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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

	 พิธีบูช�ขอบพระคุณเปน	“แหลงขุมทรัพยและสุดยอด

ของชีวิตคริสตชนท้ังหมด”	คำ�ยืนยันนี้ม�จ�กคว�มคิดที่อ�งใน	

“Lumen	 Gentium”	 (11)	 และอ�จเปนคำ�สอนที่สุดถูกอ�งอิง

บอยที่สุดจ�กเอกส�รทุกฉบับของสังค�ยน�ว�ติกันที่	2	บรรด�

พระสังฆร�ชกล�วย้ำ�ภ�พปร�กฏในเอกส�รของพวกเข�เกี่ยว

กับชีวิตพระสงฆว�	 “สำ�หรับศีลมห�สนิทศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะมีใน

ตัวเองซึ่งขุมทรัพยท�งจิตวิญญ�ณทั้งหมดของพระศ�สนจักร		

พิธีบูช�ขอบพระคุณเห็นแลวว�	เปนประหนึ่งแหลงขุมทรัพย

และยอดของก�รประก�ศพระวรส�ร”	(Presbyterorum	Ordinis,	5)

	 ในฐ�นะเปนศีลศักดิ์สิทธิ์แหงพระก�ยและพระโลหิต

ของพระคริสตเจ�	ศีลมห�สนิทจึงเปนก�รประทับอยูอย�ง

แทจริงของพระเยซูคริสตเจ�	 เปนก�รระลึกถึงพระทรม�นและ

ก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ�	เปนก�รบิปงจ�ก

อ�ห�รค่ำ�มื้อสุดท�ย		เปนพลีบูช�ศักดิ์สิทธิ์		เปนพิธีกรรมจ�ก

สวรรคและศักดิ์สิทธิ์		นี่คือศีลมห�สนิทศักดิ์สิทธิ์		นี่คือพิธีบูช�

ขอบพระคุณ	และน่ีคือยอดของศีลในบรรด�ศีลศักด์ิสิทธ์ิท้ังหล�ย

	 	 	 ขณะที่	 หนังสือ	 Catholic	 Update	 คูมือสำ�หรับ	 “พิธีบูช�

ขอบพระคุณ”	รวมศูนยท่ีบูช�ขอบพระคุณประหนึ่งพิธีกรรม	



สวน	Catholic	Update	คูมือสำ�หรับ	“ศีลมห�สนิท”	ก็ใหคว�ม

ศรัทธ�ตอศีลมห�สนิทประหนึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์	 	 ที่มีคว�มสำ�คัญ

ตอชีวิตคริสตชน

Mary	Carol	Kendzia

Series	Editor

+++++++++

ขอขอบคุณ	คุณวิจิตร	ทองทั่ว	ที่ไดจัดแปลหนังสือ	คูมือสำ�หรับ

ศีลมห�สนิท	(Communion)	และคุณโดม	รุงเรือง	ที่ไดตรวจท�น 

ภ�ษ�	 เพื่อทำ�ใหเร�เข�ใจถึงคว�มหม�ย	 และคว�มสำ�คัญของ

ศีลมห�สนิทม�กยิ่งขึ้น

คุณพอ	เอกรัตน	หอมประทุม

ผูจัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรม
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บทที่1

ศีลมหาสนิทคืออะไร?
___________________________________________________

	 เร่ืองร�วแรกสุดของก�รพัฒน�คว�มเข�ใจใน	“ศีลมห�สนิท”	

ปร�กฏม�ในจดหม�ยของนักบุญเป�โลถึงช�วโครินธฉบับที่

หนึ่ง	นักบุญเป�โลอธิบ�ยว�	ณ	เวล�เลี้ยงอ�ห�รเย็นในคืน

กอนที่พระเยซูเจ�สิ้นพระชนม	 	พระเยซูองคพระผูเปนเจ�ทรง

หยิบปง	ขอบพระคุณ	แลวทรงบิออก	ตรัสว�	“นี่คือก�ยของเร�

เพื่อท�นทั้งหล�ย	จงทำ�ก�รนี้เพื่อระลึกถึงเร�เถิด”	และกอน

จบมื้ออ�ห�ร	พระเยซูเจ�ทรงหยิบถวยเหล�องุน	ตรัสว�	“ถวย

นี้คือพันธสัญญ�ใหมในโลหิตของเร�	ทุกครั้งที่ท�นจะดื่ม	จง

ทำ�ก�รน้ีเพ่ือระลึกถึงเร�เถิด”	 (11:24-25)	 	 ซ่ึงพระวรส�รสหทัศน	

(Synoptic	Gospels)		ก็เล�เรื่องนี้ในทำ�นองเดียวกัน	(ดู	ม�ระโก	

14:22-24,		มัทธิว		26:	26-28,		และ	ลูก�		22:14-20)

	 ดังนั้น	 สวนประกอบหลักของศีลมห�สนิทคือ	 “ปงและ

เหล�องุน”	 (พระเยซูเจ�เรียกทั้งสองว�	พระก�ยและพระโลหิต

ของพระองค)	ก�รกินและก�รดื่ม	และคว�มปร�รถน�ของ

พระองคที่ว�	ก�รกระทำ�ของพระองคเปนก�รกระทำ�ที่ระลึกถึง		
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เปนที่ชัดเจนว�	 ชุมชนของผูมีคว�มเชื่อ	 หลังก�รกลับคืนพระ

ชนมชีพของพระองค	 พวกเข�ยึดถือมรดกตกทอดของพระเยซู

เจ�อย�งจริงจัง	 และในไมช�รวมกันในสิ่งที่เรียกว�	 “ง�นเลี้ยง

ขององคพระผูเปนเจ�”

	 ในตอนแรกน้ี	 อัลเฟรด	 แมคไบรด	 โอเปรม	 และ	 จอหน	 

ฟสเตอร	จะบรรย�ยถึงศีลศักด์ิสิทธ์ิน้ี	ในบริบทท�งประวัติศ�สตร	

และชวยเร�ใหเข�ใจว�	“อะไร”	คือของประท�นศักดิ์สิทธิ์นี้

จากมื้ออาหารถึงการนมัสการ

	 คริสตชนเริ่มแรกเข�ใจว�อ�ห�รค่ำ�มื้อสุดท�ยเปน

ประหนึ่งชุดอ�ห�รปสก�		มีก�รจัดขึ้นใน	“หองชั้นบน”	สถ�นที่

ใชบอยม�กเพื่อก�รพิจ�รณ�และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเกี่ยวกับ

พระคัมภีร		เมื่อเข�สูหองอ�ห�ร	บรรด�อัครส�วกอ�จเห็นโต๊ะ

อ�ห�รลอมรอบดวยเบ�ะรองนั่งที่พวกเข�จะใชนั่ง

	 บนโต๊ะจะมีถวยน้ำ�เกลือ	 เปนที่ระลึกถึงน้ำ�ต�ที่ช�วยิว

หลั่งออกม�ระหว�งก�รตกเปนท�สในอียิปต		ช�มผักขม	เตือน

ใหระลึกถึงวันเก�ๆท่ีตกเปนท�ส	ภ�ชนะใสแอ๊บเปิลบด	องุนเล็ก	

และลูกพลัมฉ�บดวยอบเชยดูคล�ยกอนอิฐที่พวกเข�ทำ�ขึ้น		

ถ�ดไมใสขนมปงไรเชื้อว�งข�งๆช�มใหญเต็มดวยเหล�องุน		

เนื้อแกะย�ง	(สวนหนึ่งของแกะท่ีถว�ยสักก�ระที่พระวิห�ร)	

เปนสัญลักษณคุณภ�พเครื่องบูช�ยัญของอ�ห�รมื้อนี้	และ

เปนท่ีระลึกถึงเลือดของแกะบนเส�ประตูที่ชวยพวกเข�จ�ก 
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ทูตสวรรค	จ�กเหตุก�รณในสมัยเปนท�สของอียิปต

	 พระเยซูเจ�	 ไดทรงเปิดง�นเลี้ยงดวยบทขับสดุดีที่เชิดชู

ยกยองพระเจ�	สำ�หรับก�รปฏิบัติยิ่งใหญในก�รชวยใหรอดพน

ระหว�งก�รอพยพ		แลวพระองคทรงหยิบขนมบัง	ขอบพระคุณ

และต�มดวยก�รตรัสว�	 “จงรับไปกินเถิด	 	 นี่คือก�ยของเร�ที่

จะมอบเพื่อท�น”	 	 ซึ่ง	 “ปง”	 นี้	 ไดเปลี่ยนเปน	 “พระก�ยของ

พระองค”		ซึ่งจะถูกมอบให	คือมอบเสนอบนไมก�งเขน

	 เม่ือถึงตอนจะจบก�รเลี้ยง	พระเยซูเจ�หยิบถวยแหง

พระพรท่ีเต็มดวยเหล�องุน	และแทนที่จะยกด่ืมเพื่อใหพร	

พระองคตรัสว�	“รับไปดื่มใหทั่วกัน		...นี่คือโหลิตของเร�	...	ที่

จะหลั่งเพื่อท�นและคนจำ�นวนม�ก	 เพื่อก�รอภัยบ�ปของเข�”		

อีกครั้งหนึ่งที่พระคริสตเจ�อ�งถึงพระทรม�นที่กำ�ลังม�ถึงของ

พระองค	ณ	ที่ซึ่งพระองคตองหลั่งโลหิต

	 ขณะที่บรรด�อัครส�วกดื่มจ�กถวยเดียวและรับ

ประท�นปงจ�กกอนเดียวกัน	 พวกเข�เริ่มมีประสบก�รณแหง

คว�มเปนเอกภ�พของพวกเข�ในพระคริสตเจ�	ที่สุดพระคริสต

เจ�ไดทรงมอบแกพวกเข�และผูสืบตออำ�น�จซึ่งพลังอำ�น�จ

ที่จะฉลองศีลมห�สนิท	 คือ	 “จงทำ�สิ่งนี้	 เพื่อระลึกถึงเร�เถิด”		

พวกเข�ทุกคนต�งขับรองบทสดุดีบทหนึ่ง	และพระเยซูเจ�

ไดดำ�เนินตอไปเพื่อรับก�รทรม�นและสิ้นพระชนมในก�รไถ

มนุษยใหรอดพนและกลับคืนพระชนมชีพ
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	 ทีละเล็กทีละนอย	บรรด�อัครส�วกและผูสืบอำ�น�จ

ตอจ�กพวกเข�ไดพัฒน�ก�รฉลองพิธีบูช�ขอบพระคุณ	เข�สู

โครงสร�งที่ปฏิบัติม�จนถึงทุกวันนี้		ตอนแรกพวกเข�เรียกพิธีนี้

ว�	 “พิธีบิปง”	 แตในไมช�ก็เห็นคว�มจำ�เปนที่จะตองแยกจ�รีต

พิธีจ�กมื้ออ�ห�ร	เพร�ะก�รเปนที่สะดุดในเวล�รับประท�น

อ�ห�ร	(1	 โครินธ	 11:17-22)	 และเพร�ะพวกเข�ตองก�รก�ร

กำ�หนดใหมีก�รสวดภ�วน�ม�กขึ้นอีก	สำ�หรับกิจกรรมก�ร

นมัสก�ร

	 พัฒน�ก�รดังกล�วไดมีก�รบันทึกเปนเอกส�รที่

เรียกว�	 “Didache”	 หรือ	 ก�รสอนของอัครส�วก	 	 พิธีบูช�

ขอบพระคุณถูกเปลี่ยนใหไปฉลองในวันอ�ทิตย	เพื่อเปนก�ร

ระลึกถึงก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ�	และในพิธี

บูช�ขอบพระคุณนี้	คริสตชนแรกเริ่มไดเพิ่มวจนะพิธีกรรม	 โดย

ไดแบบอย�งม�จ�กบทภ�วน�ในศ�ล�ธรรม	 (ของยิว)	 ซึ่งรวม

บทอ�นจ�กพระคัมภีร	 ก�รขับรองบทสรรเสริญสดุดี	 และก�ร

เทศนสอน

	 เกี่ยวกับถอยคำ�ของพิธีกรรม	พวกเข�ไดเพิ่มเติมบท

ภ�วน�ขอบพระคุณ	คำ�สรรเสริญ	และบทภ�วน�ออนวอน	

ประม�ณป	ค.ศ.	150	นักบุญจัสติน	มรณสักขีบอกเร�ว�	โครงสร�ง

ม�ตรฐ�นของพิธีบูช�ขอบพระคุณเข�ที่ เข�ท�งแลว	ซึ่ง

พิธีกรรมศีลมห�สนิทนี้จัดขึ้นในบ�นประช�ชน	และกระทำ�

เร่ือยม�จนถึงป	 ค.ศ.	 313	 	 ในวันอ�ทิตย	 จะมีผูอ�นพระคัมภีร	
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อ�นบทอ�นสองบท	 ต�มดวยก�รเทศนอบรมโดยพระสงฆ	 มี

