผลที่

ครอบคลุมก�รศึกษ�ที่เข�ใจง�นของ	 RCIA	 ทำ�ขึ้นใหมในพระ

ศ�สนจักรของสหรัฐอเมริก�	 สภ�พระสังฆร�ชกล�วว�	 “ก�ร

ศึกษ�น้ีเปนก�รยืนยันถึงคว�มเช่ือรูปแบบวิถีตลอดชีวิต	 รูปแบบ

ของเสนท�งเปนสวนหนึ่งที่จะใชอ�งอิงบอยครั้งใน	 RCIA	 และ

ทำ�ใหเข�ใจในคำ�สอนผูใหญ	ในวิถีท�งตลอดชีวิตของหนท�ง

แหงคว�มเชื่อ”	 หล�ยครั้งที่ร�ยง�นตรึงเครียดเกี่ยวกับก�รเข�

เปนสม�ชิกเบื้องตนคือ	 “ขั้นตอนเกิดขึ้นอย�งช�ๆ	 ในชุมชุน

แหงคว�มเชื่อ”	

	 คุณพอ	 Richstatter	 จำ�คว�มไดตอนที่ท�นรับศีลกำ�ลัง

และท�นไดวิเคร�ะหถึงศีลแหงก�รเร่ิมยืนยันคว�มเชื่อใน

ท่ีส�ธ�รณะ	โดยหลักแหงศีลและรวมในกรอบของก�รเร่ิม

เข�เปนสม�ชิกของพระศ�สนจักรและศ�สนบริก�รของพระ
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ศ�สนจักร	 นักเทววิทย�และพระสงฆท่ีช่ือ	 Karl	 Rahner	 เห็นว�	

ศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลังเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับ

สัตบุรุษในวัด	ผ�นท�งศีลศักด์ิสิทธ์ิผูนั้นจะไดรับกระแสเรียก	

และกล�ยเปนสวนหนึ่งที่ทำ�	(แพรธรรม)	ในพระศ�สนจักร	

พระศ�สนจักรประกอบดวยสัตบุรุษ	หรือท่ีสังค�ยน�ว�ติกันเรียก

ว�	 “ผูศักด์ิสิทธ์ิของพระเจ�”	 พระสังฆร�ช	 พระสงฆ	 สังฆนุกร	

และนักบวชช�ยหญิง	คือสม�ชิกของพระเจ�	ที่ทำ�ง�นในฐ�นะ

ศ�สนบริกรพิเศษ

	 ว�ติกันที่	2	ใหคว�มคิดว�	(Lumen	Gentium)	โดยผ�น

ท�งศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลัง	สัตบุรุษมีขอผูกมัดที่จะยืนยันและ

ประก�ศอย�งเครงครัด	 ที่จะเผยแผคว�มเชื่อดวยคำ�พูดและ

ดวยก�รกระทำ�	 (Lumen	 Gentium,11)	 บรรดผูศักดิ์สิทธิ์ของ

พระเจ�รวมในคว�มเปนสงฆของพระคริสตเจ�	 และกับบรรด�

ประก�ศก

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 ทำ�ไมเร�ถึงตองเลือกนักบุญองคอุปถัมภในศีลกำ�ลัง?	 และ

ทำ�ไมเร�ตองก�รพอแมทูนหัว?

2.	 อย�งไรที่กระบวนก�ร	RCIA	ไดยืนยันคว�มสัมพันธระหว�ง

ศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลัง?

3.	 ทั้งศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลังต�งก็ทำ�ใหเร�เปน	“สม�ชิกแหง

คว�มเชื่อ”	พวกเร�ไดถูกเชิญเข�ม�มีสวนรวมไหม?	เร�ตอง

ทำ�อย�งไรถึงใหผูอื่นไดเข�ม�มีสวนรวมเปนหนึ่งเดียวใน

คว�มเชื่อกับเร�?
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บทที่2

ทำาไมเราต้องรับศีลกำาลัง?

	 ในพันธสัญญ�ใหม	 โดยเฉพ�ะในหนังสือกิจก�รอัครส�วก	

8:14-17	และ	19:1-6	ก็บงบอกถึงคว�มสำ�คัญของก�รรับพระ

จิตเจ�	และคว�มสัมพันธระหว�งศีลล�งบ�ปและก�รปกมือ

ดวยท�ทีที่สง�	 แนนอนมีสองกรณีซึ่งเชื่อมตอกันนั้น	 ซึ่งตอม�

เปนก�รแสดงออกอย�งเดนชัดขององคพระจิตเจ�	 ในประวัติศ�สตร

คริสตชนสมัยแรกนั้นเริ่มมีพิธีกรรมสองอย�งนี้	(ศีลล�งบ�ป

และก�รปกมือ)	ในเวล�ตอม�จ�รีตทั้งสองนี้ไดแยกออกจ�กกัน	

ต�มที่เร�เข�ใจกันว�องคพระจิตเจ�นั้น	เสด็จม�เพื่อเสริมกำ�ลัง

ในศีลล�งบ�ป	และเข�ม�เพิ่มอย�งสมบูรณขึ้นในศีลกำ�ลัง

	 ในบทคว�มของ	Dr.	Joseph	Martos	ไดอธิบ�ยว�ทำ�ไม

เร�ตองรับศีกำ�ลัง	จ�กนั้นคุณพอ	Thomas	Richstatter.,O.F.M.,	

อธิบ�ยใหกระจ�งขึ้นโดยขย�ยคว�มใกลเคียงกันระหว�งศีล

กำ�ลังและสองศีลแหงก�รเริ่มเปนคริสตน
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ทำาไมเราต้องยืนยัน?

	 เปนเวล�น�นแลวที่	Dr.	Martos	ไดครุนคิดและทบทวน

ถึงสิ่งที่ท�นส�ม�รถที่จะจดจำ�เมื่อตอนที่ท�นไดรับศีลกำ�ลัง	 มี

เด็ก	40	คนเข�แถวเรียงคิวกันท่ีสน�มหญ�ของโรงเรียน	ในอ�ก�ศ

ที่หน�ว	 ชุดคลุมสีแดงปลิวไปม�	 ในส�ยลม	 พวกเร�อยูในชั้น

ประถมปที่	5	แตพวกเร�ไดรับอนุญ�ตที่ใหใสชุดคลุมสำ�หรับ

ก�รรับศีลกำ�ลัง	สีแดงท่ีใชในพระศ�สนจักรเปนเครื่องหม�ย

ขององคพระจิตเจ�	 พวกเร�รูสึกชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อโตเปนผูใหญ

และภูมิในตัวเอง

	 หลังจ�กนั้นชั่วโมงกว�ๆ	ที่พวกเร�ยังจำ�ไดดี	พวกเร�ได

ถูกเจิมดวยน้ำ�มันท่ีหน�ผ�ก	และถูกตบแกมเบ�ๆ		“ก�รตบแกม”		

เปนก�รบอกเร�ว�พวกเร�เปน	“ทห�รขององคพระคริสตเจ�”	

พรอมท่ีจะทนทุกขเพื่อคว�มเชื่อของพวกเร�	พวกเร�ขับเพลง	

“เชิญเสด็จพระจิตเจ�”	และพระสังฆร�ชจะภ�วน�และปกมือ

เหนือศีรษะพวกเร�	 ผมรูสึกว�เหมือนไดรับก�รบวชเปนพระสงฆ	

หรือแนนอนบ�งสิ่งที่ไดรับยศศักดิ์ในร�ชก�ร

	 ผมมองยอนกลับไปในวันนั้นและคิดกับตัวเองว�	 อะไร

ทำ�ใหเกิดคว�มแตกต�ง?	 พิธีนั้นดูดีเสมือนอยูในสวรรค	 หรือ

ง�นเล้ียงตอนรับกลับบ�น	และแนนอนทีเดียวจะมีง�นเล้ียง

หลังจ�กนั้น	 และก็มีของขวัญสำ�หรับศีลกำ�ลัง	 แตจริงๆแลวฉัน

ไมเข�ใจถึงง�นตอนรับนี้คืออะไร	และสื่อถึงอะไร
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	 ภรรย�บอกผมว�	ศีลศักดิ์สิทธิ์ไมไดเปลี่ยนแปลงโดยฉับ

พลัน	 ผมพอใจที่ไดยินที่เล�ถึงคว�มรูสึกในวันที่เธอรับศีลกำ�ลัง	

เธอรูสึกถึงคว�มรักและพลังของพระเจ�ในหนท�งที่พิเศษนี้	

เธอสวดภ�วน�ม�กขึ้นและไปรวมมิสซ�แมในวันธรรมด�	 เธอ

ใชคว�มอุตส�หะที่จะชวยเหลือง�นที่บ�น	 และเปนคนที่สุภ�พ

ตอพอแมของเธอ	และไมทะเล�ะเบ�ะแวงกับนองส�ว	และเธอ

รูสึกถึงพระหรรษท�นข�งในตัวเธอที่จะตองทำ�ใหสำ�เร็จ

การเชื่อมโยงระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบัน

	 เพื่อที่จะชวยใหเร�เข�ใจว�เร�จะทำ�อะไรใหกับพระ

ศ�สนจักร	ผมขอระลึกถึงประวัติของพระศ�สนจักรและจ�รีต

พิธี	พระศ�สนจักรในสมัยแรก	คริสตชนหล�ยคนรูสึกถึงก�ร

เสด็จลงม�ขององคพระจิตเจ�	และเข�ม�ในชีวิตโดยผ�นท�ง	

“ก�รปกมือ”	เหมือนที่ใชเรียกในสมัยนั้น	ผูนำ�ของกลุมคริสตชน

จะปกมือเหนือผูรับศีลล�งบ�ป	 และภ�วน�ขอองคพระจิตเจ�

ไดเสด็จลงม�ยังพวกเข�	ก�รปฏิบัตินี้เหมือนก�รบุกเบิกอย�ง

เปนท�งก�รศีลศักดิ์สิทธิ์	 เร�เรียกว�	 “ศีลกำ�ลัง”	 ในภ�ยหลัง 

คริสตชนยุคตอม�	 ทีละเล็กทีละนอยโดยก�รดลใจท่ีจะสรรเสริญ

พระเจ�อย�งเสียงดังและภ�วน�ในภ�ษ�ที่พวกเข�ไมรูม�

กอน	 ท่ีซ่ึงทุกวันน้ีคริสตชนบ�งคนเรียกว�	“Pentecostals”	หรือ	

“Charismatics”	(รวมไปถึงคริสตชนค�ทอลิกดวย)	ก�รเปนพย�น

ที่พวกเข�มีประสบก�รณ	 “ก�รล�งบ�ปโดยพระจิตเจ�”	 ที่พวก
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เข�เรียกกัน	 แตนั่นไมใชศีลกำ�ลัง	 ก�รปฏิบัติเชนนี้ดูเหมือนว�

จะสวงนไวถึงคว�มเปนอยูขององคพระจิตเจ�	 พวกเข�รูสึกถึง

ก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยในและกล�วออกม�กับพลังของพระจิตที่

พวกเข�ไมเคยรูสึกม�กอน

	 ศีลกำ�ลังที่ฉลองในพระศ�สนจักรในทุกวันนี้	คือก�ร

ระลึกถึงก�รปฏิบัติของคริสตชนยุคแรกๆ	ถึงแมว�พระสังฆร�ช

จะไมปกมือเหนือศีรษะของผูรับศีลในระหว�งพิธี	 พระสังฆร�ช

จะยื่นมือออกไปยังผูรับศีลและภ�วน�ว�

“พระเจ�ผูทรงสรรพ�นุภ�พ	พระบิด�ขององคพระเยซู 

คริสตเจ�	 โดยน้ำ�และพระจิตเจ�	 พระองคทรงไถบุตร

ช�ยหญิงของพระองคจ�กบ�ป	และประท�นชีวิตใหมให

แกพวกเข�	โปรดสงพระจิตของพระองคเหนือพวกเข�

เพื่อที่จะชวยเหลือและนำ�ท�ง	โปรดประท�นพระคุณ

แหงสติปญญ�และคว�มเข�ใจ	พระคุณแหงพละกำ�ลัง	

พระคุณแหงคว�มรูและคว�มยำ�เกรง	 ใหพวกเข�เต็มไป

ดวยพระคุณแหงคว�มศรัทธ�ในพระองค”

	 กอนที่จะเริ่มพิธีศีลกำ�ลังและเพื่อก�รเตรียมจิตใจ	 พระ

สังฆร�ชจะถ�มผูรับศีลใหรื้อฟื้นคำ�สัญญ�แหงศีลล�งบ�ป	

พระสังฆร�ชจะย้ำ�ถึงบทข�พเจ�เชื่อที่พวกเร�สวดในพิธีบูช�

ขอบพระคุณวันอ�ทิตย	 และจะถ�มผูรับศีลว�พวกเข�เชื่อใน

คว�มเปนพระบิด�ขององคพระผูเปนเจ�	คว�มเปนพระเจ�แท
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ขององคพระคริสต	ก�รทรงนำ�ขององคพระจิตเจ�	และคำ�สอน

ขออื่นๆของพระศ�สนจักร

	 เม่ือผูรับศีลตอบรับถึงศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงคว�มเช่ือ	 พวกเข�

จะทำ�เปนหมูคณะในพิธีรับศีลกำ�ลัง	และพวกเข�จะตอบรับ

แบบเดียวกัน	แตภ�ยในจิตใจของเข�	อ�จจะขัดแยงในคว�ม

รูสึกที่รุนแรง	บ�งคนอ�จจะยืนยันคว�มเชื่อใหมทั้งหมดของ

หัวใจ	 เข�อ�จเปิดใจอย�งลึกซึ้ง	 และตระหนักถึงก�รดำ�รงอยู

ขององคพระจิตเจ�	บ�งคนอ�จจะไมรูสึกเปลี่ยนแปลงอะไร

เลยภ�ยในจิตใจ	อย�งที่เข�รวมพิธีศีลกำ�ลัง	คนสวนม�กมี

ประสบก�รณโดยประม�ณระหว�งสองอย�งนี้

	 ประสบก�รณที่แตกต�งของศีลกำ�ลังที่คูกันนี้ 	โดย

ก�รตอบสนองท่ีต�งกันตอศีลศักด์ิสิทธ์ิและพระหรรษท�น	ขอ

พูดถึงภรรย�ของผม	ผมว�เธอไมรูสึกแคแตกต�งในศีลกำ�ลัง	

แตพฤติกรรมของเธอต�งไปหลังจ�กนั้น	ในท�งตรงกันข�ม

ผมก็รับศีลกำ�ลัง	ผมส�ม�รถบอกคว�มจริงไดว�	ถ�ผมไม

เปลี่ยนแปลงเลยหลังรับศีลกำ�ลังม�หล�ยป	ผมอ�จจะอยูกับ

ภรรย�อย�งย�กลำ�บ�กก็ได	 และผมม่ันใจว�มีผูท่ีไดรับศีลกำ�ลัง

หล�ยคน	 ไมเคยที่จะทำ�	 (ประพฤติ)	 สิ่งที่แตกต�งไปเลยหลัง

จ�กที่ไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แลว
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จุดเริ่มต้นของศีลศักดิ์สิทธิ์

	 คว�มแตกต�งที่ชัดเจนของก�รตอบรับตอศีลกำ�ลังคือ	

ทำ�ไมเร�ตองรับศีลนี้?	พวกเร�ค�ดหวังอะไร?	ศีลนี้ม�จ�กไหน

กัน?	 ในสมัยเริ่มแรกของคริสตศ�สน�	 (เร�เรียนรูจ�กพันธ-

สัญญ�ใหม	 โดยเฉพ�ะจดหม�ยของท�นนักบุญเป�โลและใน

หนังสือกิจก�รอัครส�วก	 	 ผูใหญเริ่มเข�เปนสวนหนึ่งของพระ

ศ�สนจักรผ�นสองท�งคือน้ำ�แหงศีลล�งบ�ป	และก�รปกมือ

เหนือศีรษะ	 สำ�หรับผูกลับใจทั้งหล�ย	 ก�รเข�เปนคริสตชนคือ

ก�รละทิ้งพฤติกรรมของบ�ป	(ชีวิตเก�)	และเริ่มตนชีวิตใหม	

(ชีวิตพระ)	พวกเข�รูสึกถึงฤทธิ์อำ�น�จจ�กเบื้องบน	ที่จะอยู

แบบแตกต�งจ�กผูคนทั่วไป

	 หลังจ�กยุคอัครส�วก	เม่ือผูคนสวนม�กในจักรวรรดิโรมัน

นับถือคริสตศ�สน�	ผูคนสวนม�กไมมีประสบก�รณเกี่ยวกับ

ก�รเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เหมือนในบทละคร	ในศตวรรษท่ี	4	

ตัวอยงเชน	นักบุญออกัสติน	เขียนไวว�	“บุคคลในวันนั้น	ค�ดว� 

ผ�นมือของผูปกพระจิตจะทำ�ใหพูดภ�ษ�ต�งไดเลยหรือ?”	

	 หล�ยปตอม�	ก�รปกมือของพระสังฆร�ชไดเปลี่ยนเปน 

ก�รเจิมน้ำ�มัน	ในพระคัมภีรบอยคร้ังก�รเจิมน้ำ�มันจะเช่ือมโยง

กับก�รไดรับพระจิตเจ�	และหลังจ�กนั้นพิธีกรรมของก�รเข�

เปนคริสตชนในพระศ�สนจักรไดแยกออกเปนสองสวน	ก�ร

โปรดศีลล�งบ�ปดวยน้ำ�โดยพระสงฆ	และก�รเจิมดวยน้ำ�มัน

โดยพระสังฆร�ช	 ส่ิงเหล�น้ีเกิดข้ึนเพร�ะพระสังฆร�ชไมส�ม�รถ
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ไปโปรดศีลล�งบ�ปใหแกทุกคน	แตพระสังฆร�ชยังตองก�รที่

จะตอนรับคริสตชนใหมเข�ม�รวมในพระศ�สนจักร	หลังจ�ก

นั้นไมน�นตอนที่สองของก�รเข�เปนคริสตชนกล�ยเปนแบบที่

สมบูรณ	แยกออกม�จ�กจ�รีตที่เรียกว�ศีลกำ�ลัง

	 ในที่สุดผลปร�กฏว�	 คริสตชนทั้งหมดไดรับศีลล�งบ�ป	

แตบ�งสวนไดรับศีลกำ�ลัง	เหตุผลหนึ่งก็คือทุกเขตวัดมีพระสงฆ

แตพระสังฆร�ชมีนอยและอยูห�งไกลออกไป

อะไรคือข้อแตกต่างของศีลกำาลัง

	 คำ�ตอบที่เดนชัดคือ	 ศีลกำ�ลังเปนสวนหนึ่งของจ�รีตพิธี	

เปนมรดกของพระศ�สนจักรที่มอบแกเร�	ก�รสืบตอศีลกำ�ลังนี้

เพื่อที่เร�จะไดยอมรับและสืบตอมรดกนี้

	 แคนั้นพอหรือ?	ไมแนนอน	แคเพร�ะเร�รับศีลกำ�ลัง

ในตอนนั้น	 ยังมีเหตุผลไมดีพอ	 ม�ถึงทุกวันนี้	 มันน�จะมีอะไร

ท่ีม�กกว�นั้น	หนึ่งเหตุผลที่สำ�คัญที่ศีลกำ�ลังทำ�ใหเห็นจริงใน

ชีวิตของเย�วชน	 เปนส่ิงท่ีใหพวกเข�ไดระลึกถึงวันท่ีรับศีลล�งบ�ป	

และก�รเปนคริสตชนนั้นมีคว�มหม�ยอย�งไร	ตอนที่พวกเข�

รับก�รเจิมน้ำ�มันเมื่อยังเปนท�รก	พวกเข�ไมรูว�เกิดอะไรขึ้น	

ตอนนี้พวกเข�โตขึ้นแลว	 พวกเข�มีโอก�สที่จะยืนยันคว�มเชื่อ

ในพระศ�สนจักรอีกครั้ง	และพูดดวยตัวเองว�	 “ลูกเชื่อ”	ถึงคำ�

สัญญ�แหงศีลล�งบ�ป
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	 ดังนั้น	ต�มคว�มเปนจริงแลว	ศีลกำ�ลังส�ม�รถทำ�ให

ชีวิตเร�เปลี่ยนแปลงได	ส�ม�รถกอใหเกิดคว�มกระตือรืนรน

ในจิตวิญญ�ณ	เหมือนท่ีภรรย�ของผมไดรับ	หรือกอใหเกิด

คว�มสำ�นึกตอหน�ที่คว�มรับผิดชอบตอองคพระคริสตและ

พระศ�สนจักรของพระองค	 เหมือนอย�งที่เกิดขึ้นกับผม	 แตก็

ขึ้นอยูกับสวนบุคคลหรือขึ้นอยูกับโอก�สสภ�พแวดลอมของ

ก�รรับศีลกำ�ลังของผูนั้นดวย

ความแตกต่างอะไรที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง?

	 พวกเร�สวนม�กไดรับศีลกำ�ลังกันกอนที่เร�จะพรอม

ท่ีจะเอ�จริงเอ�จังตอคว�มรับผิดชอบน้ี	เร�กล�วท่ีจะยืนยันถึง

คว�มเปนคริสตชน	 และพระสังฆร�ชจะเจิมเร�ดวยเคร่ืองหม�ย

ก�งเขน

	 ในบ�งคำ�ถ�มสำ�หรับผูใหญ	 ถ�คุณไดรับศีลกำ�ลัง	 คุณ

จะโตขึ้นกว�คว�มเปนจริงของคุณ	คุณสวดบทข�พเจ�เชื่อ		

เปนข้ันตอนแสดงคว�มเชื่อของคุณ	วันอ�ทิตยหลังพิธีบูช�

ขอบพระคุณ	คุณจะไดเรียนคำ�สอนถึงคว�มหม�ยของคว�ม

เชื่อ	แตคุณใหเวล�ที่จะทำ�ใหก�รดำ�เนินชีวิตคริสตชนเติบโต

ดวยเชนกัน?	นั่นหม�ยถึงสมองของคุณรับรูและพรอมที่จะ

ปฏิบัติจ�กใจของคุณหรือ?

	 พระเจ�ทรงประท�นพระหรรษท�นในก�รดำ�เนินชีวิต

ต�มคำ�สัญญ�ที่ใหไวเมื่อวันรับศีลล�งบ�ป	และเปนหน�ที่ตอง
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รับผิดชอบของพอแมที่ตองนำ�เร�ม�รับศีลล�งบ�ป	คำ�ถ�มที่

สำ�คัญคือ:	อะไรคือก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเร�หลังจ�ก

ที่ไดรับศีลกำ�ลังไปแลว?	