บทเสกศีลและต�มดวยก�รแจกศีลมห�สนิท	 และแนนอน	 มี

ก�รเก็บท�นในวัด—สำ�หรับแมหม�ย	 เด็กกำ�พร�	 และคนอ่ืนๆ

ที่ย�กจน!	เปนที่ชัดเจนว�	รูปแบบม�ตรฐ�นของพิธีบูช�

ขอบพระคุณกอรูปร�งตั้งแตเริ่มพระศ�สนจักร	และยังคง

แข็งแกรงเปนที่สังเกตไดเปนเวล�สองพันปม�แลว

ร่างที่กำาลังเติบโตของพระคริสตเจ้า

	 ป	 ค.ศ.	 313	 เปนจุดเปลี่ยนสำ�หรับคริสตศ�สน�	 ก�ร

เบียดเบียนคริสตชนไดสิ้นสุดลง	พระจักรพรรดิคอนสตันติน	

ไดใหอิสระภ�พแกคริสตชนและประท�นเงินจำ�นวนมห�ศ�ล

เพื่อสร�งวิห�รสำ�หรับประกอบพิธีบูช�ขอบพระคุณ	ทีละเล็กที

ละนอยพิธีบูช�ขอบพระคุณที่ประกอบในบ�นก็สิ้นสุดลง	 และ

พิธีกรรมท�งก�รต�งๆ	 ก็เหม�ะที่จะจัดในวิห�รใหญๆ	 มีก�ร

เดินขบวนแห		ก�รเคลื่อนไหวอย�งสง�รอบพระแทนบูช�		ก�ร

ขับรองบทเพลงต�งๆ	(ประพันธโดยนักบุญแอมโบรส)	และบท

เร�วิงวอนที่ขับรองกระตุนดวยเสียงของคนหล�ยพัน	 กำ�ย�น

และระฆัง	 ก�รนมัสก�รพระธ�ตุศักดิ์สิทธิ์	 และก�รคุกเข�ได

กล�ยม�เปนแบบแผนที่คูม�กับโครงสร�งเก�แกของพิธีบูช�

ขอบพระคุณ

	 	 	 พระสงฆผูประกอบพิธีกรรม	สวมเสื้อผ�มีร�ค�เทียบ

เสน�บดีโรมัน	เครื่องแตงก�ยพระสงฆสมัยนั้นเรียกกันว� 
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พัสตร�ภรณ	(Vestments)	และยังคงสืบทอดตอๆ	กันม�	จนภ�ย

หลังชุดที่ใสก็เปลี่ยนไป		จ�นและถวยธรรมด�ที่ใชนมัสก�รต�ม

บ�นกล�ยเปนก�ลิกซและจ�นรองท่ีประดิษฐลวดล�ยอย�ง

สวยง�ม	 นี่คือพัฒน�ก�รที่มิไดค�ดหวังเพร�ะก�รยอมรับจ�ก

สังคม	ซึ่งกอใหเกิดพระศ�สนจักรที่เจริญเติบโตและก�วหน�

อย�งรวดเร็ว

	 ยุคนี้ของพระศ�สนจักร	ปร�กฏก�รเกิดขึ้นของพระ-

สังฆร�ชพิเศษ	 (Extraordinary	 bishops)	 ตอนนี้รูจักกันในชื่อ

ปิต�จ�รยของพระศ�สนจักร	เชน	เอ�กุสติน	และยอหน	คริส-

โตสโตม	 ซึ่งบทเทศนของท�นทั้งสองอุดมไปดวยเทววิทย�และ

แนวอภิบ�ลที่นำ�ม�ปรับใชกัน	คว�มอัจฉริยะของพวกท�นกอ

ใหเกิดพัฒน�ก�รท�งเทววิทย�ในบริบทของแสงสว�งที่เกิดขึ้น

ในพิธีบูช�ขอบพระคุณ	ซึ่งเปนที่สนใจสำ�หรับคว�มปร�รถน�

ที่จะสวดภ�วน�และคว�มเชื่อของประช�ชน	แกนส�รของขอ 

คำ�สอนคือ	 “พระก�ยของพระคริสตเจ�	 (พิธีศีลมห�สนิท)	 ให

กำ�เนิดพระศ�สนจักร”

	 	 	 พัฒน�ก�รที่แพรขย�ยไปของพระวิห�รสไตลโกธิคที่น�

งงงันในยุโรปสมัยกล�ง		สงสัญญ�ณก�รก�วหน�ขึ้นของคว�ม

เชื่อ	ที่น�สนใจมีขบวนแหโอก�สวันฉลองนักบุญต�งๆ	 	คว�ม

กระตือรือรนสำ�หรับก�รจ�ริกแสวงบุญไปเยี่ยมสักก�ระสถ�น		

และก�รเกิดคณะนักบวชใหมๆทำ�ใหนักประวัติศ�สจรบ�งคน

เรียกศตวรรษนี้ว�	“ยุคแหงคว�มเชื่อ”	(Age	of	Fatih)
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	 แตควบคูไปกับเหตุก�รณต�งๆเหล�นี้	 คือคว�มเสื่อม

ลงที่ เต็มไปดวยคว�มลำ�บ�กในก�รเข�มีสวนรวมที่ เคยมี 

ชีวิตชีว�ในพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 จ�กก�รมีสวนรวมในพิธีบูช�

ขอบพระคุณ	 ไดรับก�รขัดขว�งโดยฉ�กบังที่เปนหินหรือเหล็ก

ท่ีซอนนักขับและพระแทนจ�กส�ยต�ของประช�ชน	บรรด�

นักพรตและพระสงฆจัดพิธีกรรมของคณะของพวกเข�ออกห�ง

จ�กก�รมีสวนรวมของผูมีคว�มเชื่อ	 พิธีบูช�ขอบพระคุณที่ยัง

คงใชภ�ษ�ล�ติน	แมผูม�รวมพิธีจะใชภ�ษ�ถิ่นเพื่อก�รดำ�รง

ชีพของพวกเข�	และเมื่อประช�ชนบนถึงคว�มห�งไกลท่ีเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆของพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 พวกเข�ก็ไดรวมในพิธีบูช�

ขอบพระคุณที่พระแทนเล็กด�นข�งวัด	 ที่ซึ่งพระสงฆหันหน�

เข�กำ�แพงและสวดเปนภ�ษ�ล�ติน

	 ผูรวมในพิธีบูช�ขอบพระคุณไมเห็นแผนศีล	 จึงขอพระสงฆ

ยกแผนศีลใหพวกเข�ไดเห็นและนมัสก�ร	โดยพูดว�	“ยกขึ้น

สูงๆ	คุณพอ	!”	ขณะเดียวกันเบเรนก�ร	แหง	ตูร	(Berengar	of	

Tours)	 ไดสอนแบบเฮเรติกว�	 จริงๆแลว	 พระเยซูเจ�ไมสถิต

อยูจริงในแผนศีลและว�นั่นเปนเพียงสัญลักษณของก�รสถิต

อยูของพระองคเท�นั้น	พระศ�สนจักรไมยอมรับทัศนะของเข�	

ในก�รประชุมสังค�ยน�ล�เตร็นครั้งที่สี่	 ในป	 ค.ศ.	 1215	 	 ได

ยืนยันถึงก�รสถิตอยูอย�งแทจริงของพระคริสตเจ�ในศีลมห�

สนิท	และไดเสนอแนะคว�มคิดเรื่องก�รแปรเปลี่ยนสภ�วะ

ของสส�ร	(ปงเปลี่ยนเปนพระก�ยพระคริสตเจ�)	เพื่อสนับสนุน 
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คำ�สอนขอนี้

	 เพร�ะว�	ค�ทอลิกจำ�นวนม�กไดหยุดรับศีลมห�สนิท		

ที่ประชุมสังค�ยน�ยังออกบทบัญญัติใหไปรับศีลมห�สนิท

อย�งนอยปละครั้งในกำ�หนดปสก�	ก�รนมัสก�รศีลมห�สนิท

ไดกล�ยเปนที่นิยมไปพรอมๆกับรูปแบบอ่ืนของคว�มศรัทธ�

ของคริสตชนดวย

	 โดยติดต�มก�รนำ�เสนอทฤษฎีเก�สิบห�ประก�รของ	

ม�รติน	ลูเธอร	(Martin	Luther’s	Ninety-Five)	ในป	ค.ศ.	1517	

ทำ�ใหพระศ�สนจักรตองใชเวล�น�นถึงยี่สิบแปดปในก�ร

รวบรวมพลังของมัน	และเปิดสังค�ยน�ท่ีเมืองเตร็น	(Council	of	

Trent)	 เพื่อจัดก�รก�รฟื้นฟูพระศ�สนจักร	 บรรด�นักวิช�ก�ร

ท�งด�นเทววิทย�ของที่ประชุมสังค�ยน�ไดเรียกรองใหมีก�ร

รื้อฟื้นพิธีกรรมดวย

	 ในป	ค.ศ.	1570		พระสันตะป�ป�ปโอที่	5	ตอบสนองคำ�

เรียกรองนี้ดวยก�รสงเสริมใหพัฒน�หนังสือม�ตรฐ�นสำ�หรับ

พิธีบูช�ขอบพระคุณในพระศ�สนจักรตะวันตก	ทุกอย�งใน

กฤษฎีก�ของพระองคเกี่ยวกับพระสงฆผูถว�ยมิสซ�และก�ร

ปฏิบัติของพระสงฆที่พระแทน		รวมวจนะพิธีกรรมและก�รเข�

มีสวนรวมของประช�ชนควรจะเปนคว�มศรัทธ�ม�กกว�รวม

พิธีแบบธรรมด�	 	 บทภ�วน�ในพิธีบูช�ขอบพระคุณเปนภ�ษ�

ล�ติน	(พิธีบูช�ขอบพระคุณดั้งเดิมไดชื่อม�จ�กสังค�ยน�ที่

เตร็น)
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	 คณะสงฆเยซูอิตไดแนะนำ�สถ�ปตยกรรมสไตลบ�ร๊อค

เข�ม�ในวัด	 ซึ่งในนั้นที่นั่งของนักขับ	ม�นกั้นและกำ�แพงถูกนำ�

ออกไป	ระยะห�งระหว�งพระแทนและผูรวมพิธีกรรมใกลกัน

ม�กขึ้น	พระแทนไดรับก�รประดับตบแตงอย�งหรูหร�ตั้งแต

พื้นถึงเพด�น	ตูศีลตั้งบนพระแทนและเหนือตูศีลนั้นจัดไว

สำ�หรับตั้งแสดงและก�รนมัสก�รศีลศักดิ์สิทธิ์	(ศีลมห�สนิท	)

	 น�เสียด�ยท่ีมิสซ�สวนใหญเปน	“มิสซ�นอย”	(low	

Masses)		ซึ่งปกติจะไมมีดนตรีและบทขับต�งๆ	ผูม�รวมพิธีจึง

รวมพิธีอย�งเงียบๆ		ช�วค�ทอลิกไดหันไปห�กลุมใหมท�งจิต

วิญญ�ณ	เพื่อชดเชยก�รรอคอยท�งจิตใจของพวกเข�		เปนตน

ก�รฝกปฏิบัติท�งด�นชีวิตจิตของนักบุญอิกน�ซีโอ	(Spiritual	

Exercies	of	St.	Ignatius)	หรือหันไปห�กลุมนักบวชค�รเมไลท		

และหันไปอ�นขอขียนของนักบุญฟรังซิส	 เดอ	ซ�ลส	 	 ในที่สุด		

มันเปนที่ชัดเจนว�ก�รกลับไปสูแหลงกำ�เนิดของพิธีกรรม

จำ�เปนตองทำ�แนนอน

พิธีบูชาขอบพระคุณในสมัยสังคายนาวาติกันที่2

	 เอกส�รแรกที่รับรองโดยพระสังฆร�ชและนักเทววิทย�

แหงสังค�ยน�ว�ติกันท่ีสอง	 (1962-1965)	 คือธรรมนูญว�ดวย

พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ	 (Sacrosanctum	Concilium)	 ในป	ค.ศ.	1963	

แตก�รเรียกรองท่ีกอใหเกิดก�รเปล่ียนแปลงพิธีกรรม	 ไดเกิด

ข้ึนในหล�ยทศวรรษกอนนั้นแลว	นักบวชคณะเบเนดิกติน	 
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(Benedictines)	 ไดเริ่มฟื้นชีวิตก�รปฏิบัติท�งพิธีกรรมกอนหน�

นั้น	 เชนก�รขับรองเพลงเกรกอเรียน	 (Gregorian	 chant)	 ใน

ศตวรรษที่	6	และพวกเข�พย�ย�มศึกษ�ร�กเหง�ของพิธีกรรม

คริสตชน	 และวิถีชีวิตคริสตชน	 ซึ่งครั้งหนึ่งไดมีสวนรวมในพิธี

บูช�ขอบพระคุณ		พระสันตะป�ป�ปโอที่	10	(1903-1914)	ได

กระตุนและสงเสริมก�รใชเพลงเกรกอเรียน	 -	 รับศีลมห�สนิท

บอยๆ	 และลดคว�มตองก�รเรื่องอ�ยุสำ�หรับรับศีลมห�สนิท

แรกเริ่มลงเปนเจ็ดขวบ

	 สมณส�สน	Mediator	Dei	(1947)	ของพระสันตะป�ป�	

ปโอท่ี	12	บันด�ลแรงกระตุนท่ีทรงอำ�น�จใหเกิดก�รเคล่ือนไหว

ท�งพิธีกรรม		ในป	1951	คุณพอโยเซฟ	ยุงแมน	S.J.	ไดพิมพ

หนังสือ	 The	 Mass	 of	 Roman	 Rite	 ซึ่งไดเปิดเผยเรื่องร�ว 

ซับซอนของมิสซ�	 -	 ในสหรัฐฯ	 อ�ร�ม	 St.	 John’s	 Abbey	

ใน	 Collegeville,	 Minnisota	 ไดสนับสนุนส�เหตุสำ�หรับก�ร

เปลี่ยนแปลงลงในว�รส�ร	Orate	Frates	ที่มีคว�มหม�ยว�	“ให

เร�ภ�วน�พี่นอง”	 (ว�รส�รฉบับนี้	 ยังคงพิมพเผยแพรจนถึงทุก

วันนี้	 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน	Worship)	 	 มีบัญชีร�ยชื่อของนักเขียน

รวมนักเคลื่อนไหว	 ซึ่งขับเคลื่อนพระศ�สนจักรในอเมริก�ไปสู

เหตุที่ทำ�ใหเกิดก�รฟื้นฟูท�งพิธีกรรมใหม

	 และดังน้ัน	ณ	เวล�ท่ีมีก�รประชุมสังค�ยน�ว�ติกัน	ท่ี		2	ง�น

พื้นฐ�นไดว�งไวอย�งเปนระเบียบพรอมกับคว�มอดทนของ 

ผูเข�รวมประชุม	 มีก�รประชุมเปนรอยๆครั้ง	 และขอเขียนนับ
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ไมถวน		สังฆธรรมนูญว�ดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์	(Sacrosanctum	

Soncilium)	ไดรับก�รรับรองโดยบรรด�พระสังฆร�ชและนัก 

วิช�ก�รท�งด�นเทววิทย�ที่เข�ประชุม	 –โดยมี	 2,147	 เสียง

ที่เห็นดวย	 และมีเพียง	 4	 เสียงที่ไมเห็นดวย	 ก�รเปลี่ยนแปลง

อันยิ่งใหญอันเนื่องม�จ�กเอกส�รนั้นถึงจุดสูงสุดเมื่อประก�ศ

ว�	 “พิธีกรรมเปนจุดสูงสุดของคว�มศักดิ์สิทธิ์ของผูมีคว�มเชื่อ	

เวล�เดียวกันพิธีกรรมไดกล�ยเปนทอธ�รซึ่งจ�กทอธ�รนี้เองที่

อำ�น�จของศ�สนจักรทั้งหมดไหลออกม�”	(10)

	 ในชวงสุดท�ยของศตวรรษที่ยี่สิบ	ก�รนำ�เอกส�รม�สู

ภ�คปฏิบัติก็เริ่มขึ้นและก�รเปลี่ยนแปลงหล�ยอย�งก็ถูกนำ�ม�

ปรับใช	ตอนนี้พระสงฆผูถว�ยมิสซ�หันหน�เข�สัตบุรุษ		ภ�ษ�

ทองถิ่นเข�ม�แทนที่ภ�ษ�ล�ติน	 	 ผูรวมพิธีในวัดตรงเข�จับมือ

กันเพ่ือก�รทักท�ยสงสันติสุข	บรรด�สัตบุรุษไดรับคำ�ขอรอง

ใหมีสวนรวมอย�งเขมแข็งในพิธีบูช�ขอบพระคุณ	มีก�รขับรอง

และสวดภ�วน�ต�มชวงเวล�ต�งๆ	ผูรวมพิธีไดรับก�รเชิญ

ชวนใหรับศีลมห�สนิท	 จะดวยมือหรือรับศีลดวยป�กก็ไดและ

อนุญ�ตใหยืนขณะรับศีลได	พวกเข�ยังไดรับก�รเสนอใหรับ

พระโลหิตจ�กถวยก�ลิกซ	เพื่อสื่อถึงคว�มศักดิ์สิทธิ์	2	ประก�ร

ของศีลมห�สนิท	 คือทั้งปงที่เปนพระก�ยและเหล�องุนที่เปน

พระโลหิตของพระเยซูเจ�

	 	 	 ทั้งฆร�ว�สและนักบวชส�ม�รถชวยสงศีลมห�สนิทไดใน

ฐ�นะศ�สนบริกรพิเศษ		มีก�รแตงตั้งสังฆ�นุกรฐ�วร	(Married	
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deacons)	 เพื่อชวยพระสงฆขณะประกอบพิธีบูช�ขอบพระคุณ	

และชวยในก�รเทศนสอน		ก�รเดินแหเข�วัดมีเพิ่มเติมเข�ม�	ผู

เข�รวมพิธีนำ�ของถว�ยม�รวมถวยในภ�คถว�ย	 	 พระสงฆเลิก

ใชชุดเสื้อก�ซูล�แบบที่เรียกว�	“fiddleback	-	เก�ะหลัง”		ม�ใช

แบบเสื้อคลุม		บทอ�นจ�กพระคัมภีรจัดเปนชุดละส�มป	(ป	A-

B-C)	 ซึ่งสวนใหญจัดม�เพื่ออ�นระหว�งพิธีบูช�ขอบพระคุณ		

มีก�รอธิบ�ยพระคัมภีรเพื่อชวยผูรวมพิธีนำ�ไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำ�วัน	สถ�ปตยกรรมของโบสถเนนเพื่อก�รใช

ประโยชนและลดก�รประดับตบแตงลง—เครื่องหม�ยแหงก�ล

เวล�	 คือแทนที่จะสร�งโบสถที่เปนอ�ค�รทรง	 “กลองรองเท�

ย�ว	–	the	long	shoe	box”		กล�ยเปนแบบศูนยประชุมกว�ง

ใหญกว�			พิธีบูช�ขอบพระคุณเริ่มมีก�รขับรองบทเพลงพรอม

กับกีต�รและบทเพลงใหมๆไดรับก�รประพันธทั้งเนื้อรองและ

ทำ�นอง	 แนนนอนกอใหเกิดก�รวิพ�กษวิจ�รณเกี่ยวกับรสนิยม

และคว�มเหม�ะสมต�มม�

	 	 	 ไมมีคว�มเปลี่ยนแปลงใดๆเหล�นี้เกิดขึ้นไดโดยปร�ศจ�ก

คว�มโกรธและคว�มขัดแยงในบ�งระดับ	แมนแนวท�งก�ร

ปฏิบัติบ�งอย�งไดพัฒน�ขึ้นม�ก		แตกับเรื่องก�รเปลี่ยนแปลง

ท�งพิธีกรรมมีคว�มเห็นต�งและคว�มขัดแยงเกิดขึ้นเพียง

เล็กนอย	คว�มฝนของก�รปรับปรุงท�งพิธีกรรมทำ�ไดเต็มที่

และแพรขย�ยออกไป	 ประช�ชนเห็นว�	 พวกเข�ส�ม�ถทำ�ให

สภ�วะท�งจิตเกิดประโยชนได	โดยรวมศูนยที่ก�รฉลองพิธี
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บูช�ขอบพระคุณ

	 ขอสรุปหนึ่งที่เร�ไดจ�กภ�พจำ�ลองของประวัติศ�ตร 

ของพิธีบูช�ขอบพระคุณคือว�ก�รเปล่ียนแปลง	ไมว�จะ

เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญหรือเล็กนอย-	ที่จริงไดเกิดขึ้นตั้งแต

อ�ห�รค่ำ�ม้ือสุดท�ยแลว	แมหล�ยอย�งเปลี่ยนแปลงแตพื้น

ฐ�นนั้นไมเคยเปลี่ยนเลย	-		ในคว�มรูสึกนี้พิธีบูช�ขอบพระคุณ

คือคว�มเปนจริง	ทั้งที่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�		แกน

กล�งท่ีสูงสงของพิธีบูช�ขอบพระคุณซึ่งเริ่มในหองชั้นบนและ

แผขย�ยไปสูพระวิห�รทั้งของเมืองใหญหรือโบสถในชนบท	

ไดต�นท�นกับคว�มชุลมุนวุนว�ยของประวัติศ�สตร—และ

จะเปนเชนนั้นเสมอไป	และเพร�ะคว�มยืนหยัดมั่นคงแบบ

เปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดก�รพัฒน�-	 พวกเร�จะสรรเสริญและ

ขอบพระคุณพระเจ�ตลอดเวล�!

การประทับอยู่อย่างแท้จริง

	 ศีลมห�สนิทไมใชแคภ�พของปงและเหล�องุนที่แสดง

สัญลักษณของพระเยซูคริสตเจ�	แตภ�ยใตรูปปร�กฏของปง

และเหล�องุนแสดงใหเร�เห็นถึงก�รประทับอยูอย�งแทจริง

ของพระองค	เปนก�รประทับอยูแบบพิเศษสุดไมมีสิ่งใดเหมือน		

และดวยคว�มเชื่อมั่นถึงก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�ในศีล

มห�สนิทนี้เอง	 ที่นำ�เอลิซ�เบธ	 เซตัน	 (Elizabeth	 Seton)	 ให

ม�เปนค�ทอลิก	 เมื่อเธอไดทร�บครั้งแรกว�ค�ทอลิกเชื่ออะไร	
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เธอไดเขียนจดหม�ยถึงนองส�วของเธอว�	 “เร�จะมีคว�มสุข

ม�กเพียงใดถ�เร�เชื่อในสิ่งที่ชีวิตจิตของผูที่เร�รักเชื่อว�	 พวก

เข�ครอบครองพระเจ�ในศีลศักดิ์สิทธิ์	 -	 พระองคยังคงประทับ

อยูในพระวิห�รของพวกเข�	 และพระองคก็ถูกนำ�ไปห�ทุกคน

เมื่อพวกเข�เจ็บป่วย”

	 ถ�ท�นถ�มค�ทอลิกถึงเรื่องก�รประทับอยูแทจริงของ

พระเยซูเจ�ในศีลมห�สนิท	ท�นจะไดยินประสบก�รณท่ีแตกต�ง

กันไปของแตละคน	 จอหน	 เฟสเตอร	 (John	 Feister)	 เขียนถึง

ช�ยคนหนึ่งท่ีเข�รูจักซึ่งเปนบุคคลที่เต็มเป่ยมไปดวยคว�ม

เชื่อ	เร�จะเห็นเข�เสมอในกิจกรรมต�งๆ	ของวัด	เข�เปนคณะ

กรรมก�รของวัด		ชวยง�นฉลองวัด		บ�งครั้งนำ�สวดส�ยประคำ�	

และอุทิศตนเพื่อครอบครัวของเข�เอง

	 ครั้งหนึ่งเข�ไดแบงปนประสบก�รณแหงคว�มเชื่อให

กับพวกเร�ฟง	 ถึงก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�ที่เข�สัมผัสได

หลังจ�กไปรวมพิธีบูช�ขอบพระคุณในวันอ�ทิตย	 เข�ไดนิมิต

เห็นพระก�ยและพระโลหิตของพระเยซูเจ�ที่เข�รับเข�ไปในรูป

ของปงและเหล�องุน	แตกออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยต�มร�งก�ย

ของเข�จนถึงธ�ตุเล็กท่ีสุด	หลังจ�กนั้นก็เคล่ือนไปสูทุกสวน

ของร�งก�ยของเข�โดยก�รเตนของหัวใจ	 	 เข�รูสึกอย�งที่มีคำ�

กล�วว�	 “บำ�รุงเลี้ยงโดยพระเยซูเจ�”	 ตลอดคว�มเปนอยูทั้ง

ครบของเข�
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	 ช�ยคนนั้นถ�ยทอดใหฟงว�เข�รูสึกเชื่อมตออย�ง

ลึกซึ้งกับทุกคนรอบตัวเข�	เข�รูสึกถึงศีลมห�สนิท	และก�ร

ประทับอยูของพระเยซูเจ�ตรงสวนศูนยกล�งของคว�มเปนอยู

ของเข�	และเวล�นั้นเข�รูสึกถึงก�รเชื่อมตอกับทุกคนที่ไดรับ

ศีลมห�สนิท	 เข�มีประสบก�รณเหนือธรรมช�ติถึงก�รประทับ

อยูอย�งแทจริงของพระเยซูเจ�และรวมสนิทกับพระองคผ�น

ท�งศีลมห�สนิท	 นอกจ�กนั้นศีลมห�สนิทยังนำ�เข�ไปสัมพันธ

กับเพื่อนพี่นอง	ประสบก�รณของเข�ชี้ใหเห็นถึงคว�มเข�ใจ

แบบค�ทอลิกที่ไดรับก�รถ�ยทอดม�เกี่ยวกับศีลมห�สนิท

	 หล�ยปที่ผ�นม�เร�จะเห็นถึงคว�มกังวลที่เพิ่มขึ้น

เร่ือยๆเกี่ยวกับคว�มเข�ใจของค�ทอลิกเรื่องก�รประทับอยู

อย�งแทจริงของพระเยซูเจ�ในศีลมห�สนิท	ก�รสำ�รวจใน

แตละครั้งชี้ใหเห็นว�ยังมีค�ทอลิกอีกจำ�นวนไมนอยที่ยังไม

เข�ใจถึงก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�ในศีลมห�สนิท	บ�ง

คนคิดว�ปงและเหล�องุนที่เสกแลว	เปนเพียงสัญลักษณของ

ก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�	ม�กกว�ก�รแปรเปลี่ยนสภ�วะ

ของปงและเหล�องุนไปเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระ- 

คริสตเจ�	ซึ่งเปนคว�มเข�ใจแบบค�ทอลิกที่ยืนหยัดน�นม�

แลว

	 ในป	 ค.ศ.	 1999	 สภ�พพระสังฆร�ช	 ของสหรัฐอเม

ริก�	 ไดรองขอใหพระสังฆร�ชไดเข�รวมในก�รพิจ�รณ�จัดก�ร

กับปญห�นี้	พวกท�นไดพูดถึงปญห�ท่ีค�ทอลิกหล�ยคนยัง
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ไมเข�ใจอย�งแทจริงถึงเรื่องก�รประทัอยูของพระเยซูเจ�ใน 

ศีลมห�สนิท	ผลของก�รประชุมของสภ�พระสังฆร�ชฯ			ก็คือ

เอกส�รที่มีชื่อว�	“The	Real	Presence	of	Jesus	Christ	in	the	

Sacrament	of	Eucharist	:	Basic	Questions	and	Answers	–	

ก�รประทับอยูอย�งแทจริงของพระเยซูคริสตเจ�ในศีลมห�สนิท	 :	

คำ�ถ�มและคำ�ตอบพื้นฐ�น	หนังสือเลมนี้	พิมพโดย	USCCB	–	

สภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกสหรัฐฯ	ในป	ค.ศ.	2001		เอกส�รนั้น

ถูกแนะนำ�เข�สูที่ประชุมสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกสหรัฐ	ใน

ฐ�นะแหลงขอมูลสำ�หรับพระสงฆและนักศึกษ�ท�งเทววิทย�

ทำาไมศีลมหาสนิทยังคงดูเหมือนแผ่นปังและเหล้าองุ่น?

	 คำ�ถ�มนี้เปนคำ�ถ�มที่ท�ยท�ยคว�มเชื่อค�ทอลิกม�

โดยตลอด	 ตั้งแตกลุมคริสตชนแรกเริ่ม	 เหตุนี้เองเร�จึงไมใช

กลุมคนแรกที่สงสัยในคำ�ถ�มนี้	 อย�งไรก็ดี	 ทุกคนต�งไดรับ 

คำ�ตอบที่ถูกตองผ�นท�งส�ยต�แหงคว�มเชื่อ	 พระศ�สนจักร

สอนเสมอม�ว�	ก�รแปรเปลี่ยนสภ�วะของปงและเหล�องุน

ไปเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�	 กำ�ลังเกิด	 “ใต

ผิววัตถุ”	(below	the	surface)	–	นั่นคือ	ใน	“สส�ร”	(substance)	

ของปงและเหล�องุน	-	อะไรที่ส�ม�รถเห็นได	ลิ้มรสได	สัมผัส

ไดและดมกลิ่นได	 แนนอนก็คืออย�งเดียวกับปงและเหล�องุน		

แตไดเกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่ตองใชคว�มเชื่อที่จะยอมรับได
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	 สรุปสั้นๆ	 	 เร�ค�ทอลิกเชื่อว�	 ในคว�มเปนจริงลึกซึ้ง

ที่สุดแตไมใชในลักษณะท�งก�ยภ�พภ�ยนอกปงและเหล�

องุนไดกล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�	เมื่อ

ทั้งสองไดถูกเสกขณะประกอบพิธีบูช�ขอบพระคุณ	หลังก�ร

เสกโดยพระสงฆทั้งสองอย�งก็ไมใชปงและเหล�องุนอีกตอ

ไป		แตเปลี่ยนเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระเยซูเจ�	ต�ม

ที่นักบุญโทม�ส	 อ�กวีน�ส	 (St.	 Thomas	 Aquinas)	 ไดตั้งขอ

สังเกตุ	 ว�พระคริสตเจ�มิไดทรงตรัสว�	 “ปงนี้คือก�ยของเร�”	

แต	“นี่คือก�ยของเร�”	(Summa	Theologiae,III,	q.	78,	a.	5)

	 เม่ือปงและเหล�องุนกล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิต

ของพระคริสตเจ�	 ทั้งสองสิ่งยังคงเปนเชนนั้น	 น�นตร�บเท�ที ่

“ก�รปร�กฏของปงและเหล�องุนยังคงอยู”	 (ดู	 CCC	 1377)		

ทั้งสองสิ่งจะไมเปลี่ยนแปรคืนม�เปนปงและเหล�องุน	 เพร�ะ

ว�ก�รเปลี่ยนแปลงแทจริงและตลอดไปเกิดขึ้นแลว	นั่นคือ

ทำ�ไมเร�ตองเก็บรักษ�ศีลมห�สนิทไวในตูศีลในวัดของเร�

	 พระคริสตเจ�ประทับอยูอย�งสมบูรณในทุกสวนของ

แผนศีลที่เสกแลว	 (แมปงจะหักออกเปนชิ้นเล็ก)	 	 และประทับ

อยูอย�งสมบูรณในทุกหยดของพระโลหิตที่เสกแลว	 	 ดังนั้น	 ผู

ที่รับเพียงขนมปงหรือเหล�องุนที่เสกแลวก็รับพระคริสตเจ�

เต็มบริบูรณ
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	 ถ�ปงและเหล�องุนที่เสกแลวเปนก�รประทับอยูอย�ง

แทจริงของพระคริสตเจ�	ทำ�ไมทั้งสองสิ่งยังถือว�เปนเพียง

สัญลักษณเท�นั้น?

	 เปนก�รสมควรท่ีว�พระคริสตเจ�ควรจะเสด็จม�

ประทับอยูในเร�ผ�นท�งศีลมห�สนิท	ซึ่งเรื่องนี้สภ�พระ

สังฆร�ช	แหงสหรัฐอเมริก�	อธิบ�ยในหนังสือ	“ก�รประทับอยู

อย�งแทจริงของพระเยซูคริสตเจ�ในศีลมห�สนิท”	 (The	 Real	

Presence	of	Jesus	Christ	in	the	Sacrament	of	the	Eucharist)

	 พระเยซูคริสตเจ�ทรงประท�นพระองคเองแกเร�	ในรูป

แบบของก�รรับปงและด่ืมเหล�องุน	ยิ่งกว�นั้นโดยก�รดำ�รง

อยูภ�ยใตรูปปร�กฏของปงและเหล�องุน	พระคริสตเจ�ทรง

มอบพระองคเองแกเร�ในรูปแบบที่เฉพ�ะสำ�หรับก�รกินและ

ก�รดื่มของมนุษย	และก�รประทับอยูเชนนี้	 สอดรับกับฤทธิ์

กุศลแหงคว�มเชื่อ	เพร�ะว�ก�รประทับอยูของพระคริสตเจ�

ในศีลมห�สนิท	ไมส�ม�รถที่จะมองหรือสัมผัสไดดวยต�เปล�

แตตองอ�ศัยส�ยต�แหงคว�มเชื่อ

	 บรรด�พระสังฆร�ชฯ	 ยังชี้ใหเร�เห็นอีกว�ศีลศักดิ์สิทธิ์

ทุกประก�รเปนสัญลักษณ	เพร�ะว�สัญลักษณชวยเร�ให

เข�ใจถึงสิ่งที่เรียกว�เหนือธรรมช�ติที่มิอ�จสัมผัสไดดวย

ประสบก�รณแบบมนุษย	เหมือนอ�ห�ร	(ขนมปง)	คอยหลอเล้ียง

ชีวิตฝ่�ยก�ย	ศีลมห�สนิทก็คอยหลอเลี้ยงชีวิตฝ่�ยจิต



27คู่มือสำ�หรับ...ศีลมห�สนิท

	 แม เร�จะใชสัญลักษณของรูปปร�กฏของปงและ 

เหล�องุน	 เพื่อหม�ยถึงพระก�ยและพระโลหิตของพระเยซูเจ� 

แตสัญลักษณก็ไมมีท�งใดที่จะลดทอนคว�มจริงที่ว�ก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�วะแทจริงไดเกิดขึ้นแลว	 ดังเอกส�รของสภ�-

พระสังฆร�ช	แหงสหรัฐอเมริก�ที่ว�	“พระเจ�ใชสัญลักษณที่

สืบตอกันม�ในก�รรับปงและด่ืมเหล�องุนในระดับธรรมช�ติ

มนุษย	เพื่อทำ�ใหกระจ�งซึ่งคว�มหม�ยของสิ่งที่ถูกทำ�ใหสำ�เร็จ

ไปในศีลมห�สนิทผ�นท�งพระเยซูคริสตเจ�”

ทำาไมศีลมหาสนิทต้องเก็บไว้ในตู้ศีล?

	 พระศ�สนจักรตั้งแตแรกเริ่มแลว	 มีก�รเก็บปงที่เสกแลว	

(ศีลมห�สนิท)	 ที่เหลือจ�กก�รรับของผูม�รวมพิธีไวสำ�หรับนำ�

ไปใหกับผูป่วยที่กำ�ลังจะสิ้นใจประหนึ่งเปน“อ�ห�รสำ�หรับก�ร

เดินท�ง”	 (viaticum)	 นอกจ�กนั้นยังเพื่อนำ�ไปใหสำ�หรับผูป่วย

ในชุมชน	 และสำ�หรับบุคคลท่ัวไปท่ีไมส�ม�รถม�รวมในพิธีบูช�

ขอบพระคุณไดดวยเหตุผลอันจำ�เปนที่ไดรับก�รอนุญ�ตแลว

	 หล�ยศตวรรษม�แลวที่สัตบุรุษเริ่มเห็นคุณค�ของก�ร

ประทับอยูของพระเยซูเจ�ในศีลมห�สนิท		เร่ิมมีก�รต้ังศีลมห�สนิท	

เพื่อชวยใหเร�มีโอก�สไดเฝ้�ศีลและนมัสก�รพระเจ�		ไมว�ใน

ก�รตั้งศีลมห�สนิท	 ก�รอวยพรดวยศีลมห�สนิทหรือก�รแหง

ศีลฯ	ฯลฯ		นอกจ�กนั้นพระก�ยของพระคริสตเจ�ในรูปของปง

ในตูศีล	 ยังเปนโอก�สที่ชวยใหเร�ใกลชิดกับพระเยซูม�กขึ้นใน
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ก�รเฝ้�ศีลและก�รรำ�ถึงภ�วน�สวนตัว	 ซึ่งเปนก�รอยูเงียบๆ	

กับพระองค	 สภ�พระสังฆร�ชแหงสหรัฐอเมริก�	 ยังเพ่ิมเติมอีก

ว�	“ผูศักดิ์สิทธิ์ม�กม�ยซึ่งที่รูจักดีสำ�หรับค�ทอลิกอเมริกัน	เชน	

นักบุญจอหน	นิวแมน	(St.	John	Neumann)		นักบุญเอลิซ�เบธ	

แอน	เซตัน	(St.	Elizabeth	Ann	Seton)	นักบุญแคธรีน	เดรกเซล	

(St.	 Katharine	 Drexel)	 และนักบุญด�เมียน	 แหงโมโลกัย	 (St.