	 เมื่อเร�รับศีลกำ�ลัง	เร�ไดรื้อฟื้นคำ�สัญญ�ที่พอแมของ

เร�กล�วใหเมื่อครั้งเร�รับศีลล�งบ�ป:	 ที่จะเชื่อพระเจ�,	 ที่จะ

เปนสม�ชิกของพระศ�สนจักร,	 ที่จะละทิ้งบ�ปและดำ�เนินชีวิต

ในศีลธรรม	เร�อ�จจะตระหนักถึงแลว	มันอ�จจะมีหล�ยวิธีก�ร

ท่ีอยูในรูปแบบง�ยๆ	และมีอยูหล�ยกลุมที่ตองก�ร	ถ�เร�

คิดจะเข�รวมอย�งจริงจัง	เร�เองใหคว�มสำ�คัญตอคำ�สัญญ�

นี้อย�งไร?	ผมเชื่อว�ก�รเปนคริสตชน	โดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง 

คริสตชนที่ไดรับศีลกำ�ลังแลว	ควรทำ�ใหก�รดำ�เนินชีวิตมีคว�ม

หม�ยและแตกต�งขึ้นอย�งเห็นไดชัด	พระเยซูตรัสว�	“คนที่

กล�วแกเร�ว�	 ‘พระเจ�ข�	พระเจ�ข�’	 น้ัน	 มิใชทุกคนจะไดเข�สู

อ�ณ�จักรสวรรค	แตผูท่ีปฏิบัติต�มพระประสงคของพระบิด�ของ

เร�ผูสถิตในสวรรคน่ันแหละจะเข�สูสวรรคได”	(มัทธิว	7:21)	พระองค

หม�ยถึงคำ�พูดเท�นั้นไมเพียงพอ	เพื่อที่จะรูถึงพระเจ�และ

ทำ�ต�มพระประสงคของพระองคนั้นเปนปจจัยที่สำ�คัญ	ก�ร

ยืนยันของคริสตชนนั้น	 เหมือนกับก�รเริ่มที่จะเปนนักฟุตบอล

หรือยืนยันที่จะเปนผูรักดนตรี	 สิ่งที่สำ�คัญคือก�รกระทำ�	 ไมใช

คำ�พูด
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ทำาอย่างไรถึงให้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

	 คุณอ�จจะเชื่ออย�งจริงใจว�	ก�รยืนยันแบบคริสตชน

น�จะกอใหเกิดก�รเปลี่ยนแปลงในชีวิตดวย	แตคุณไมรูว�จะ

เปล่ียนแปลงมันไดอย�งไร	หรือคุณอ�จจะเข�ใจว�ก�รที่จะ

เปนคริสตชนท่ีเติบโตควรจะมีผลกระทบท่ีย่ิงใหญในชีวิตของคุณ	

แตคุณไมแนใจว�ควรจะทำ�อย�งไร	นี่เปนแบบฝกหัดเล็กนอย	

ที่จะแนะนำ�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนในฐ�นะผูรับศีลกำ�ลัง	ไม

สำ�คัญว�คุณจะอ�ยุเท�ไหร

	 1.	 เรียนรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคว�มหม�ยที่จะเปนคริสตชน

อย�งสมบูรณ	 โดยก�รอ�นพระว�จ�ของพระเจ�	 (มัทธิว	 5-7)	

นี่เปนก�รเริ่มตนที่ดีที่จะเห็นว�พระเยซูถ�มอะไรตอผูติดต�ม

พระองค	ห�หนังสือหลักก�รดำ�เนินของชีวิตคริสตชน	 (ซึ่งมีอยู

ม�กม�ย)	และห�สถ�นท่ีซ่ึงคุณจะไดรับก�รพัฒน�	(ชีวิตฝ่�ยจิต)	

ถ�มคนที่ศรัทธ�ที่คุณเสื่อมใส	 (อ�ยุเท�ไหรก็ได)	 ว�เข�ดำ�เนิน 

ชีวิตคริสตชนอย�งไร		

	 2.	รำ�พึงถึงตนเอง	คุณหวังสิ่งใดและจุดมุงหม�ยของคุณ

คือสิ่งใด	คุณค�และคว�มดีของตัวคุณเอง	 ใชเวล�ที่จะเขียนสิ่ง

เหล�นั้นลงไป	 หลังจ�กนั้นถ�มตัวคุณเองมีขอขัดแยงอะไรบ�ง

ที่คุณคนพบในพระคัมภีร	และอะไรที่คุณเรียนรูที่จะดำ�เนินชีวิต

ต�มคำ�สอนของพระเยซูเจ�	 	 เปรียบเทียบกับจุดมุงหม�ยในชีวิต

และพฤติกรรมของคุณเอง	 ในสิ่งที่มีคว�มหม�ยของก�รยืนยัน

ถึงก�รเปนคริสตชน
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	 3.	 ถ�คุณห�ขอแตกต�งระหว�งวิถีท�งที่คุณเปน	 และ

วิถีท�งที่คุณคิดว�คริสตชนควรจะเปน	ตัดสินใจอย�งตรงไป

ตรงม�ว�ท�งไหนคุณคิดว�เหม�ะสม	ก�รสำ�รวจมโนธรรมนี่

ไมคอยจะง�ยนัก	แตผลที่ออกม�คอนข�งดีทีเดียว	คุณอ�จจะ

เผชิญท�งเลือกที่ย�ก	แตขึ้นอยูกับคุณว�จะเลือกท�งไหน	ไมมี

ใครส�ม�รถที่จะเลือกแทนคุณได

	 4.	ถ�คุณตองก�รที่จะเปลี่ยนแปลงจุดมุงหม�ยหรือ

พฤติกรรมในผลลัพธที่คุณคนห�จ�กตัวคุณเองที่เปนคว�มจริง	

อย�พย�ย�มที่จะเปลี่ยนทุกอย�งภ�ยในครั้งเดียว	สวดภ�วน�

และใหใครบ�งคนที่คุณเค�รพนำ�ท�ง	และอย�พย�ย�มกระทำ�

คนเดียว	เม่ือคุณรูสึกหมดกำ�ลังใจ	จำ�ไวก�รเปลี่ยนแปลงคือ

ง�นตลอดชีวิต	สร�งคว�มสัมพันธกับผูคนในเขตวัดของคุณ	ศีล

กำ�ลังส�ม�รถทำ�ใหเกิดคว�มเปลี่ยนแปลงได	 ถ�คุณอนุญ�ต	

และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง

ศีลกำาลังเปรียบเสมือนศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระจิตเจ้า

	 คุณพอ	 Richstatter	 ทำ�ใหเร�เห็นถึงองคประกอบของ

ศีลกำ�ลังสมบูรณขึ้นจ�กก�รอธิบ�ยของ	Dr.	Martos	ที่ว�บุคคล

ที่รับศีลล�งบ�ปแลวควรจะไดรับศีลกำ�ลังดวย	เข�ไดเอ�จุดท่ี

น�สนใจจ�กพลังที่ม�จ�กองคพระจิตเจ�	คริสตชนทุกคนรูถึง

คว�มย�กลำ�บ�กที่จะติดต�มพระเยซูเจ�อย�งซื่อสัตย	พระ

เยซูเจทรงปลอบประโลมใจส�นุศิษยในอ�ห�รค่ำ�มื้อสุดท�ย	
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และทรงสัญญ�ตอพวกเข�ว�จะประท�นพระผูชวยเหลือ	 และ

พระจิตแหงคว�มจริงท่ีจะทรงนำ�พวกเข�	(เทียบ	ยอหน	16)	

เปนธรรมประเพณีและขอคำ�สอนของพระศ�สนจักรที่ว�ฤทธ�

นุภ�พเสด็จผ�นท�งก�รปกมือ

	 คุณพอ	Richsttater	กล�วว�	ในเอกส�รของพระศ�สนจักร

ยุคแรกเร�จะไมคอยพบบทคว�มเก่ียวกับศีลกำ�ลัง	เพร�ะนั่น

เปนสวนหนึ่งของศีลล�งบ�ป	 ในง�นเขียนของนักเทววิทย�ทั้ง

หล�ย	 เมื่ออธิบ�ยเกี่ยวกับศีลล�งบ�ป	จะสื่อถึงทั้งศีลล�งบ�ป

และศีลกำ�ลัง	ท้ังน้ำ�ท่ีใชในพิธีล�งบ�ปและน้ำ�มันท่ีใชสำ�หรับเจิม	

	 เร�ส�ม�รถเรียกก�รกระทำ�หนึ่งว�ศีลล�งบ�ปและอีก

อย�งหน่ึงว�ศีลกำ�ลัง	เร�ส�ม�รถฉลองสองพิธีน้ีในเวล�ต�งกัน

ที่ในหนท�งแหงคว�มเชื่อของบุคคลนั้น	แตเพื่อคว�มเข�ใจท่ี

ถูกตองเร�ตองดูอย�งละเอียดดวยกัน	 นั่นคือองคพระจิตเจ�ที่

รวมอยูในพิธีในศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท

	 ศีลศักด์ิสิทธ์ิแตละชนิดคือสัญลักษณและคำ�พูด	 เพ่ือท่ีจะ

เข�ใจในศีลกำ�ลัง	ศีลแหงพระจิตเจ�นั้น	ดูจ�กคำ�พูดในระหว�ง

จ�รีตศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มตน	(ชีวิตคริสตชน)

	 ในศีลล�งบ�ป	เร�ไดยินบทบ�ทขององคพระจิตในบท

สวดภ�วน�ในน้ำ�เสกที่ใชล�งบ�ป	

“พระบิด�เจ�ข�	โปรดทรงทอดพระเนตรดวยคว�มรัก

ตอพระศ�สนจักรของพระองค	 และทรงเปิดน้ำ�พุแหงศีล

ล�งบ�ป	โดยอ�ศัยอำ�น�จแหงองคพระจิตเจ�	โปรด
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ประท�นฤทธ�นุภ�พตอที่ล�งบ�ปนี้	พระหรรษท�น

แหงองคพระบุตร	 โปรดทรงทำ�ใหสะอ�ด	 (ผูที่จะรับศีล

ล�งบ�ป)	จ�กบ�ปในชีวิตใหมที่บริสุทธิ์	ดวยน้ำ�และ

พระจิต”

	 ในศีลกำ�ลังเร�เรียนรูถึงคว�มหม�ยโดยชีวิตใหมในองค

พระจิตเจ�:

“ข�แตพระเจ�ผูทรงสรพนุภ�พ	พระบิด�ขององคพระ

เยซูคริสตเจ�	 โดยอ�ศัยน้ำ�และพระจิต	 พระองคทรงไถ

บุตรและธิด�จ�กบ�ป	และใหชีวิตใหมแกพวกเข�	 โปรด

สงพระจิตของพระองคลงม�เหนือพวกเข�	เพื่อที่จะทรง

ชวยเหลือและนำ�ท�ง	โปรดทรงประท�นพระคุณแหงสติ

ปญญ�และคว�มเข�ใจ	 พระคุณแหงคว�มยุติธรรมและ

กำ�ลังใจ	พระคุณแหงคว�มรอบรูและคว�มยำ�เกรง	 เพิ่ม

เติมเข�ดวยพระคุณแหงคว�มศรัทธ�และคว�มเกรง

กลัวตอพระองค”

	 บทภ�วน�นี้เปนจ�ตรีกล�วถึงพระคุณเจ็ดประก�รของ

องคพระจิตเจ�ในพระคัมภีร	 และที่ม�ของพระคุณเจ็ดประก�ร

พบไดในอิสย�ห	(11:1-3)	ที่ท�นไดทำ�น�ยถึงคุณสมบัติของ

พระเมสสิย�ห:
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	 หนอ	หน่ึง	จะ	แตก	ออก	จ�ก	ตอ	ของ	เจ	ส	ซี	 ก่ิง	หน่ึง	จะ	งอก	ข้ึน	

จ�ก	ร�ก	ของ	เข�			พระ	จิต	ของ	พระ	ย�ห	เวห	จะ	พำ�นัก	อยู	เหนือ	เข�	คือ	

จิต	แหง	ปรีช�	ญ�ณ	และ	คว�ม	เข�ใจ	จิต	แหง	คว�ม	คิด	อ�น	และ	

อ�นุภ�พ	จิต	แหง	คว�ม	รู	และ	คว�ม	ยำ�เกรง	พระ	ย�ห	เวห	(ยุค

โบร�ณของกรีกและล�ตินในขอคว�ม	“คว�มศรัทธ�”	 	สำ�หรับ	

“คว�มยำ�เกรงพระเจ�”	ในบรรทัดที่หก	ที่ใชในจ�รีตพระคุณ

พระจิตเจ็ดประก�ร)