Damien	of	Molokai)	ไดประพฤติใหเห็นถึงคว�มศรัทธ�สวนตัว

ที่ยิ่งใหญตอพระคริสตเจ�	ผูซึ่งประทับอยูในศีลมห�สนิทนี้”

	 ก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�ในศีลมห�สนิท	เปน

ส�เหตุที่กอใหเกิดคว�มศรัทธ�ตอศีลมห�สนิท	สภ�พระสังฆ

ร�ชฯ	ยืนยันถึงก�รประทับอยูทั้งในระหว�งและหลังพิธีบูช�

ขอบพระคุณ	 ซึ่งกฎหม�ยศ�สนจักรก็ยืนยันว�	 ตูศีลในวัดจะ

ตองอยูในสถ�นที่	 “สังเกตเห็นได		เดนเปนเป้�ส�ยต�	ตบแตง

อย�งสวยง�ม	และเหม�ะสำ�หรับสวดภ�วน�”

	 ยิ่ งกว�นั้นต�มประเพณีของพระศ�สนจักรล�ติน		

สัตบุรุษควรคุกเข�ตอหน�ตูศีลที่ศีลมห�สนิทถูกเก็บไว	พระ

สังฆร�ชเตือนเร�เชนนั้นถึงก�รอดอ�ห�รกอนรับศีลมห�สนิท	

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหม�ยพระศ�สนจักรนี่ก็เปนอีกรูปแบบ

หนึ่งของก�รแสดงคว�มเค�รพตอศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
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จะเกิดอะไรถ้าคนไม่เชื่อในการประทับอยู่อย่างแท้จริงของ

พระเยซูเจ้าและมารับศีลมหาสนิท?

	 แมนว�ศีลมห�สนิทคือพระก�ยและพระโลหิตของพระ

เยซูเจ�	ซึ่งเรื่องนี้คว�มเชื่อจะเข�ม�มีบทบ�ทอย�งม�กใน

ก�รยอมรับถึงก�รประทับอยูอย�งแทจริงของพระองคในรูป

ของแผนปง	แนนอนมีคำ�ถ�มเกิดขึ้นว�และผูที่ไมเชื่อถึงก�ร

ประทับอยูของพระเยซูเจ�ในรูปของแผนปงจะไดรับพระก�ย

และพระโลหิตของพระคริสตเจ�หรือไม	ถ�เข�หรือเธอไปรับ

ศีลมห�สนิท	 	คำ�ตอบคือ	 “ใช”	 	 ในคว�มหม�ยว�สิ่งที่ผูไมเชื่อ

รับเข�ไปนั้นจริงๆแลวก็คือพระคริสตเจ�เอง		แตก�รข�ดคว�ม

เชื่อไดขัดขว�งมิใหผูนั้นไดรับผลประโยชนท�งวิญญ�ณของศีล

มห�สนิท	คือ	“ก�รรวมสนิทกับพระคริสตเจ�”

	 บ�งคนอ�จจะถ�มว�ถ�คนที่ตกอยูในบ�ปหนักและ

ออกไปรับศีลมห�สนิทผลจะเปนอย�งไร	 คำ�ตอบก็คือสถ�นะ

ของผูรับศีลไมส�ม�รถเปลี่ยนคว�มจริงที่ว�พระเยซูเจ�ประทับ

อยูแทจริงในทุกอณูของศีลมห�สนิท			ดังนั้น	คำ�ถ�มนี้จึงไมได

เริ่มจ�กก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�ในศีลมห�สนิท	 แตเกี่ยว

กับบ�ปท่ีมีผลกระทบตอคว�มสัมพันธ	ระหว�งเอกัตบุคคล

และพระเจ�	 สภ�พระสังฆร�ชแหงสหรัฐอเมริก�จึงแนะนำ�ว� 

“กอนที่คนหนึ่งจะก�วไปข�งหน�เพื่อรับพระก�ยและพระ

โลหิตของพระคริสตเจ�ในศีลมห�สนิท	 คนนั้นจำ�เปนตองอยู

ในคว�มสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจ�และพระก�ยที่เปนธรรม- 
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ล้ำ�ลึกของพระองค	 (พระศ�สนจักร)	 นั่นคือ	 ในสถ�นะพระ-

หรรษท�น	 เปนอิสระจ�กบ�ปหนักทั้งมวล	 	 ขณะที่บ�ปกอให

เกิดคว�มเสียห�ย	 และส�ม�รถทำ�ล�ยคว�มสัมพันธนั้น	 ศีล

แหงก�รใชโทษบ�ป	(ศีลอภัยบ�ป)	ส�ม�รถฟื้นใหกลับม�มี

คว�มสัมพันธได”	

มีวิธีใดอีกที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราอย่างแท้จริง?

	 พระศ�สนจักรสอนว�พระคริสตเจ�ประทับอยูกับเร�ใน

หล�ยๆ	วิธี	เชนในศีลมห�สนิท	และนอกเหนือจ�กศีลศักดิ์สิทธิ์	

พระองคประทับอยูในพระสงฆ	 	 ในผูรวมพิธีกรรมที่รวมตัวกัน

เพื่อนมัสก�ร	และประทับอยูในพระคัมภีร

	 เปนธรรมล้ำ�ลึกจริงๆ	ที่ว�พระเจ�ม�รับสภ�พมนุษย

เชนเดียวกันกับเร�ในองคพระเยซูเจ�	และพระเยซูเจ�ก็ม�

ประทับอยูกับเร�อีกในศีลศักด์ิสิทธ์ิและพระคัมภีร	ซึ่งเรื่องนี้

สภ�พระสังฆร�ชแหงสหรัฐอเมริก�กล�วว�	 ธรรมล้ำ�ลึกต�งๆ	

มิใชทำ�ใหเร�สับสนตอคว�มเปนจริง	แตชวยใหเร�เข�ใจใน

แผนก�รกอบกูมนุษยช�ติใหรอดพนซึ่งไดเร่ิมขึ้นแลวในองค

พระเยซู	 แตจะสำ�เร็จสมบูรณก็ตอเมื่อเวล�สุดท�ยม�ถึง	 (end	

of	time)

	 นักบุญเป�โลอธิบ�ยว�	ธรรมล้ำ�ลึกของพระเจ�	อ�จ

ท�ท�ยคว�มเข�ใจของมนุษยเร�	 หรืออ�จจะดูเหมือนคว�มโง

เขล�	แตคว�มจริงไดรับก�รเปิดเผยแกประช�กรของพระเจ�
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โดยผ�นท�งพระเยซูคริสตเจ�และพระจิตเจ�	(ดู	1โครินธ	1:18-

25;	2:6-10;	โรม	16:25-27;	วิวรณ	10:7)	ศีลมห�สนิทเปนธรรม

ล้ำ�ลึก	เพร�ะว�สิ่งนี้เข�รวมสวนในธรรมล้ำ�ลึกของพระเยซู 

คริสตเจ�และแผนก�รของพระเจ�ที่จะชวยมนุษยช�ติให

รอดพนผ�นท�งพระคริสตเจ�

___________________________________________________

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คร�วหน�เมื่อคุณไปรวมในพิธีบูช�ขอบพระคุณ	จง

พิจ�รณ�องคประกอบต�งๆ	 ในพิธีกรรมว�มีอะไรบ�งที่

เริ่มม�ตั้งแตพระศ�สนจักรสมัยแรกเริ่ม	และก�รผูกพันตอ

เนื่องจ�กอดีตจนถึงปจจุบันมีคว�มหม�ยอะไรสำ�หรับคุณ

บ�ง?

2.	 คุณคิดเห็นอย�งไรเกี่ยวกับพระก�ยของพระคริสตเจ�ที่ได

รับก�รเสกแลว	:	เปนอ�ห�รที่จะถูกรับประท�น	หรือเปน

สิ่งที่จะตองนมัสก�ร?

3.	 อะไรเปนสิ่งสำ�คัญสำ�หรับคุณ	เก่ียวกับก�รรับพระก�ย

และพระโลหิตของพระคริสตเจ�	ในศีลมห�สนิท?
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บทที่2

ทำาไมพระเยซูเจ้าจึงประทาน

ของพิเศษเหนือธรรมชาตินี้แก่เรา
                                             

	 ทำ�ไมพระผูสร�งจึงทรงสร�งโลก?	 ทำ�ไมองคผูศักดิ์สิทธิ์

พระองคหนึ่งม�เกี่ยวของกับประวัติมนุษยช�ติ?	ทำ�ไมพระ

บิด�ทรงสงพระบุตรของพระองคม�เปนพระผูไถมนุษยช�ติ?	

คำ�ตอบตอคำ�ถ�มเหล�นี้และธรรมล้ำ�ลึกอีกม�กเปนคำ�ตอบ

ง�ยๆ	 คือ	 พระเจ�เปนคว�มรัก	 (God	 is	 love)	 และนั่นเปน

คำ�ตอบตอคำ�ถ�มเกี่ยวกับที่ว�ทำ�ไมพระเยซูเจ�ประท�นศีล

มห�สนิทแกเร�	 ก็เพร�ะคว�มรักของพระองคตอมนุษยช�ติที่

ทำ�ใหพระองคตรัสว�	 “พระบิด�ของเร�ทรงรักเร�อย�งไร	 เร�

ก็รักท�นทั้งหล�ยอย�งนั้น		จงดำ�รงอยูในคว�มรักของเร�เถิด”	

(ยอหน	 15:9)	 	 ศีลมห�สนิทเปนก�รแสดงออกถึงคว�มรักของ

พระเจ�ที่มีตอมนุษยช�ติ	 และเปนเครื่องหม�ยของคว�มเปน

เอกภ�พที่พระเยซูเจ�ประท�นใหกับศิษยของพระองค

	 พระเยซูเจ�สวดภ�วน�ว�	“ข�พเจ�อธิษฐ�นภ�วน�

มิใชสำ�หรับคนเหล�นี้เท�นั้น		แตสำ�หรับผูที่จะเชื่อในข�พเจ�...

ข�พเจ�บอกใหเข�รูจักพระน�มของพระองค	และจะบอกให
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รูตอไป	เพื่อคว�มรักที่พระองคทรงรักข�พเจ�จะไดอยูในเข�		

และข�พเจ�จะไดอยูในเข�ดวยเชนกัน”	(ยอหน	17:20,26)	

	 บทนี้จะชี้ใหเห็นว�ศีลมห�สนิทรวมพวกเร�ใหเปนหนึ่ง

เดียวกันไดอย�งไร	และรวมเร�กับพระคริสตเจ�ในพระองคเอง

ไดอย�งไร?