	 พระคุณเจ็ดประก�รนี้เปนเคร่ืองหม�ยที่พระเมสสิย�ห

ที่จะถูกนำ�โดยองคพระจิตเจ�	คว�มสัมพันธของพระคุณกับศีล

กำ�ลังนี้	 กล�ยเปนที่กระจ�งเมื่อเร�นึกถึงคำ�ว�เมสสิย�ห	 (พระ

คริสต	 ในภ�ษ�กรีก)	 หม�ยถึง	 “ผูที่ถูกเจิม”	พระเยซูเจ�ไดทรง

ถูกเจิมดวยองคพระจิตเจ�ในพิธีล�งของพระองค	 โดยสวนตัว

แลวมีลักษณะพิเศษตอก�รกระทำ�ของพระองค

	 พิจ�รณ�ถึงพระปรีชญ�ท่ีแสดงออกม�ถึงเร่ืองก�รส่ังสอน

ของพระองค	พระองคทรงเข�พระทัยตอคนย�กจนและคนเจ็บ

ป่วย	 ก�รตัดสินอย�งยุติธรรมเม่ือถูกทดลองจ�กพวกฟ�รีสี	 คว�ม

กล�ห�ญที่จะมุงไปที่นครเยรูซ�เล็มเมื่อพระองคทรงรูว�จะ

เกิดอะไรขึ้นกับพระองคที่นั่น	 คว�มรอบรูเกี่ยวกับพระประสงค

ของพระเจ�	 คว�มเค�รพตอองคพระบิด�เจ�ในสวรรค	 คว�ม

ยำ�เกรงตอพระผูสร�ง	ดอกลิลล่ีในทุงหญ�	นกในอ�ก�ศ	พระคุณ

เจ็ดประก�รขององคพระจิตเจ�	 ไดแสดงใหเห็นอย�งชัดเจนถึง

ฤทธ�นุภ�พที่ทรงสำ�แดงในชีวิตของพระเยซูช�วน�ซ�เร็ธ
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	 ในศีลล�งบ�ป	บ�ปของเร�ไดถูกชำ�ระล�งและเร�ขึ้น

ม�จ�กอ�งน้ำ�	 (ล�งบ�ป)	 เพื่อที่จะสวมเสื้อใหม	 ใสชุดแหงศีล

ล�งบ�ป	เครื่องหม�ยที่มองเห็นได	และที่เห็นไมไดในคว�ม

เปนจริงคือ	“ก�รสวมองคพระคริสตเจ�”	เมื่อเร�ถูกเจิมดวย

น้ำ�มันในศีลกำ�ลัง	เปนเคร่ืองหม�ยท่ีมองเห็นไดแหงก�รเห็น

ไมไดของคว�มเปนจริงแหงก�รเจิมดวยองคพระจิตเจ�	กล�ย

เปน	 “พระคริสต”	 หรือ	 “พระเมสสิย�ห”	 เร�ไดสวมพระคริสต	

และประกอบดวยพระคุณเจ็ดประก�รของพระจิต	กล�ยเปน

พระพรสำ�หรับเร�	เร�ภ�วน�ขอคุณสมบัติของพระเมสสิย�ห

เปนร�กฐ�นในเร�และกล�ยเปนคุณสมบัติของเร�	เพื่อเร�จะ

ไดเปนเครื่องหม�ยถึงก�รประทับอยูขององคพระเจ�ตอโลก

	 เวล�ที่เร�ถูกเจิมในศีลกำ�ลัง	 เร�จะไดยินคำ�ว�:	 “ชื่อ...		

จงประทับตร�ดวยพระคุณแหงพระจิตเจ�”	 (ช่ือ....	 จงรับเคร่ืองหม�ย

พระจิตเจ�ที่พระบิด�ประท�นให)	นี่เปนพระพรที่อ�งอิงถึง

พระจิตเจ�	เร�ไดถูกประทับตร�ดวยพระคุณแหงองคพระจิต

เจ�นั่นเอง	พระจิตเจ�คือพระเจ�	คือ	“พระพรแรกสำ�หรับผูที่มี

คว�มเชื่อ”	(บทขอบพระคุณแบบที่สี่)

ศีลกำาลังนำาไปสู่ศีลมหาสนิท

	 “ศีลมห�สนิทเปนทั้งหมดของก�รเริ่มตนเปนคริสตชน”	

(CCC	1322)	เมื่อคว�มบ�ปของเร�ถูกชำ�ระไปแลวและถูกสวม

ดวยพระจิต	และเร�ถูกนำ�ไปสูโต๊ะง�นเล้ียงแหงศีลมห�สนิท	
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บทภ�วน�แบบเก�ในบทขอบพระคุณแบบที่สอง	 แสดงใหเห็น

ถึงบทบ�ทขององคพระจิตเจ�กระจ�งกว�ในบทขอบพระคุณ

แบบที่หนึ่ง	 ถึงแมว�คำ�พูดจะเปลี่ยนเพื่อใหกลมกลืนคล�ยบท

ภ�วน�	ในแตละพิธีศีลมห�สนิทที่เร�ภ�วน�ตอพระเจ�	“โปรด

ทำ�ใหศักดิ์สิทธิ์	โดยเฉพ�ะของประท�นนี้”	(โปรดทรงพระกรุณ�

สงพระจิตเจ�ม�บันด�ลใหปงและเหล�องุนนี้ศักด์ิสิทธิ์)	เร�

ภ�วน�โปรดทรงสงพระจิตเหนือของประท�นนี้	 ดังเชนน้ำ�ค�ง

ที่ตกลงม�	เพื่อที่จะเข�รวมเปนพระก�ยและพระโลหิตขององค

พระคริสตเจ�	เพ่ือเร�จะรวมกันเปนหน่ึงโดยองคพระจิตเจ�	(บท

ขอบพระคุณแบบที่สอง)	

	 ในพิธีศีลมห�สนิท	เร�วอนขอองคพระจิตไดทรงกระทำ�	

2	ประก�ร	ประก�รแรกคือ	ใหทรงเปลี่ยนแผนปงและเหล�องุน

ใหเปนพระก�ยและพระโลหิตอันศักดิ์สิทธ์ิขององคพระคริสต

เจ�	และประก�รที่สองใหเปลี่ยนแปลงเร�	–	ผูที่ดื่ม	กิน	แผนปง

ศักดิ์สิทธิ์และเหล�องุน	 กล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิตของ

พระคริสตเจ�	 คำ�พูดที่ว�	 “คุณเปน	 ในสิ่งที่คุณกิน”	 (you	 are	

what	 you	 eat)	 นั่นเปนคำ�พูดที่ถูกตองในที่นี้	 เหมือนที่นักบุญ	

ออกุสติน	(St.	Augustine)	ไดเตือนผูที่มีคว�มเชื่อในศตวรรษที่	

4	ว�		“ถ�คุณเปนพระก�ยของพระคริสตเจ�และส�นุศิษยของ

พระองค	 คุณก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่นอนพักบนพระแทนบูช�ของ

พระเจ�	 เปนอย�งที่คุณเห็น	และยอมรับในสิ่งที่คุณเปน”	และ	

“นั่นคือตัวคุณที่อยูบนพระแทน	และน่ันก็ตัวคุณอีกท่ีอยูใน 
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ถวยก�ลิกส”

	 ค�ทอลิกเร�ภูมิใจในจ�รีตพิธีกรรมของก�รแสดงคว�ม

เค�รพตอพระก�ยและพระโลหิตขององคพระเยซูคริสตเจ�	

ดวยคว�มเชื่อ	 เร�รับรูถึงก�รประทับอยูในก�รสำ�แดงขององค

พระจิตเจ�ที่ทรงเปลี่ยนแผนปงและเหล�องุน	 เปนพระจิตองค

เดียวกันที่ท�ท�ยเร�	บอยครั้งที่ย�กจะเค�รพในพระก�ยของ

พระคริสตเจ�	โดยคว�มเชื่อเร�รับรูถึงก�รประทับอยูขององค

พระจิตเจ�ท่ีทรงสำ�แดงก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเชื่อในสังคมของ

เร�	“โปรดใหข�พเจ�ทุกคน	ที่รับพระก�ยและพระโลหิตของ

พระบุตรเปนอ�ห�รแลวไดรับพระจิตเจ�	สนิทสัมพันธเปนก�ย

เดียวใจเดียวกันในพระคริสตเจ�”	(บทขอบพระคุณแบบที่ส�ม)

ความเป็นเอกภาพในองค์พระจิตเจ้า

	 พระสันตะป�ป�	 ยอหน	 ปอลที่	 2	 ไดทรงกระตุนเตือน

ค�ทอลิกใหภ�วน�สำ�หรับสหัสวรรษที่ส�ม	เพื่อแสดงถึง

ลักษณะพิเศษโดยเอกภ�พและสันติสุข	พระองคตรัสว�	“ใน

คำ�ออนวอนสวนม�กที่พระศ�สนจักรวอนขอตอพระผูเปนเจ�

ในชวงเวล�ที่สำ�คัญนี้	นั่นคือคว�มเปนเอกภ�พของบรรด� 

คริสตชนจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไดถึงก�รมีสวนรวมกันอย�งเต็ม

รูปแบบ	 เร�ภ�วน�	 (ในสหัสวรรษใหมนี้)	 จะมีคำ�มั่นสัญญ�ใน

โอก�สสำ�หรับผลท่ีจะทำ�ง�นรวมกันในทุกๆพ้ืนท่ี	เพ่ือท่ีจะรวมเร�

เข�ดวยกัน	มีขอที่ไมตองสงสัยเลยมีพลังอยูม�กม�ยที่ทำ�ให
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เร�ศักดิ์สิทธิ์”	 นั่นคือก�รทำ�ง�นขององคพระจิตเจ�	 ท�ยที่สุด

ถึงคว�มเปนสงฆที่สูงสุดขององคพระเยซูเจ�”

	 ข�พเจ�อธิษฐ�นภ�วน�มิใชสำ�หรับคนเหล�นี้เท�นั้น	

แตสำ�หรับผูท่ีจะเชื่อในข�พเจ�ผ�นท�งว�จ�ของเข�ดวย	“ข�

แตพระบิด�	ข�พเจ�อธิษฐ�นภ�วน�เพื่อใหทุกคนเปนหนึ่ง

เดียวกัน	เชนเดียวกับที่พระองคทรงอยูในข�พเจ�	และข�พเจ�

อยูในพระองคเพื่อเข�ทั้งหล�ยอยูในพระองคและในข�พเจ�	

โลกจะไดเชื่อว�พระองคทรงสงข�พเจ�ม�	พระสิริรุงโรจนที่

พระองคประท�นใหข�พเจ�น้ัน	ข�พเจ�ไดใหกับเข�เพ่ือใหเข�

เปนหนึ่งเดียวกัน	 เชนเดียวกับที่พระองคและข�พเจ�เปนหนึ่ง

เดียวกัน	ข�พเจ�อยูในเข�	และพระองคทรงอยูในข�พเจ�	

เพ่ือเข�จะไดเปนหน่ึงเดียวกันโดยสมบูรณ	 โลกจะไดรูว�พระองค

ทรงสงข�พเจ�ม�	พระองคทรงรักเข�	เชนเดียวกับที่ทรงรัก

ข�พเจ�”	(ยอหน	17:20-23)

	 คว�มกล�ห�ญและวิสัยทัศนที่พย�ย�มอย�งหนักเพื่อ

ในท่ีสุด	คว�มเปนเอกภ�พคือสัญญ�และพระหรรษท�นของ

ศีลกำ�ลัง	ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงจิตวิญญ�ณ

	 กฎหม�ยพระศ�สนจักรขอ	890	ไดพูดถึงก�รชวยผูท่ีศรัทธ�

ใหไดรับศีลกำ�ลัง	 “อย�งสมบูรณและถูกตอง”	 มีกฎเพิ่มเข�ม�

ว�	พระสงฆตองเปนผูใหคำ�อบรมสั่งสอนแกสัตบุรุษเกี่ยวกับ

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้	และกระตุนใหพวกเข�ไดรับในเวล�ที่

สมควร	ผูที่เปนพอและแมมีหน�ที่ที่ตองดูแลลูกๆใหไดรับศีล
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ศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มตนชีวิตคริสตชนดวย

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คว�มหม�ยของ	“ก�รปกมือ”	สำ�หรับคุณคืออะไร?	

2.	 ก�รเจิมดวยก�รใสน้ำ�มันหม�ยถึงอะไร?	 เมื่อไหรที่คุณท�

น้ำ�มันบนร�งก�ยของคุณ	(หลังจ�กอ�บน้ำ�	บนช�ยห�ด	

บรรเท�อ�ก�รคัน)	นั่นหม�ยถึงอะไร?

3.	 พระคุณของพระจิตประก�รใดท่ีคุณตองก�รม�กที่สุดใน

ชีวิตของคุณ?	ทำ�ไม?
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บทที่3

ต้องทำาอย่างไรสำาหรับการรับศีลกำาลัง?

	 สวนม�กโบสถค�ทอลิกในสหรัฐอเมริก�	ที่เดินต�ม

จ�รีตพิธีกรรมล�ติน	(Latin	Rite)	ผูที่จะรับศีลกำ�ลังจะตองแสดง

คว�มคิดเห็นและเรียนรูผ�นท�งกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปน

คริสตชน	 (RCIA)	หรือเมื่อเด็กอ�ยุครบต�มกำ�หนด	ผูปกครอง

ค�ทอลิกไดเห็นคุณค�แหงคำ�ม่ันสัญญ�ที่จะใหลูกของตนไดรับ

ศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลัง	และรับศีลมห�สนิทครั้งแรก	บ�งสวนของ

พิธีศีลล�งบ�ปเด็กเพื่อเตือนว�	“เด็กๆที่รัก	ลูกไดบังเกิดใหมใน

ศีลล�งบ�ป	พวกลูกถูกเรียกว�บุตรของพระเจ�	ซึ่งพวกลูกเปน

อย�งแทจริง	และในศีลกำ�ลังพวกลูกจะไดรับคว�มสมบูรณจ�ก

องคพระจิตเจ�	และในศีลมห�สนิทพวกลูกจะมีสวนรวมในง�น

เลี้ยงของพระคริสตผูพลีพระชนม

	 คืนกอนวันฉลองปสก�	 ผูที่เพิ่งจะไดรับศีลล�งบ�ป	 ผู

ที่จะไดรับศีลกำ�ลังใหจดจำ�ว�	 “พวกท�นกำ�ลังจะมีสวนรวมใน

ก�รนำ�ขององคพระจิตเจ�	 ในพวกท�น	พระจิตเจ�ที่สงม�จ�ก

องคพระเจ�เหนืออัครส�วกในวันเพนเตกอสเต	และใหใหกับ

ผูสืบตำ�แหนงผ�นท�งน้ำ�แหงศีลล�งบ�ป”	 Carol	 Luebering,	

Rita	Burns	Senseman	และคุณพอ	Richstatter	จะอธิบ�ยถึง

เรื่องนี้
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ศีลกำาลัง:บุคลิกลักษณะของเรา(คาทอลิก)

	 Carol	Lubering	คิดว�ก�รรับศีลกำ�ลังใหโอก�สเย�วชน

ท่ีจะยืนยันคว�มเปนคริสตชนของตนเอง	เธอเขียนว�	ก�รเตรียมตัว 

เข�รับศีลกำ�ลังจะมีก�รเรียนคำ�สอน	ศึกษ�ชีวประวัติของบรรด�ผู

มีคว�มเชื่อ	 และเรียนรูก�รเปนคริสตชนค�ทอลิกมีคว�มหม�ย

อย�งไร	หรือคว�มเชื่อที่พวกเร�ภ�วน�ในบทข�พเจ�เชื่อและ

วิถีท�งก�รดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชน	ศีลกำ�ลังจะตองล�ช�ออก

ไปจนกว�เด็กท�รกที่ไดรับศีลล�งบ�ปแลวจะโตพอที่จะเข�ใจ

ในสิ่งเหล�นั้น	อ�จถึงอ�ยุพอรูคว�ม	(ประม�ณ	7	ป)	และโดย

สวนม�กคือย�งเข�สูวัยรุน

	 ณ	วันนี้ผูรับศีลกำ�ลังยืนตอหน�ศ�สนบริกรของพระ

ศ�สนจักรคือ	 พระสังฆร�ช	 หรือพระสงฆ	 (ที่ไดรับมอบหม�ย)	

ซ่ึงพวกเข�จะไดรับก�รเจิมดวยน้ำ�มันหอม	(คริสม�)	ซ่ึงเสกโดย

พระสังฆร�ชในพิธีบูช�ขอบพระคุณในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์	

แนนอน	 ผูรับศีลกำ�ลังตองยืนยันกับตัวเองว�	 “ใชที่นี่คือพระ

ศ�สนจักรของฉัน	 ฉันยอมรับคว�มเชื่อที่พระศ�สนจักรสั่งสอน	

นี่คือตัวฉันเอง”

	 เหมือนเร�ทุกคน	ในวันนั้นผูรับศีลกำ�ลังและจะตอเนื่อง

ไปจนสัมผัสคว�มศักดิ์สิทธิ์ที่แทจริง	คือวันที่เมื่อแสงสว�ง

ตลอดนิรันดรจะทอแสงออกสูดวงต�ใหมอีกข�งหนึ่งของ

หลุมศพ	ขอผูกมัดในคว�มเชื่อตอพระเจ�	เปนคว�มพย�ย�มที่

ใชเวล�ย�วน�นม�กกว�ก�รปฏิบัติเพียงครั้งเดียว	เพร�ะฉะนั้น	
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เปนก�รพูดท่ีย�กเก่ียวกับศีลกำ�ลัง	เปรียบเสมือนศีลแหง	

“ก�รเติบโต”	คว�มรับผิดชอบ	หนังสือคำ�สอนพระศ�สนจักร

ค�ทอลิกไดเตือนไวว�	 ก�รเจริญเติบโตในคว�มเชื่อไมส�ม�รถ

วัดไดดวยอ�ยุ	และอ�ยุท�งก�ยภ�พไมเปนเงื่อนไขตออ�ยุท�ง

วิญญ�ณ	(CCC	1308)	

	 ศีลกำ�ลังคือ	“ตร�ประทับ”	คำ�สัญญ�ของพระเจ�	ทำ�ให

เร�เปนเหมือนสมบัติของพระเจ�		ศีลกำ�ลังคือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่แท

จริงแหงก�รรับผิดชอบ	แตคว�มรับผิดชอบที่เร�ฉลองนั่นเปน

ของพระเจ�กอนที่จะเปนของเร�	 และคว�มเชื่อมั่นที่พระเจ�มี

ตอศีลกำ�ลัง	มันมีม�กกว�ที่เร�มีใหกับศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้

การใช้กระบวนการRCIA

	 Rita	 Burns	 Senseman	 ไดรับก�รสนับสนุนที่ย�วน�น

จ�กผูนำ�ชุมชนแหงคว�มเชื่อใหใชจ�รีตพิธีกรรมก�รเริ่มเข�เปน

คริสตชนสำ�หรับผูใหญ	เธออธิบ�ยว�	RCIA	คือกฎเกณฑที่ 

พระศ�สนจักรค�ทอลิกใชตอนรับคริสตชนใหม	แตสวนท่ีสำ�คัญ

กว�เปนสม�ชิกของพระศ�สนจักรนั้นคือก�รเปนส�นุศิษยของ

พระเยซูเจ�	ผ�นท�งบทภ�วน�ทั้งหมด	และครอบคลุมไปถึง

ก�รฝกในหนท�งก�รดำ�เนินชีวิตของคริสตชน	 (75)	ผูที่ยังไมได

รับศีลล�งบ�ปเข�ม�รูจักกับพระเยซูเจ�	 ผ�นท�งสังคมคริสตชน 

ค�ทอลิก	และเข�เรียนรูที่จะดำ�เนินชีวิตอย�งส�นุศิษยของ

พระเยซูเจ�	 ดังนั้นเข�กล�ยเปนส�วกที่ไดตอเนื่องพันธกิจของ
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พระเยซูเจ�ในโลกจนถึงทุกวันนี้

	 บ�งคนที่ม�เข�รวมใน	RCIA	พรอมที่จะเปนส�วกของ

พระเยซูเจ�โดยผ�นท�งพระคุณแหงศีลล�งบ�ปแบบที่พวกเข�

ไดรับในคว�มเชื่อโปรเตสแตนท	ถึงแมว�	RCIA	จะออกแบบม�

สำ�หรับใชกับผูที่ยังไมไดรับศีลล�งบ�ป	แตก็ส�ม�รถใชไดอย�ง

เหม�ะสมกับบุคคลที่ไดรับศีลล�งบ�ปแลว	รวมไปถึงผูใหญ

และเด็กที่มีอ�ยุม�กกว�เจ็ดปขึ้นไป

	 ก�รเดินท�งแหงคว�มเชื่อ	โดยอ�ศัยกระบวนก�ร	RCIA	

นั้น	 ม�กกว�ก�รเข�หองเพื่อเรียนคำ�สอน	 แตเปนก�รเข�ใจถึง

ก�รกลับใจและพบหนท�งใหมของชีวิตในพระคริสต	ถึงแมว�

หลักก�รและวิธีก�รใชเปนสวนหนึ่งของรูปแบบก�รดำ�เนินก�ร	

รูปแบบของก�รเปนศิษยนั้นเหมือนก�รฝกง�น	“ผูฝก”	เรียนรู

ก�รดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชนค�ทอลิก	จ�กก�รอยูท�มกล�ง

ชุมชนแหงคว�มเชื่อ	กล�วคือชุมชนมีสวนรวมในก�รฝกผู

ที่ประสงคจะเปนคริสตชนไดรูจักขอคว�มเชื่อ	และแนวท�ง

ดำ�เนินชีวิตกับวิถีชีวิตใหมนี้

	 ในคืนวันเส�รศักด์ิสิทธิ์	ผูท่ีรวมเดินท�งในคว�มเชื่อที่

ผ�นกระบวนก�ร	 RCIA	 ไดรับเชิญใหม�รวมฉลองศีลศักดิ์สิทธ

แหงก�รเริ่มตนชีวิตคริสตชน:	 ศีลล�งบ�ป	 (สำ�หรับผูที่ยังไมได

รับศีลนี้)	 ศีลกำ�ลัง	 และศีลมห�สนิท	 ผูที่ไดรับเลือกสรรใหเปน

คริสตชนจะถูกจุมไปในน้ำ�แหงก�รเกิดใหมและออกม�จ�กน้ำ�

แหงก�รเกิดใหมในพระคริสต	 โครงร�งภ�ยนอกจะเหมือนองค
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พระคริสตผ�นท�งน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์	 (คริสม�)	ของศีลกำ�ลัง	ท�ย