พลังที่ทำาให้รวมกันของศีลมหาสนิท

	 คุณพอลอเรนซ	อี.	มิค	(Fr.	Lawrence	E.	Mick)	ซึ่งเปน

นักพิธีกรรม	 ชี้ใหเห็นถึงพลังที่รวมกันของศีลมห�สนิทในคว�ม

สัมพันธของพลังนี้กับอ�ห�รวันปสก�ของช�วยิว	ท�นตั้งขอ

สังเกตว�คริสตชนสมัยเร่ิมแรกมองศีลมห�สนิทเปนประหนึ่ง

ก�รเติมเต็มของวันปสก�	พระวรส�รสหทัศนไดบรรย�ยอ�ห�ร

ค่ำ�ม้ือสุดท�ยของพระเยซูเจ�คือมื้ออ�ห�รปสก�ของช�วยิว		

อย�งไรก็ดี	 	 นักบุญยอหน	 ไดเห็นพระเยซูเจ�เปนประหนึ่งลูก

แกะปสก�ที่ถูกบูช�ยัญบนไมก�งเขน	นักบุญเป�โลก็เชนกัน

โยงก�รสิ้นพระชนมของพระคริสตเจ�และก�รกลับคืนพระ

ชนมชีพกับปสก�แกช�วโครินธว�	“จงชำ�ระเชื้อแป้งเก�เสียเพื่อ

ท�นจะเปนแป้งดิบกอนใหม	 ดังที่ท�นก็เปนแป้งไรเชื้ออยูแลว		

เพร�ะพระคริสตเจ�องคปสก�ของเร�ถูกฆ�บูช�แลว	เร�จง

ฉลองกันเถิด		มิใชดวยเชื้อแป้งเก�คือคว�มชั่วร�ยเลวทร�มแต

ดวยแป้งไรเชื้อคือคว�มจริงใจและสัจจะ”	(1	โครินธ	5:7-8)
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			เพื่อจะเข�ใจศีลมห�สนิท	เร�ตองเข�ใจคว�มหม�ยของก�ร

ฉลองปสก�	 (แบบยิว)	 ร�กเหง�ของก�รฉลองนี้คอนข�งเก�แก

ม�ก	 แมจะม�กอนก�รอพยพของยิวจ�กอียิปต	 ปสก�ตอม�

จริงๆแลว	เปนก�รรวมเอ�สองเหตุก�รณเข�ดวยกันคือก�ร

ถว�ยบูช�ลูกแกะของเผ�เรรอนซึ่งเลือดของมันเอ�ม�พรมหลัก

หมุดเพิงพักสิบหลักเพ่ือป้องกันวิญญ�ณร�ย	 และพิธีกรรมเกี่ยว

กับเรือกสวนไรน�ที่หม�ยถึงฤดูใบไมผลิและก�รเก็บเกี่ยวเมล็ด

พืชใหม	โดยใชขนมปงไรเชื้อ	โดยที่พวกเรรอนม�ตั้งถิ่นฐ�นรวม

กับช�วไรช�วน�ทองถิ่น		ง�นฉลองสองอย�งนี้ก็เลยทำ�รวมเข�

ดวยกัน

	 อย�งไรก็ดี	พระคัมภีรฮีบรู	 (Hebrew	Scriptures)	 ไดให

คว�มหม�ยใหมแกพิธีกรรมนี้	 โดยโยงทั้งสองเข�กับเหตุก�รณ

ก�รอพยพเพื่อเปนสวนหนึ่งของเหตุก�รณนั้น	พระเจ�ได

บันด�ลใหเกิดภัยพิบัติร�ยแรงหล�ยประก�รเพื่อใหคนอียิปต

เกิดคว�มทุกขลำ�บ�ก	 ในก�รตอบตอคำ�เตือนของโมเสสเก่ียวกับ

คว�มต�ยของบุตรหัวปโดยทูตสวรรคผูพิฆ�ต	ช�วอิสร�เอล

ไดฆ�ลูกแกะ	และท�บ�นของพวกเข�ดวยเลือด	ดังนั้น	ก็

ส�ม�รถผ�นพนคว�มชั่วร�ยนี้ได	จ�กนั้นในเง�ของอันตร�ย

ร�ยแรงนั้นพวกเข�หนีจ�กอียิปตดวยคว�มรีบรอน	 พรอมกับ

ขนมปงที่ไรเชื้อ	(ดู	อพยพ	12:21-36)

	 จ�กนั้นสำ�หรับช�วยิว	ปสก�เปนก�รฉลองก�รอพยพ		

มันคือฉลองคว�มเปนอิสระ	ชื่นชมในก�รกระทำ�ที่มหัศจรรย
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น�พิศวงของพระเจ�เพื่อพวกเข�	ที่ทำ�ใหพวกเข�เปนอิสระจ�ก

ก�รเปนท�ส		ก�รอพยพยังเปนเหตุก�รณที่สถ�ปน�อิสร�เอล

เปนประช�กรที่เลือกสรรของพระเจ�	ซึ่งอ�จจะเปรียบไดกับ

พิธีวันที่	 4	 กรกฎ�คม	 ของทุกปที่สหรัฐอเมริก�	 ซึ่งฉลองวัน

ประก�ศเอกร�ชและไดสัญลักษณเฉพ�ะเปนช�ติหนึ่ง

	 แมนกระนั้นคว�มเข�ใจปสก�ของยิวออกจะแตกต�ง

จ�กวิธีที่คนอเมริกันคิดเกี่ยวกับวันช�ติ	(4	กรกฎ�คม)	เร�ฉลอง

อิสระภ�พของเร�ติดตอม�	แตเร�คิดว�เหตุก�รณที่ผ�นม�

เหตุก�รณนั้นผ�นไปน�นแลวและไมคิดอะไรอีก		แมบ�งคนใน

พวกเร�อ�จจะแตงก�ยชุดเคร่ืองนุงหมสมัยอ�ณ�นิคม	แต

จริงๆแลวเร�มิไดคิดว�พวกเร�เองกำ�ลังอยูในชวงเซ็นสัญญ�

ประก�ศเอกร�ช	หรือมีสวนในสงคร�ม	(กล�งเมือง)	เพื่อรื้อฟื้น

สิ่งที่ทำ�ใหเร�ไดรับคว�มสำ�เร็จในอิสรภ�พของเร�

	 สำ�หรับช�วยิวกล�วอีกอย�ง	 เพร�ะก�รระลึกถึงเหตุก�รณ

ก�รอพยพเปนย่ิงกว�ก�รร้ือฟ้ืนจิตใจ	ในหนังสือพยพ	ส่ังช�วยิวผู

ซึ่งเปนบิด�ใหอธิบ�ยคว�มหม�ยของก�รฉลองแบบนี้คือ	 “วัน

นั้น	จงอธิบ�ยใหบุตรของท�นรูว�	ที่ปฏิบัติดังนี้	เพื่อระลึกถึงสิ่ง

ที่พระเจ�ทรงกระทำ�ใหท�น	เมื่อท�นออกจ�กประเทศอียิปต”	

(อพย13:8)	ช�วยิวทุกคนตองทำ�ก�รสมโภชฉลอง	ประหนึ่งว� 

พวกเข�ไดมีชีวิตรวมในสมัยอพยพ	พวกเข�เห็นง�นฉลอง

ประหนึ่งนำ�พวกเข�กลับไปสัมผัสกับเหตุก�รณเก�แกนั้น	นี่คือ

แนวคิดที่เร�พย�ย�มแสดงดวยคำ�ว�	memorial	(anamnesis	
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ในภ�ษ�กรีก)	อ�ศัยก�รรวมในพิธีกรรม	ช�วยิวยุคปจจุบัน	 ไม

เพียงจำ�อดีตได	แตรื้อฟื้นเหมือนเปนสวนหนึ่งในเหตุก�รณนั้น

	 ในเวล�เดียวกันก�รฉลองระลึกถึงปสก�	ยังประก�ศ

ถึงง�นชวยใหรอดพนที่สืบเนื่องตอไปของพระเจ�	เพร�ะเห็น

แกประช�กรของพระองคในทุกวันนี้	 และรอคอยคว�มสำ�เร็จ

บริบูรณต�มพระสัญญ�ของพระเจ�ในก�รไถกูท่ีสมบูรณครบ

ครันเมื่อพระเมสสีย�หม�ถึง		เชนเดียวกับที่พระเจ�ทรงกระทำ�

ในอดีต		พระเจ�ยังทรงกระอยูในปจจุบัน	และจะทรงปฏิบัติตอ

ไปเพื่อชวยพวกเร�

การอพยพของพระเยซูคริสตเจ้า

	 พระศ�สนจักรเข�ใจม�น�นแลวว�	ก�รฉลองพิธีบูช�

ขอบพระคุณนำ�เร�ไปสัมผัสกับเหตุก�รณชวยใหรอดพนของ

พระคริสตเจ�	นั่นคือวิถีท�งที่เร�ส�ม�รถรวมสวนในก�ร

พลีบูช�ของพระองค	ก�รอพยพของพระองคผ�นท�งคว�ม

ต�ยไปสูชีวิตที่ เปนนิรันดร	ก�รพลีบูช�ของพระองคไมมี

ก�รซ้ำ�อีก	พระองคสิ้นพระชนมเพียงครั้งเดียวสำ�หรับทุกสิ่ง

และคว�มต�ยไมมีอำ�น�จเหนือพระองคอีกตอไป	ก�รพลี

บูช�ของพระองคเปนสิ่งท่ีเปนอมตะ	และก�รรวมในพิธีบูช�

ขอบพระคุณทำ�ใหเร�ส�ม�รถเข�สูก�รกระทำ�อันเปนนิรันดร

นั้น
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	 แมว�พระศ�สนจักรไดยึดถือทัศนะคติพื้นฐ�นว�พิธี

บูช�ขอบพระคุณนำ�เร�เข�ไปสัมผัสกับก�รพลีบูช�ของพระ- 

คริสตเจ�	แตก็มิไดมีคำ�อธิบ�ยท�งเทววิทย�ว�เรื่องแบบนี้

เกิดขึ้นไดอย�งไร	 ท�งเดียวเพื่อเข�ใจว�อะไรเกิดขึ้น	 เพื่อจะ

ไดเข�ใจว�แกนของก�รพลีบูช�ของพระคริสตเจ�คือ	 พันธกิจ

ตอน้ำ�พระทัยของพระบิด�	ท่ีแสดงออกชัดเจนตอนที่พระองค

ตกอยูในคว�มรันทดในสวนเกทเสม�นีคือ	“พระบิด�เจ�ข�	

ถ�พระองคมีพระประสงค...อย�ใหเปนไปต�มใจข�พเจ�	ให

เปนไปต�มพระประสงคของพระองคเถิด”	 (ลูก�	 22:42)	 พันธ

กิจนี้นำ�พระองคไปสูคว�มต�ยบนไมก�งเขนและก�รกลับคืน

พระชนมชีพ	 นี่คือเหตุก�รณในประวัติศ�สตรที่ใหเห็นถึงพระ

ประสงคของพระบิด�	ก็คือพระประสงคของพระบุตรดวยเชนกัน

	 พระเยซูเจ�ทรงเปนดังลูกแกะสำ�หรับถว�ยบูช�นิรันดร	

(forever	victim)	เปนสงฆนิรันดร	(forever	priest)	เมื่อเร�ฉลอง

พิธีบูช�ขอบพระคุณ	เร�ไดรับเชิญใหเข�สูก�รกระทำ�นิรันดร		

โดยตั้งวัตถุประสงคของเร�ใหตรงกับวัตถุประสงคของพระบิด�

ดังที่พระเยซูเจ�ทรงปฏิบัติ	 ดังนั้น	 เร�กล�ยเปนหนึ่งเดียวกับ

พระคริสตเจ�และมีสวนรวมในกิจก�รพลีบูช�ของพระองค		

นี่เองที่ส�ม�รถชวยเร�ใหเข�ใจถึงพันธกิจอันยิ่งใหญของเร�	

เมื่อเร�“ทำ�ดังนี้เพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ�”	 (do	 this	 in	memory	

of	Jesus)
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	 พระเยซูเจ�หม�ยถึงอะไรเมื่อพระองคตรัสคำ�ว�	 “ดังนี้”	

(this)	 เร�ตองทำ�อะไรเพื่อระลึกถึงพระองค	 พระสันตะป�ป�	

เบเนดิกต	 ที่	 16	อธิบ�ยคำ�ถ�มนี้ในง�นเย�วชนโลกที่ประเทศ

เยอรมันนีในเดือนสิงห�คม	2005	พระองคสอนเย�วชนว�	

“พระเยซูเจ�มิไดอบรมสอนเร�”	พระสันตะป�ป�เบเนดิกต

กล�ว	 “ใหเร�ทำ�ซ้ำ�มื้ออ�ห�รปสก�	 ซึ่งในเหตุก�รณใดๆ	 ไม

ว�จะเปนพิธีรำ�ลึกครบรอบปก็ไมมีก�รทำ�ซ้ำ�เหมือนกับมื้อ

อ�ห�รค่ำ�สุดท�ยของพระเยซู	 	 พระสันตะป�ป�สอนเร�ใหเข�

สู	“ชั่วโมง”ของพระองค		พระสันตะป�ป�ใหคำ�แนะนำ�ตอไปว�

ชั่วโมงของพระเยซูเจ�คือ	 “ชั่วโมง	 –	 ซึ่งในชั่วโมงนั่นเองคว�ม

รักไดมีชัย”	 ซึ่งเร�ส�ม�รถรวมสวนชั่วโมงของพระองคไดถ�เร�	

“ปลอยตัวเร�เองโดยอ�ศัยก�รฉลองศีลมห�สนิท	 ซึ่งดึงเร�เข�

สูกระบวนก�รของก�รแปรเปลี่ยนที่พระเจ�ทรงมุงที่จะใหเกิด

ขึ้นในเร�”	

	 จ�กน้ัน	ในก�รระลึกถึงพระเยซูเจ�	เร�จะถูกเปล่ียนแปลง

โดยรับเอ�ทัศนคติของคว�มรักและพันธกิจของพระองค

ต�มพระประสงคของพระบิด�	 เร�รวมสวนในก�รพลีบูช�ของ

พระองคไมเพียงโดยดำ�เนินต�มพิธีกรรมของบูช�ขอบพระคุณ	

แตยังดำ�เนินชีวิตของเร�ต�มพระประสงคของพระเจ�	 	บท	Amen	

ที่เร�พูดตอนท�ยของก�รรับศีลมห�สนิทในทุกมิสซ�	ผูกพัน

เร�ตลอดเสนท�งแหงชีวิตทั้งหมด	พิธีบูช�ขอบพระคุณของเร�

ตองแสดงคว�มหม�ยของชีวิตทั้งครบของเร�		และสิ่งที่เร�ตอง
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กระทำ�เพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ�ก็คือดำ�เนินชีวิตเปนพย�นถึง

พระองคและรักผูอื่นดังที่พระองคทรงรักเร�

	 เม่ือพระเยซูเจ�พูดถึงพันธกิจของพระองคในพระวรส�ร

ต�มคำ�บอกเล�ของนักบุญลูก�	พระองคตรัสโดยยกคำ�ของ

ประก�ศกอิสย�ห	ว�

			 “พระจิตของพระเจ�ทรงอยูเหนือข�พเจ�

	 พระองคทรงสงข�พเจ�ไปประก�ศข�วดีแกคนย�กจน

	 คืนส�ยต�ใหแกคนต�บอด

	 ปลดปลอยผูถูกกดขี่ใหเปนอิสระ”	(ลูก�	4:	18-19)

	 ถอยคำ�เหล�นั้นสะทอนใหเห็นถึงปสก�ของพระเจ�ใน

ฐ�นะผูปลดปลอยคนที่ถูกกดขี่ขมเหง	 และพวกเข�ยืนประหนึ่ง

ท�ท�ยพวกเร�ใหเข�สวมกอดและรับเอ�พันธกิจของพระ- 

คริสตเจ�ประหนึ่งเปนของพวกเร�เอง

	 ในพิธีบูช�บูช�ขอบพระคุณ	พระเจ�ของเร�ไดแสดง

คว�มรักอันยิ่งใหญโดยเอ�ชนะพลังทั้งหมดที่บอยคร้ังครอบงำ�

คว�มสัมพันธของเร�มนุษย	และพระองคยืนยันอย�งมั่นคง

ในเงื่อนไขของก�รรับใชคือ	 “ถ�ผูใดอย�กเปนคนที่หนึ่ง	 ก็ใหผู

นั้นทำ�ตนเปนคนสุดท�ย	 และเปนผูรับใชของทุกคน”	 (ม�ระโก	

9:35)		แตนั่นไมใชเรื่องสำ�คัญว�พระวรส�รของนักบุญยอหนไม

ไดเล�เรื่องร�วของก�รตั้งศีลมห�สนิท	แตท�นเล�เรื่องก�รล�ง

เท�ของพระเยซู	(ดู	ยอหน	13:1-20)		โดยก�รโนมตัวลงล�งเท�
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ใหอัครส�วก	 	 พระเยซูเจ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของศีลมห�สนิท

ซึ่งดูไดใน	1	โครินธ	11:17-22,	27-34,	ดวยคว�มกระตือรือรน

ของนักบุญเป�โล	 ท�นไดยืนยันซ้ำ�อีกครั้งถึงคว�มไมสมบูรณ

ของพิธีบูช�ขอบพระคุณ	ที่ข�ดคว�มรักเมตต�ที่แสดงออกโดย

ก�รมีสวนรวมท�งปฏิบัติกับคนจน

	 เร�ไมส�ม�รถหลอกตัวเร�เองได	โดยอ�ศัยคว�มรัก

ซ่ึงกันและกันของเร�และเปนตนโดยคำ�นึงถึงคนเหล�นั้นที่มี

คว�มตองก�รก�รชวยเหลือ		ซึ่งชวยใหเร�ระลึกอยูเสมอว�ก�ร

กระทำ�เชนนั้นจะชวยใหเร�เปนศิษยที่แทจริงของพระคริสตเจ�	

(ดู	 ยอหน	 13:35;	 มัทธิว	 25:31-46)	 	 นี่จะเปนบรรทัดฐ�นซึ่ง

อ�ศัยสิ่งเหล�นี้พิธีบูช�ขอบพระคุณจะเปนตัวตัดสิน

ทำาไมพระเยซูเจ้าเสด็จมาสู่โลก?

	 ผูเชี่ยวช�ญท�งด�นพระคัมภีร	สตีเฟน	ดอยล	(Stephen	

Doyle)	สะทอนเหตุผลที่ว�ทำ�ไมพระเยซูเจ�เสด็จม�สูโลก		และ

แลวในท่ีสุด	 ทำ�ไมพระเยซูเจ�ทรงมอบของประท�นคือศีลมห�สนิท	

ท�นผูนี้ท�ท�ยคว�มคิดที่ว�	 พระเยซูเจ�เสด็จม�สูโลกเพร�ะ

อ�ดัมไดทำ�บ�ป	เข�ไดชี้ใหเห็นถึงเร่ืองที่มีคว�มหม�ยที่สุด	

คือพระเยซูเจ�จะทรงรับเอ�ธรรมช�ติมนุษยแมถ�ช�ติพันธุ

มนุษยไดหลุดออกจ�กพระหรรษท�นหรือ?	ซึ่งเรื่องนี้คุณพอ

ดอยลพระสงฆคณะฟรังซิสกันใหคว�มชัดเจนว�พระเยซูเจ�

ตั้งแตเริ่มแรกแลว	มีเป้�หม�ยที่จะ	 “ดำ�เนินชีวิตท�มกล�งพวก
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เร�”	ซึ่งคุณพอคิดว�นักบุญเป�โลก็น�จะเห็นดวยเชนกัน	ดัง

ง�นเขียนของคุณพอที่ว�	 ในง�นสอนท�งเทววิทย�ของนักบุญ

เป�โลท�มกล�งช�วเอเฟซัสและโคโลสี	ท�นไมไดใหคว�ม

สำ�คัญที่ว�พระเยซูคริสตเจ�	 ผูเปนทั้งพระเจ�และมนุษย	 เข�

ม�ในโลกเพร�ะอ�ดัม	พระเยซูเจ�ไมใชอ�ดัม	แตพระองคเปน

จุดรวมศูนยของแผนก�รของพระเจ�	เร�มิไดขอบคุณอ�ดัม

สำ�หรับก�รม�ของพระเยซูเจ�	เพร�ะว�ก�รรับเอ�เนื้อหนังเกิด

ขึ้นกอนและเปนศูนยกล�งของแผนก�รของพระเจ�		พระเจ�มี

พระประสงคในพระเยซูเจ�ตั้งแตนิรันดร	 	นั่นคือคว�มเปนเอก

เด็ดข�ดและก�รกำ�หนดไวลวงหน�ของพระคริสตเจ�

	 ทัศนะท�งเทววิทย�นี้	เปนทัศนะที่ยึดมั่นของคณะ- 

ฟรังซิสกันตั้งแตสมัยกล�ง	 โดยเฉพ�ะกับ	จอหน	ดันส	สโกตัส	

(John	 Duns	 Scotus)	 (1266-1308)	 	 ในทัศนะของสโกตัส	 

พระวจน�ตถทรงรับสภ�พมนุษย	(Word	of	God	became	flesh)	

ไมใชเพร�ะอ�ดัมและเอว�ไดทำ�บ�ป	แตเพร�ะว�	ต้ังแตนิรันดร

ม�แลว	พระเจ�ทรงประสงคใหพระคริสตเจ�เปนง�นที่สมบูรณ

ที่สุดของก�รสร�งของพระองค	เปนแบบและมงกุฎของก�ร

สร�งและมนุษยช�ติ--จุดหม�ยที่รุงโรจนไปสูสิ่งซึ่งก�รสร�ง

ท้ังหมดกำ�ลังออกแรงเต็มท่ี	 ในทัศนะของเข�	 พระวจน�ตถได

ทรงรับเอ�เนื้อหนังเปนพระคริสตเจ�	แมมนุษยช�ยคนแรก

และหญิงคนแรกจะไมเคยทำ�บ�ปกำ�เนิดก็ต�ม
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	 อีกจุดหนึ่งที่สโกตัสและแนวคิดท�งเทววิทย�ของคณะ

ฟรังซิสกันสมัยกล�งก็คือ	ไมใชอ�ดัมที่ไดเปนตนแบบหรือ

พิมพเขียว	 ที่พระเจ�ใชในก�รสร�งพระคริสตเจ�	 มันเปนวิธี

อีกอย�ง	 ในคว�มคิดของพระเจ�	 พระบุคคลที่สองของพระตรี

เอกภ�พเปนตัวแบบจ�กที่อ�ดัมและเอว�และช�ติพันธมนุษย

ทั้งหมดไดถูกสร�งขึ้น	บรรด�ปิต�จ�รยจำ�นวนม�ก	เปนตน

ท�งศ�สนจักรตะวันออก	 เชนเดียวกับนักเทววิทย�ผูเรืองน�ม

คนอื่นๆ	 เชน	 พระสงฆเยซูอิต	 ช�วสเปน	 ฟรังซิสโก	 ซูอ�เรส	

(Francisco	Suares)	 (1548-1617)		พระสังฆร�ชแหงเจนีว�นัก

บุญฟรังซิส	เดอ	ซ�ลส	(St.Francis	de	Sales)(1567-1622)	และ		

ใกลเข�ม�ในชวงเวล�รวมสมัยเร�	ค�รล	ร�เนอร	(Karl	Rahner,	

S.J.)	พระสงฆเยซูอิต		ทั้งหมดต�งมีแนวคิดท�งเทววิทย�และ

จิตวิญญ�ณบนวิธีคิดที่คล�ยกัน	ร�เนอรยืนยันแบบรวบรัดตัด

คว�มว�	“แบบก�รสร�งของพระเจ�เพ่ือก�รรับเอ�เนื้อหนัง 

ของพระวจน�ตถเปนแบบเดียวเด็ดข�ดและพระเจ�ทรงกระทำ�

กอนมนุษยคนใด	เปนก�รตัดสินพระทัยอิสระ	(เหมือนแบบของ 

อ�ดัมและเอว�)	ที่อ�จจะเปนแรงจูงใจของพระองค”

การฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ในพระคริสตเจ้า

	 ในจดหม�ยของนักบุญเป�โลถึงช�วเอเฟซัส	ท�นไดพูด

ถึงแผนก�รของพระเจ�	 “เพื่อคว�มสมบูรณของก�ลเวล�”	 	ซึ่ง

พระเจ�ทรงมีพระประสงค	“รวบรวมทุกส่ิงในพระองค”—น่ันคือ	ใน
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พระคริสตเจ�---	“ทุกสิ่งทั้งในสวรรคและทุกสิ่งในโลก		ขอคว�ม

ที่“รวบรวมทุกสิ่งในพระองค”	 คอนข�งจะเปนก�รแปลที่อิสระ

ในภ�ษ�กรีกของท�นเป�โล	 ซึ่งหม�ยถึงนำ�ม�กอนอีก	 	 คือใส

อะไรบ�งอย�งคืนเข�ไป	 ณ	 ที่มันควรอยู	 หรือรื้อฟื้นใหม	 (ดู	

เอเฟซัส	1:7-10)

	 เมื่อเร�ร้ือง�นเก�เพ่ือทำ�ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรใหมชิ้น

หนึ่ง	เร�ใสมันคืนเข�ในสภ�พที่มันเคยเปนม�กอนเมื่อมันออก

จ�กมือของผูกระทำ�	 เร�คืนมันไปสูหนท�งที่ผูกระทำ�ตองก�ร

ใหมันเปน—คือต�มพิมพเขียวแรกเริ่มที่เปนตนแบบ	 	 สำ�หรับ

นักบุญเป�โลอย�งตั้งใจจริง	 ท�นไดเลือกคำ�เหล�นี้	 โดยรูว�

วิธีที่พระเจ�มีพระประสงคใหสิ่งนั้นเปนอย�งนั้น	 –นั่นคือ	 ว�ง

ศูนยกล�งไวที่พระคริสตเจ�—และถ�เกิดมีบ�งส่ิงบิดเบ้ียวไป

และจำ�เปนจะตองไดรับก�รซอมแซม

	 พระคริสตเจ�คงจะม�ภ�ยใตเงื่อนไขบ�งอย�ง	 แตเมื่อ

เกิดบ�ปของอ�ดัม	วิธีที่พระองคเสด็จม�นั้น	 เปนประหนึ่งพระ

ผูไถจักรว�ล	–จักรว�ลที่ถูกสร�งเพื่อพระองค	เชนเดียวกับ

ก�รทำ�ผิดของอ�ดัมและเอว�	พอแมเดิมของเร�	 ไดเกิดก�รซ้ำ�

แลวซ้ำ�อีกในก�รสร�งทั้งหมดของพระเจ�	 ดังที่ก�รม�ของพระ

เยซูเจ�ไดริเริ่มกระบวนก�รของก�รฟื้นฟูซอมแซม	 ไมเพียงแต

มนุษยช�ติเท�นั้น	แตก�รสร�งทั้งหมดม�สูพระองค

	 สวนต�งๆของก�รสร�งท้ังหมดจะมีคว�มหม�ย	เมื่อ

ส่ิงเหล�น้ันม�รวมดวยกันในพระคริสตเจ�	 	 มันชวยใหมองส่ิงสร�ง
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ท้ังหมด	ประหนึ่งเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยกระจัดกระจ�ยเมื่อรวม