ที่สุด	คว�มครบครันของก�รเริ่มเข�สูชีวิตคริสตชนเกิดขึ้นเมื่อผู

ท่ีไดรับเลือกสรรไดรับพระก�ยและพระโหลิตของพระคริสตเจ�

ในศีลมห�สนิท	

ศีลกำาลัง:ขนบธรรมเนียมและหลักเกณฑ์

	 ผูที่ไดรับศีลล�งบ�ปเท�นั้นส�ม�รถรับศีลกำ�ลังได	ใน

สหรัฐอเมริก�	ผูที่จะไดรับศีลควรจะมีอ�ยุระหว�ง	7-16	ป	

อย�งไรก็ต�ม	มีขอยกเวนถ�เปนไปได	ขนบธรรมเนียมและ

กฎหม�ยของพระศ�สนจักร	(891)	“ใหสัตบุรุษไดรับศีลกำ�ลัง

เมื่อถึงวัยที่รูจักใชดุลยพินิจโดยประม�ณ	 เวนไวแตว�สภ�พระ

สังฆร�ชจะกำ�หนดอ�ยุไวเปนอย�งอื่น”	และแนะนำ�อย�งหนัก

แนนว�ผูท่ีจะรับศีลกำ�ลังนั้นควรมีพี่เลี้ยง	(Sponsors)	นั่นคือ

ก�รเริ่มเข�เปนคริสตชนที่คอยสงเสริมและเปนแบบอย�งของ

ก�รเปนพย�นคริสตชน	 ต�มหลักก�รแลว	 พี่เลี้ยงของผูรับศีล

กำ�ลังควรเปนคนเดียวกันกับตอนรับศีลล�งบ�ป	หรือจะเปน

พอแมอุปถัมภของผูรับศีลกำ�ลังก็ได	 พี่เลี้ยงตองมีอ�ยุไมนอย

กว�สิบหกป	(แตก็มีขอยกเวนในบ�งกรณี)	“เท�ที่ทำ�ได	ใหผูรับ

ศีลกำ�ลังมีพอแมอุปถัมภ	ซึ่งมีหน�ที่เอ�ใจใสใหผูรับประพฤติ

ตนเปนพย�นท่ีแทจริงของพระคริสต	และปฏิบัติหน�ที่อัน

เนื่องม�จ�กศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้อย�งซื่อสัตยครบถวน	(892)

กฎหม�ยพระศ�สนจักรขอ	880	เรียกรองใหมีก�รใชน้ำ�มันคริสม�ท่ี
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หน�ผ�ก	 โดยก�รปกมือ	 และกล�วว�จ�ที่กำ�หนดไวในหนังสือ

พิธีกรรมท่ีไดรับก�รรับรอง	(ในศ�สนจักรตะวันออกเรียกว�	ม�ยรอน	

Myron)	 น้ำ�มันหอมที่ไดรับก�รเสกโดยพระสังฆร�ช	 นี่เปนก�ร

กระทำ�ของก�รเจิมดวยน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์	โดยศ�สนบริกรดวย

ก�รปกมือ	พระสันตะป�ป�	เป�โลที่	6	ไดบรรย�ยถึงขอโตแยง

เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ว�	“ศีลกำ�ลังคือผูที่ผ�นท�งก�รเจิมดวย

น้ำ�มันคริสม�บนหน�ผ�ก	 กระทำ�โดยก�รปกมือ	 และผ�นโดย

คำ�พูด	(ว�จ�)	“จงประทับตร�ดวยพระคุณแหงองคพระจิตเจ�”	

องค์ประกอบ3ประการของการรับศีลกำาลัง

	 คุณพอ	 Richstatter,	 O.F.M.	 ไดอธิบ�ยถึงคว�มสำ�คัญ

ของก�รเจิม	ก�รสัมผัส	และคำ�พูด	(ว�จ�)	ของศีลศักดิ์สิทธิ์ว�

 1. ก�รเจิม

	 อะไรคือคว�มทรงจำ�ที่คุณท�น้ำ�มันบนร�งก�ยของ

คุณ?	ผมยังจำ�ตอนที่คุณแมของผมท�วิคว�โปรับท่ีหน�อก

ตอนที่ผมยังเล็กและเปนไข

	 ผมยังจำ�ถึงคว�มรูสึกของก�รท�ครีมกันแดดและนอน

อ�บแดดบนช�ยห�ดที่แคริฟอรเนีย	 และผมยังจำ�ถึงขี้ผึ้งที่คุณ

หมอท�ใหที่หัวไหลหลังจ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รเลนกีฬ�	 และ

ผมชอบข�วโพดอบที่ท�ดวยเนย

	 ก�รท�	มีคว�มหม�ยในหล�ยท�ง	ในยุคโบร�ณ	น้ำ�มัน

หม�ยถึง	คว�มแข็งแรง	ก�รรักษ�	และคว�มคลองแคลว	สำ�หรับ
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ช�วยิว	บรรพบุรุษแหงคว�มเชื่อของเร�	น้ำ�มันคือเครื่องหม�ย

แหงพระเจ�ไดทรงเลือกบ�งคนใหเปนพระสงฆ	ประก�ศก	และ

กษัตริย

	 ช�วยิวสวนม�กจะเฝ้�รอก�รเจิมที่พิเศษนี้	 “เมสสิย�ห”	

จะม�ประก�ศถึงพระอ�ณ�จักรของพระเจ�	คำ�ว�	“เมสสิย�ห”	

หม�ยถึง	“ผูถูกเจิม”	เปนคำ�ที่ยิ่งใหญและสำ�คัญม�ก

	 คริสตชนเชื่อว�พระเยซูแหงน�ซ�เร็ธ	เปนผูที่ถูกเจิมผู

นั้น	ในพระคัมภีรไดเขียนในภ�ษ�กรีก	และ	“ผูที่ถูกเจิม”	ไดถูก

แปลว�	“พระคริสต”	ในภ�ษ�กรีก	บ�งคนไดใชคำ�พูดที่ว�	“พระ

เยซูคริสต”	 “คริสต”	 ดูเหมือนว�จะเปนน�มสกุลของพระเยซู	

นั่นมีคว�มหม�ยถึงพระเยซู	ผูถูกเจิม	คือองคพระเมสสิย�ห	คำ�

ว�	“พระคริสต”	หม�ยถึง	“ผูถูกเจิม”	เร�เรียกพวกเร�ว�	“คริสตชน”	

เพร�ะว�เร�ไดถูกก�รเจิม	 “ประช�กรซึ่งมีน้ำ�มัน”	 ถ�กล�วถึง

ศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลัง	และศีลมห�สนิท	ที่ริเริ่มเร�ในก�รเข�สูที่	

“มีน้ำ�มัน”	 คือชุมชนแหงก�รเจิมและตอเนื่องดวยกระแสเรียก

แหงองคพระเมสสิย�ห	คือพระคริสต

 2. ก�รสัมผัส

	 ในสมัยโบร�ณ	ก�รปกมือบ�งคน	หรือก�รย่ืนมือข�งหน่ึง

ออกเหนือศีรษะบ�งคนนั้นเปนเครื่องหม�ยของก�รอัญเชิญ

องคพระจิตเจ�	ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนี้ใชเครื่องหม�ยเดียวกัน	

เร�เรียกบทภ�วน�นี้ที่ผูรวมมีก�รปกมือว�	epiclesis	 คือก�ร
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ภ�วน�

	 ในศีลล�งบ�ป	 พระสงฆเจิมผูรับศีลท่ีมือท้ังสองข�ง	 และ

ปกมือเหนือผูรับศีลในศีลอภัยบ�ป	พระสงฆจะปกมือบนศีรษะ

ของผูม�ส�รภ�พบ�ป	 และกล�วคำ�อภัยบ�ป	 ในชวงเจิมผูเจ็บ

ป่วย	พระสงฆปกมือบนผูป่วย	เพื่อที่จะโปรดศีลเจิมคนไข	ในศีล

บรรพช�	พระสังฆร�ชจะปกมือเหนือผูที่ไดรับก�รบวชเปนพระ

สงฆ	 ในระหว�งศีลสมรส	 พระสงฆผูเปนประธ�นยื่นมือออก

เหนือคูบ�วส�ว	 ผูที่ใหคำ�ปฎิญ�ณแหงศีลสมรส	 และอัญเชิญ

องคพระจิตเสด็จเหนือพวกเข�	เพื่อพวกเข�จะยังคงซื่อสัตยตอ

คำ�สัญญ�แหงศีลสมรส	 ในศีลมห�สนิทพระสงฆอัญเชิญพระจิต

ลงม�เหนือของถว�ย	และยื่นมือเหนือแผนปงและเหล�องุน

และภ�วน�ขอองคพระจิตโปรดทรงเปลี่ยนใหเปนพระก�ยและ

พระโลหิตขององคพระคริสต	เพ่ือผูท่ีรับจะไดเปล่ียนเปนพระก�ย

เดียวกัน

	 ในศีลกำ�ลัง	ประธ�นจะปกมือเหนือศีรษะของผูรับศีล	

และภ�วน�ขอองคพระจิตเสด็จลงม�เหนือพวกเข�	 คุณจะไดยิน

บทภ�วน�ถึงพระจิตเจ�	บทภ�วน�น้ี	เปนก�รวอนขอพระหรรษท�น

ที่เร�เรียกว�พระคุณเจ็ดประก�รแหงองคพระจิตเจ�	เลขเจ็ดนั้น

เปนเครื่องหม�ยแหงคว�มสมบูรณครบครัน	คว�มกล�ห�ญ	

คว�มอุดมสมบูรณ	 เม่ือเร�พูดถึงศีลศักด์ิสิทธ์ิท้ังเจ็ด	 เร�หม�ยถึง

ม�กกว�จำ�นวนเลขคือ	 1+6	 ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนี้บอกเปนนัย

ถึงคว�มอุดมสมบูรณแหงคว�มรักของพระเจ�ที่ทรงมีตอเร�	
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 3. คำ�พูด (ว�จ�)

	 คำ�พูดที่ใชในพิธีกรรมคือสัญลักษณอีกอย�งหนึ่งของ

ศีลกำ�ลัง	 คำ�ที่ใชในพิธีก�ร	 บทอ�นจ�กพระวรส�ร	 บทเทศน	

ก�รเชิญชวนของประธ�นในพิธี	 บทภ�วน�วอนขอพระคุณท้ังเจ็ด

แหงองคพระจิตเจ�	 ทั้งหมดนี้ชวยเร�ที่จะเรียนรูถึงคว�มหม�ย

ของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

	 เมื่อคุณถูกเจิม	 ประธ�นในพิธีจะกล�วเรียกชื่อของคุณ	

และพูดว�	“จงประทับตร�ดวยพระคุณแหงองคพระจิตเจ�”	

คิดถึงประเด็นหลักของแตละคำ�พูด

 ชื่อของคุณ	ก�รเรียกชื่อนั้นหม�ยถึงอะไร?	ในศีลกำ�ลัง

เร�ไดยินชื่อของเร�อีกครั้งหนึ่ง	 เหมือนชื่อที่เร�ไดรับในศีลล�ง

บ�ป	 ศีลกำ�ลังเริ่มจ�กศีลล�งบ�ป	 (บ�งคนอ�จจะเพิ่มชื่อใหม

ในศีลกำ�ลังนี้	เพื่อที่จะเพิ่มนักบุญองคอุปถัมภ)

 ก�รประทับตร�	คำ�นี้มีคว�มหม�ยอย�งม�กในศ�สน�

ของเร�	 ในสมัยกอนเอกส�รที่แทจริงโดยผูประพันธนั้นจะตอง

ประทับตร�เอกส�รนั้นดวย	 (จะพบบอยกับแหวนประทับตร�)	

ในจุดที่มีขี้ผึ้งรอน	สัญลักษณที่เดนชัดหรือตร�ที่เหมือนกับ

ล�ยเซ็นของบุคคลน้ัน	 ในศีลกำ�ลัง	 เร�ไดรับสัญลักษณของพระเจ�	

ตร�ของพระเจ�	พระเจ�ทรงประทับตร�เร�อย�งถ�วรและ

ตลอดนิรันดร	เหมือนที่พระองคทรงเจิมเร�

	 เร�รับศีลกำ�ลังน้ีไดพียงแคคร้ังเดียวเท�น้ัน	จะเกิดอะไรข้ึน

กับเร�ในศีลกำ�ลังเพื่อเร�จะไดคล�ยกับองคพระคริสต	 ศีลนี้จึง
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ไมส�ม�รถที่จะทำ�ไดอีกครั้ง	 เร�พูดถึงคว�มพิเศษที่สอดคลอง

กันในองคพระคริสต	 ในศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษแหง

ศีลกำ�ลัง

 ของขวัญ	นี่เปนกุญแจสำ�คัญของศีลกำ�ลัง	เพื่อที่จะ

เตือนเร�ว�เร�รวมฉลองในง�นของพระเจ�	 บ�งคร้ังเร�เตรียมก�ร

สำ�หรับก�รรับศีลกำ�ลังในปแหงก�รศึกษ�และบริก�ร	และดู

เหมือนว�ศีลกำ�ลังคือผลร�งวัล	บ�งครั้งเร�ไดกำ�ไร

	 แตศีลกำ�ลังไมใชผลง�นของเร�	มันคือของขวัญจ�กพระเจ�	

แลวของขวัญชิ้นนั้นคืออะไร?	พระจิตเจ�คือของขวัญชิ้นแรก

สำ�หรับผูที่เชื่อ	

	 เมื่อคุณคิดถึงคำ�ที่ว�	จิตวิญญ�ณ	ในใจคุณคิดถึงอะไร?	

จิตวิญญ�ณที่มีตอโรงเรียน	 จิตวิญญ�ณที่มีตอทีม	 เมื่อเร�พูด

ถึง	 “จิตวิญญ�ณที่มีตอทีม”	 ตัวอย�งเชน	 เร�อ�งอิงถึงบ�งสิ่ง

ที่สม�ชิกของทีมไดครอบครองรวมกันและบ�งอย�งที่ไกลออก

ไปในสวนบุคคลของทีม	 มันคือบ�งสิ่งที่พวกเร�มีรวมกัน	 บ�ง

สิ่งที่กระตุนพวกเร�	 บ�งสิ่งที่ใหเร�มีจุดมุงหม�ยและวิสัยทัศน

เดียวกัน

	 น่ันคือส่ิงท่ีพระจิตเจ�ทรงกระทำ�ในเร�	 พระจิตเจ�คือ 

ลมห�ยใจของพระเจ�ในตัวเร�	 ลมห�ยใจของพระเจ�ใหร�งก�ย

ของเร�พิเศษ	(ศักดิ์สิทธิ์)	ชีวิต	พลังง�น	และคว�มกระตือรือรน	

จิตวิญญ�ณนี้ไมไดทำ�ใหเร�เปนแคเพียงสม�ชิกของทีมเท�นั้น	

แตทำ�ใหเร�เปนม�กกว�นั้น	เร�กล�ยเปนสม�ชิกในร�งก�ย
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เดียวกัน	 ในพระคริสตก�ย�	พระจิตเจ�รวบรวมเร�ในพระก�ย

ของพระคริสต	โดยพระองค	เร�ส�ม�รถเรียกพระเจ�ว�พระบิด�

ต�มคว�มจริง	“อับบ�”	เปรียบเสมือน	คุณพอ	น่ันคือพระจิตเจ�

ที่ใหเอกลักษณแกเร�	 ที่บอกเร�ว�เร�คือใคร	 -	 พระก�ยแหง

พระคริสตเจ�

	 นักบุญเป�โล	 ไดใชก�รอุปม�อุปไมยกับร�งก�ยมนุษย	

เพื่อที่จะอธิบ�ยคว�มสัมพันธกับพระคริสต	นักบุญยอหน	

ใชคำ�อุปม�ที่แตกต�งออกไป	นั่นคือตนองุนและกิ่งก�น	ใน

อ�ห�รค่ำ�มื้อสุดท�ย	พระเยซูไดตรัสกับอัครส�วก	“เร�เปนเถ�

องุน	ท�นทั้งหล�ยเปนกิ่งก�น	ผูใดดำ�รงอยูในเร�	และเร�ดำ�รง

อยูในเข�	ก็ยอมเกิดผลม�ก	เพร�ะถ�ไมมีเร�	ท�นก็ทำ�อะไรไม

ไดเลย”	 (ยอหน	15:5)	 ในคำ�อุปม�นี้	พระจิตเจ�เปรียบเสมือน	

น้ำ�เลี้ยงจ�กตนไม	ที่ใหชีวิตแกตนองุนและกิ่งก�นต�งๆ	

ศีลกำาลังและศีลล้างบาป

	 ศีลกำ�ลังนั้นเริ่มม�จ�กศีลล�งบ�ป	นี่คือคว�มจริง	ไมว�

อย�งไรก็ต�ม	พิธีศีลล�งบ�ปจะเริ่มกอนพิธีศีลกำ�ลัง	(เหมือนที่

เกิดบอยครั้งในจ�รีตพิธีกรรมตะวันออกและใน	RCIA)	

	 ศีลกำ�ลังท่ีสมบูรณเปนสัญลักษณของศีลล�งบ�ป	ศีล

กำ�ลังหม�ยถึง	คว�มหม�ยทั้งหมดของศีลล�งบ�ป

	 ตนฉบับของประวัติศ�สตรคือเครื่องหม�ยแหงศีล

กำ�ลังที่มีม�กม�ยและหล�กหล�ย	แหลงที่ม�แหงหนึ่งสำ�หรับ
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พิธีกรรมของศีลกำ�ลัง	ส�ม�รถห�ไดจ�กวิธีก�รอ�บน้ำ�ของ

จักรวรรดิโรมัน	หลังจ�กก�รอ�บน้ำ�	ช�วโรมันจะใชน้ำ�มันใน

ก�รชโลมตัว	 ในสมัยของเร�เมื่อเร�อ�บน้ำ�	 เร�ชำ�ระร�งก�ย	

และเช็ดตัวใหแหง	ในสมัยโรมัน	น้ำ�มันเปนสวนหนึ่งของพิธีก�ร

อ�บน้ำ�	ก�รอ�บน้ำ�รวมทั้งสองสิ่งคือ	น้ำ�และน้ำ�มัน

	 วันนี้ถ�เพื่อนของคุณชวนคุณไปดูหนัง	 และคุณตอบว�	

“แนนอน	แตอย�ม�กอน	6	 โมงเย็นนะ	 เพร�ะฉันตองอ�บน้ำ�

กอน”	 ผมค�ดว�ก�รอ�บน้ำ�ของคุณไมใชแคชำ�ระร�งก�ย	 แต

รวมไปถึงก�รเช็ดใหแหงดวย		ก�รเช็ดใหแหงที่เข�ใจกันคือสวน

หนึ่งของวิธีก�รอ�บน้ำ�ทั้งหมด	 ในท�งเดียวกัน	 พระศ�สนจักร

สมัยแรกเริ่มมองศีลกำ�ลังคือสวนหนึ่งของประสบก�รณแหงศีล

ล�งบ�ป

	 น้ำ�ในพิธีกรรม	 (ศีลล�งบ�ป)	 ม�จ�กคว�มหม�ยที่ว�	

ชำ�ระล�งบ�ป	และน้ำ�มันในพิธีกรรม	(ศีลกำ�ลัง)	ที่แปลในคว�ม

หม�ยที่ว�น้ำ�มัน	 (หอม)	แหงก�รสถิตอยูของพระเจ�	 เปนพระ

หรรษท�นที่ประท�นใหในแผนก�รแหงก�รไถใหรอดพน

	 เร�รูว�คว�มบ�ปไมส�ม�รถลบล�งไดนอกจ�กพระ

หรรษท�น	เหมือนในตัวอย�ง	สูญญ�ก�ศไมส�ม�รถแยกออก

จ�กตูบรรจุสินค�	โดยปร�ศจ�กก�รแทนที่	(คว�มว�งเปล�)	

ของบ�งสิ่ง	ในท�งเดียวกับพระหรรษท�นของพระเจ�ที่เติมเร�

กับก�รไถบ�ปและคว�มรอดพน	 พระหรรษท�นนี้แสดงถึงก�ร

สถิตอยูของพระเจ�ในเร�คือองคพระจิตเจ�	ศีลกำ�ลังคือศีล
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แหงองคพระจิตเจ�

ศีลกำาลังและศีลมหาสนิท

	 สิ่งสุดท�ยและเปนเครื่องหม�ยที่สำ�คัญของศีลกำ�ลัง

คือศีลมห�สนิท	เพร�ะศีลมห�สนิทคือคว�มสมบูรณแหงศีล

กำ�ลังและเปนคว�มครบครันแหงก�รเริ่มตนสูก�รเปนคริสตชน	

เพร�ะในศีลล�งบ�ป	 คว�มบ�ปของเร�ถูกชะล�ง	 ในศีลกำ�ลัง

เร�เต็มเป่ยมไปดวยพระจิตเจ�	องคพระจิตใหอำ�น�จแกเร�ที่

สืบตอคว�มเปนพระเจ�ขององคพระคริสต	 (ผูรับเจิม)	 กระแสเรียก	

ชีวิตของพระคริสตคือสิ่งแรกและคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของชีวิตที่

สรรเสริญพระเจ�

	 ก�รสรรเสริญพระเจ�ของเร�สงใหเกิดผลในศีลมห�สนิท	

ศีลมห�สนิทส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได	ในแตละพิธีศีลมห�สนิทพระจิตเจ�

เสด็จลงม�เหนือเร�อีกครั้ง	เพื่อเสริมกำ�ลังเพื่อที่เร�ส�ม�รถ

รับใชพระองค	เต็มเป่ยมไปดวยพระจิตของพระเจ�	และรวม

เข�ในสวนของพระก�ยของพระองค	เร�ส�ม�รถสมปร�รถน�

ในชีวิตในพระบัญญัติของพระเจ�	 และกระทำ�ก�รนี้เพื่อระลึก

ถึงเร�เถิด	เร�ส�ม�รถมีชีวิตอยูเหมือนที่พระคริสตผูทรง

พระชนมอยู	เหมือนดังที่นักบุญเป�โลไดเขียนไวในจดหม�ย

ถึงช�วโครินธ	ฉบับที่	2	บทที่	5	ขอ	18	“ทุกสิ่งม�จ�กพระเจ�	

พระองคทรงทำ�ใหเร�คืนดีกับพระองคเดชะพระคริสตเจ�	และ

ทรงมอบภ�รกิจก�รคืนดีนี้ใหกับเร�”



55คู่มือสำ�หรับ...ศีลกำ�ลัง

คำาถามสำาหรับไตร่ตรอง

1.	 ถ�คุณถูกเลือกใหเปนพอแมทูนหัว	คุณควรทำ�อย�งไร?

2.	 ถึงแมว�ศีลกำ�ลังจะรับไดเพียงครั้งเดียว	 แตทุกครั้งที่เร�รับ

ศีลมห�สนิท	“เปนก�รทำ�ซ้ำ�ในสวนของศีลกำ�ลังอย�งไร?”
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บทสรุป

ความหมายทั้งหมดนี้คืออะไร?

	 ในปแรกๆของคริสตศ�สน�	 ศีลล�งบ�ป	 และศีลกำ�ลัง

คอนข�งท่ีจะใกลชิดหรือเปนหนึ่งเดีวกัน	โดยทั่วไปผูรับศีลทั้ง

สองนี้จะรับในพิธีเดียวกันและโอก�สเดียวกัน	 ผูที่กลับใจไดรับ

ศีลล�งบ�ป	หลังจ�กนั้นจะมีก�รปกมือ	

	 เหมือนแตกต�งที่ยอมรับไมได	ระหว�งเหรียญสองด�น	

ศีลล�งบ�ปและศีลกำ�ลัง	เมื่อใหคว�มเดนชัดว�พระสังฆร�ช

ผูเปนประธ�นของก�รปกมือ	สังฆ�นุกรหรือพระสงฆอ�จจะ

โปรดศีลล�งบ�ป	 แตพระสังฆร�ชเปนผูเหม�ะสมสำ�หรับโปรด

ศีลกำ�ลังเมื่อศีลล�งบ�ปเริ่มขึ้นแลว

	 ไมคอยกระจ�งนักเมื่อน้ำ�มันเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม	

แตก�รเร่ิมตนของศตวรรษท่ีส�ม	 นักเทววิทย�จ�กแอฟ�ริก�เหนือ	

Tertullian	ไดเขียนเกี่ยวกับหลักก�ร	ศีลล�งบ�ปและก�รเจิม

	 ถึงแมว�เร�ไมส�ม�รถแนใจว�	 น้ำ�มันท่ีใชในศีลล�งบ�ป	

หรือสวนของก�รปกมือ	แตเร�รูว�ในศตวรรษที่	5	หัวหน�พระ

ศ�สนจักรยืนยันว�พระสังฆร�ช	“เสร็จสิ้น”	พิธีศีลล�งบ�ปโดย

ก�รปกมือ

	 ในพันธสัญญ�ใหมไดใหคว�มชัดเจนท่ีว�	 พระเยซูเจ�ไดสง

อัครส�วกไปโปรดศีลล�งบ�ป	แตไมมีในพระวรส�รที่บงบอกว�	

พระเยซูเจ�เรียกรองใหปกมือ	หรือเจิมดวยน้ำ�มัน	ในพิธีกรรมที่
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เร�เรียกว�ศีลกำ�ลัง	ในศตวรรษที่13	ไดมีนักเทววิทย�ที่ยิ่งใหญ

คือ	 นักบุญโทมัส	 อไควนัส	 อย�งไรก็ต�ม	 คำ�แนะนำ�ที่ว�พระ

เยซูเจ�ไดทรงสถ�ปน�ศีลกำ�ลัง	โดยคำ�สัญญ�ของพระองคท่ี

ว�จะสงพระจิตเจ�ลงม�	 อไควนัส	 บอกเปนนัยว�	 พระเยซูเจ�

ทรงใหพระศ�สนจักรตัดสินใจว�อะไรที่ควรใชอย�งมีคว�ม

หม�ยของก�รยอมรับและก�รเสด็จม�ขององคพระจิต

	 ปจจุบันพระศ�สนจักรโรมันค�ทอลิกไดออกกฎหม�ยดวย

เคร่ืองหม�ยของศีลกำ�ลังทั้งสองอย�งคือก�รเจิมดวยน้ำ�มัน 

คริสม�และก�รปกมือที่แสดงท�ท�งซึ่งทำ�พรอมกัน	(เปนที่ 

น�สังเกตท่ีพระศ�สนจักรตะวันออกเรียกศีลศักด์ิสิทธิ์นี้ว�	

“Chrismation”)	 ในเม่ือพระเยซูเจ�ไมไดกำ�หนดเง่ือนไข	 ส่ิงใดคือ

เครื่องหม�ยแหงก�รแบงแยกองคพระจิตเจ�	พระศ�สนจักร

มีเวล�ที่แตกต�งกัน	 ที่ใหจุดสนใจของก�รปกมือ	 และก�รเจิม

ดวยน้ำ�มัน	พระศ�สนจักรปจจุบันไดปฏิบัติสองอย�งรวมกันให

เปนหนึ่งเดียว	หรือท�ท�งของพระหรรษท�น	ก�รปกมือในชวง

เจิมน้ำ�มัน

	 ก�รแบงแยกระหว�งพิธีศีลกำ�ลังจ�กพิธีศีลล�งบ�ปมี

สวนทำ�ใหคว�มแตกต�งของก�รตีคว�มหม�ยเกี่ยวกับศีลกำ�ลัง

คืออะไร?	ควรทำ�อย�งไร?	เมื่อไหรจะไดรับศีลนี้?	
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ศีลแห่งการริเริ่มหรือศีลแห่งการเติบโต

	 ไมมีขอสงสัยในประวัติศ�สตรของพระศ�สนจักร	

พิจ�รณ�เกี่ยวกับศีลกำ�ลัง	ที่จะเปนหนึ่งของส�มศีลแหงก�ร

เริ่มตนชีวิตคริสตชน	ในคำ�สอนของพระศ�สนจักรไดกล�วไว

อย�งชัดเจนว�	“ก�รเร่ิมเข�เปนคริสตชนที่สัมฤทธิ์ผลนั้นโดย

อ�ศัย	3	ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ดวยกัน	ไดแกศีลล�งบ�ปซึ่งเปนก�รเริ่ม

ชีวิตใหม	ศีลกำ�ลังซึ่งเปนศีลที่ใหพละกำ�ลัง	และศีลมห�สนิทซึ่ง

หลองเล้ียงส�นุศิษยดวยพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�

เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระคริสตเจ�”	(CCC	1275)

	 ปร�ศจ�กก�รปฏิเสธที่ว�ศีลกำ�ลังเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนก�รเริ่มตนสูชีวิตคริสตชนค�ทอลิกไดกล�วถึงศีลกำ�ลัง

เหมือน	 “ศีลแหงก�รเติบโต”	 ในคว�มเข�ใจน้ีศีลกำ�ลังสงวนไวใน

เวล�ของชวงอ�ยุแหงก�รตัดสินใจ	 เพื่อที่เย�วชนจะไดมีคว�ม

เติบโตที่เพียงพอที่จะมีท�งเลือกของตนเองที่จะรับศีลกำ�ลัง	

บ�งคนคิดว�ศีลกำ�ลังเหมือนพิธีกรรมแหงท�งผ�น	โอก�สที่จะ

ทำ�ก�รพัฒน�อย�งลึกซึ้ง	ในคุณค�ของพระวรส�ร	แลวค�ดว�

จะไดคะแนนอีกครั้งที่สอง	

	 ก�รเพ่ิมศีลกำ�ลังใหกล�ยเปนโอก�สของก�รใหกำ�ลังใจผูรับ

ศีลเอง	เพื่อใหเข�เปนพย�นถึงพระวรส�รโดยคำ�พูดและก�ร 

กระทำ�	และเพื่อที่จะอดทนตอก�รเย�ะหยันและก�รถูกปฏิเสธ	

ซึ่งอ�จจะเกิดขึ้นกับผูที่ดำ�เนินชีวิตคริสตชนอย�งแทจริง	ผูรับ

ศีลกำ�ลังค�ดหวังว�จะใชพระคุณทั้งหล�ยนี้สำ�หรับสร�งคว�ม
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เปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ�	

 

ของประทานหรือพระคุณของพระจิตเจ้า

	 อีกอย�งของก�รเปลี่ยนแปลงในก�รแปลคว�มหม�ย

ของศีลกำ�ลังไมว�จะใหคว�มสนใจตอศีลกำ�ลังคือก�รไดรับ

ของประท�นจ�กองคพระจิตเจ�	หรือก�รตอนรับของประท�น

หล�ยๆอย�งโดยอำ�น�จแหงองคพระจิตที่จะประท�นใหแก

ผูรับศีล

	 “พระสังฆร�ชคือผูสืบตำ�แหนงจ�กอัครส�วกและมี

อำ�น�จที่ประท�นองคพระจิตในศีลล�งบ�ป	เชนเดียวกันจะ

เปนก�รสวนตัวหรือผ�นท�งพระสงฆที่ไดแตงตั้ง	เร�ไดรับศีล

ล�งบ�ปในพระคริสตเจ�และตอจ�กนี้เร�จะไดรับอำ�น�จแหง

องคพระจิตและเครื่องหม�ยสำ�คัญมห�ก�งเขนบนหน�ผ�ก”

	 บ�งคนอ�จสรุปคำ�พูดข�งตนนี้ว�	จะไมไดรับองคพระ

จิตเจ�จนกว�จะไดรับศีลกำ�ลัง	 แตถ�ศีลล�งบ�ปคือก�รบังเกิด

ใหมจ�กน้ำ�และพระจิต	 มันอ�จจะไมสอดคลองกันที่จะพูดว�

ไมไดรับองคพระจิตเจ�ในศีลล�งบ�ป	 เปนสิ่งที่แนนอนที่จะว�	

ศีลกำ�ลังนำ�ไปสูก�รแสดงถึงคว�มบริบูรณแหงองคพระจิตใน

ก�รเริ่มสูชีวิตคริสตชน	

	 อีกอย�งของก�รแปลคว�มหม�ยของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	 มุง

เนนไปถึงพระคุณของพระจิตที่ทรงกระทำ�อย�งเดนชัดในชีวิต

ของผูเริม่ตนสูก�รเปนครสิตชน		เชนในบทท่ี	2	ของหนงัสือกจิก�ร 
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อัครส�วก	พระเยซูเจ�ไดสงพระจิตเจ�ลงม�ยังพระศ�สนจักร

ในวัน	“เปนเตกอสเต”	และดวยพระจิตน้ันมีของประท�นท่ีพิเศษ

อย�งท่ีมีช่ือเสียงโดดเดนคือพระคุณที่พวกเข�ส�ม�รถพูด

ภ�ษ�ต�งๆได	ในบทเทศน�วันนั้นนักบุญเปโตรไดเชื่อมโยง

ประสบก�รณวัน	“เปนเตกอสเต”	กับประก�ศกโยเอล	ท�น

กล�วว�	พระเจ�จะทรงสงพระจิตของพระองคลงม�	จะปร�กฏ

อย�งเดนชัดในพระคุณที่ทรงประท�น	 ก�รลวงรู,	 ก�รทำ�น�ย	

และคว�มประหล�ดถึงคว�มยิ่งใหญของพระอ�ณ�จักรสวรรค

	 ศีลกำ�ลังคือประสบก�รณในวันเปนเตกอสเต	เร�ไดยิน

นักเทววิทย�กล�วว�	“พระคริสตเจ�ไดทรงประท�นพระพร

ที่หล�กหล�ยแกพระศ�สนจักร	และองคพระจิตไดแจกจ�ย

พระคุณนั้นแกผูที่เปนสม�ชิกในพระวรก�ยของพระคริสต	 เพื่อ

ที่จะสร�งประช�ช�ติของพระเจ�ในคว�มเปนเอกภ�พและดวย

คว�มรัก”

	 ถึงแมว�เร�จะพย�ย�มที่จะแกขอขัดแยงในก�รแปล

คว�มหม�ยของศีลกำ�ลัง	กอนหน�นี้มีคว�มลึกลับที่เร�ตอง

คนห�	กับนักเทววิทย�ที่ไมมีขอขัดแยง	ที่มีอยูในหล�ยแงมุม	มี

วิธีก�รม�กม�ยและคว�มเข�ใจที่ส�ม�รถนำ�ไปปรับใชไดตอศีล

กำ�ลังที่ม�แหงแสงสว�งของคว�มเปนจริง	 กล�วคือ	 คว�มเชื่อ

มั่นที่ว�เร�เปนของพระเจ�	 ถ�มีรอยแหงโซตรวนซึ่งบงบอกถึง

เครื่องหม�ยสองประก�รคือ	เครื่องหม�ยแหงคว�มผิดพล�ด	

และคว�มเมตต�ของพระเจ�	ดังนั้น	รอยที่ประทับบนเร�ในศีล
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กำ�ลังคือเครื่องหม�ยทั้งสองที่ว�	เร�เลือกพระเจ�	และพระเจ�

ทรงเลือกเร�

“จงประทับตร�ด้วยพระคุณแห่งองค์พระจิตเจ้�”