แลวจะเปนคล�ยภ�พรวมปริศน�สวยง�มชิ้นหนึ่ง	มันเปน

เพียงเมื่อชิ้นเหล�นั้นถูกนำ�ม�ว�งในที่เฉพ�ะของมัน	 ที่มันจะ

กอใหเปนรูปแรกเริ่มของพระคริสตเจ�		ดังนั้นก็จะแสดงใหเห็น

คว�มหม�ยและคว�มสวยง�มแทจริงของมัน

	 ดวยก�รป่�วประก�ศที่ยอดเยี่ยมถึงบทบ�ทของพระ- 

คริสตเจ�		เป�โลใหเร�รูสิ่งที่พระเยซูเจ�มีหน�ที่ดูแล		พระองค

เปนพระเจ�ของสรรพส่ิงท้ังมวล	คือทุกส่ิง!		จักรว�ลอันกว�งใหญ

ไพศ�ล!	อดีต!	อน�คต!		มนุษยช�ติ	ทุกสถ�นที่	หรือทุกสิ่งทุก

อย�ง	 จริงหรือในคว�มคิดที่ว�!	 พระเยซูเจ�มิใดจัดใหสิ่งเหล�

นั้นเข�สูระบบ		แตพระองคเปนระบบเอง!	 	 “พระองคดำ�รงอยู

กอนสรรพสิ่ง	และสรรพสิ่งดำ�รงอยูเปนระเบียบในพระองค”	

(โคโลสี	1:17)

	 ต�มคว�มคิดของเป�โล	มีหรือที่จะมีคว�มเปนจริง

ใดๆ	ที่ไมไดถูกสร�งขึ้นเพร�ะเห็นแกพระเยซูคริสตเจ�	นักบุญ 

ฟรังซิส	เดอ	ช�ลส	ในง�นเขียนของท�น	Treatise	on	the	Love		

of	God		เปรียบเทียบภ�พนิมิตนี้ไวอย�งสวยง�มว�	“องคพระ

ผูปนเจ�ผูทรงสรรพ�นุภ�พ	ในแผนก�รอันเปนนิรันดรของ

พระองคสำ�หรับทุกสิ่งท่ีพระองคจะทรงสร�ง	กอนอื่นหมดที่

ต้ังใจและประสงคว�พระองครักส่ิงใดม�กกว�หมด	 คือพระผูไถ

ของเร�และจ�กนั้นพระองคไดทรงว�งแผนสำ�หรับก�รสร�ง

สิ่งสร�งอื่นๆในลำ�ดับ	เฉพ�ะเพ่ือสิ่งท่ีจำ�เปนสำ�หรับก�รถว�ย
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เกียรติและสิริมงคลของพระบุตรสุดท่ีรักน่ันคือ	พระเยซูคริสตเจ�”

	 ดังนั้น	 ในทัศนะเรื่องก�รสร�งของเป�โล	 ไมมีอะไรใน

โลกน้ี	 ท่ีมีคว�มหม�ยแยกจ�กพระเยซูคริสตเจ�	 ส่ิงสร�งทุกส่ิง

ต�งมุงไปยังพระคริสตเจ�	จริงๆนะ	ถ�ก�รรองของนกและ

เสียงของแมลง	 ส�ม�รถกอรูปเปนทำ�นองเสียงประส�น	 เสียง

ส�ยลมหรือของส�ยฝนถ�สื่อออกม�เปนคำ�พูดได		ทั้งหมดนั้น

คงจะมีสิ่งหนึ่งที่จะพูดคือ“เร�ถูกสร�งขึ้นม�เพร�ะเห็นแกพระ

เยซูคริสตเจ�”

	 นักบุญฟรังซิส	 อัสซีซี	 (Francis	 of	 Assisi)	 ท�นใหภ�พ

ของก�รสร�งคล�ยๆกันคือ	ท�นชี้ใหเห็นถึงคว�มสัมพันธทั้ง

ครบของสิ่งสร�งสัมพันธอย�งลึกซึ้งกับพระคริสตเจ�		และเมื่อ

พระวจนน�ตถของพระเจ�เข�สูประวัติศ�สตรของโลก	 คือก�ร

รับเอ�ก�ยของพระบุตรและม�อ�ศัยท�มกล�งพวกเร�	นักบุญ 

ฟรังซิส	ไดเห็นสิ่งนี้ประหนึ่งส�เหตุสำ�หรับก�รเฉลิมฉลอง

ท�มกล�งสิ่งสร�งทั้งหล�ย

	 คว�มรูสึกที่ว�นี้	 คือสิ่งสร�งทั้งหมดมีปฏิสัมพันธตอกัน

ในท�งใดท�งหน่ึงในพระคริสตเจ�	 เปนเหตุผลท่ีนักบุญฟรังซิส	

ส�ม�รถยกยอสรรเสริญเปนอย�งม�กกับ	 “พี่ช�ยดวงอ�ทิตย

และนองส�วดวงจันทน”	 (Brother	 Sun	 and	 Sister	 Moon)	

จ�กง�นเขียนของท�นคือ	 “Canticle	of	 the	Creatures”	ซึ่งใน

นั้น	 ท�นสรรเสริญพระผูสร�งอ�ศัยพี่ช�ยดวงอ�ทิตยและนอง

ส�วดวงจันทนและสิ่งสร�งทุกชนิด	 ไมใชก�รกล�วเกินจริงท�ง 
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คำ�ประพันธ	มันเปนก�รแสดงออกภ�คปฏิบัติของภ�พนิมิต

ท�งวิญญ�ณและเทววิทย�	ดังนั้น	มันไมใชก�รเกิดขึ้นโดย

บังเอิญ	ที่นักบุญฟรังซิส	ไดรับเกียรติใหเปนนักบุญองคอุปถัมภ

ของวิช�ว�ดวยอิทธิพลของสิ่งแวดลอม	 (The	 patron	 saint	 of	

ecology)	 ท�นถือว�โลกนี้เปนม�รด�	 และรับรูว�มันเปนบ�น

ของท�นซึ่งท�นรักพระเยซูคริสตเจ�	สำ�หรับนักบุญฟรังซิส		

ก�รดูแลเอ�ใจใสและก�รหวงห�สำ�หรับสิ่งสร�งก็คือ	 ก�รดูแล

เอ�ใจใสและหวงกังวลสำ�หรับบ�นของพระเยซูเจ�เอง

ศีลมหาสนิทและการร่วมในสหพันธ์นักบุญ(ความสัมพันธ์

ของผู้ศักดิ์สิทธิ์)

	 ในศตวรรษที่	 13	 นักบุญโทมัส	 อไควนัส	 (St.Thomas	

Aqinas)	 ชัดเจนในคำ�สอนของท�นที่ว�	 แผนปงและเหล�องุน

ไดกล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ�อย�ง

แทจริง	แตท�นไดเห็นก�รแปรเปลี่ยนเปนประหนึ่งขั้นตอนที่

นำ�ไปสูวัตถุประสงคที่แทจริงของศีลมห�สนิท	เป้�หม�ยแทจริง

ของศีลศักดิ์สิทธิ์	 คือก�รรวมเปนหนึ่งของพระศ�สนจักร	 หรือ

กล�วอีกนัยหนึ่งว�	 พระคริสตเจ�มิไดประท�นศีลมห�สนิทแก

เร�เพื่อใหแปรเปลี่ยนแผนปงและเหล�องุนเปนพระก�ยและ

พระโลหิตของพระองค	แนนอนมันเปนเชนนั้นแตพระองค

ตองก�รใหเปนม�กกว�นั้น	 คือพระคริสตเจ�ทรงประท�นศีล

ศักดิ์สิทธิ์นี้แกเร�	เพื่อแปรเปลี่ยนเร�เข�เปนร�งก�ยเดียวกัน
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กับของพระองค	 นั่นคือเป้�หม�ยและคว�มหม�ยของศีลมห�

สนิท	 ดังที่นักบุญยอหน	 คริสโตสโตม	 (St.John	 Chrysostom)	

กล�วว�	“ปงนี้คืออะไร?	คือร�งของพระคริสตเจ�		อะไรกล�ย

เปนสิ่งเหล�นั้นที่รวมตัวเปนปงนี้?	 คำ�ตอบคือร�งก�ยของพระ

คริสตเจ�”

	 ในสมัยของเร�	 นักบุญยอหน	 ปอล	 ที่	 2	 (Pope	 John	

Paul	 II)	 ยืนยันในสมณลิขิต	 “วันของพระเจ�”	 The	 Day	 of	

the	 Lord-	 “มันสำ�คัญดวยที่จะตองคิดเสมอว�	 ก�รรวมสนิท

กับพระคริสตเจ�	 คือ	 ผูกมัดอย�งลึกซึ้งเข�รวมกับพี่นองช�ย

หญิงของเร�	ก�รเข�รวมพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตยเปน

ประสบก�รณของภร�ดรภ�พ	ซึ่งก�รฉลองสมโภชตองแสดงให

เห็นชัดเจน”	(44)

	 เปนที่น�สนใจว�ในหนึ่งพันปแรกของประวัติศ�สตร

พระศ�สนจักร	 คริสตชนพูดถึงพระศ�สนจักรว�เปนประหนึ่ง

พระก�ยที่แทจริงของพระคริสตเจ�	 และศีลศักดิ์สิทธิ์ประหนึ่ง

พระก�ยล้ำ�ลึก	 อย�งไรก็ดี	 ในพันปที่สองนี้	 เร�ไดมีคว�มคิด

เพิ่มเติม	 โดยเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์ว�เปนก�รสถิตอยูอย�งแทจริง	

และเรียกพระศ�สนจักรว�เปนพระก�ยล้ำ�ลึกของพระคริสตเจ�		

กุญแจก็คือว�สองสิ่งนี้เกี่ยวโยงกันอย�งสนิทแนบแนน	 	 และ

แกนกล�งของพระธรรมล้ำ�ลึกของศีลมห�สนิทส�ม�รถพบได

ในก�รเกี่ยวโยงหรือมีสวนรวมกับพระก�ยและพระโลหิตของ

พระคริสตเจ�	เพื่อจะกล�ยเปนก�ยของพระคริสตเจ�อย�ง
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สมบูรณ

	 วิลเลียม	แชนนอน	(William	Shannon)	เพิ่มมิติอื่นอีกใน

พลังแหงคว�มรักและหนึ่งเดียวของศีลมห�สนิท	 เข�บอกเรื่อง

นี้เกี่ยวกับพระสงฆเจ�อ�ว�สบนเก�ะเล็กๆของกรีกในทะเล

อีเจียน	 (Aegean	Sea)		วันหนึ่ง	ผูม�เยือนคนหนึ่งถ�มคุณพอ

เจ�วัดว�	 “ปกติ	จะมีประช�ชนกี่ม�กนอยม�นมัสก�รที่นี่ในวัน

อ�ทิตยคะคุณพอ?”		คำ�ตอบของพระสงฆคือ	“โอ	พอเด�ว�	มี

ประม�ณหมื่นหรือหมื่นสองพันคนนะ	“ผูม�เยือนท�ท�งงงงวย	

กล�วว�	“เก�ะนี้เล็กจิ๊ดเดียว	คนจำ�นวนที่คุณพอว�นั้นทั้งหมด

จะม�จ�กไหนและทำ�อย�งไรจึงจะส�ม�รถอัดแนนเข�ไปในตัว

วัดเล็กๆนี่คะคุณพอ?”

	 คุณพอยิ้มและกล�วกับผูม�เยือนว�	“ทุกคนที่เคยอ�ศัย

บนเก�ะนี้ตั้งแตไดรับข�วดีก็ยังคงอยูที่นี่	ทุกส่ิงที่เร�กล�วใน

พิธีกรรมว�	“ดังนั้น	พรอมกับบรรด�ทูตสวรรคและบรรด�

นักบุญทั้งหล�ยและช�วเร�สัตบุรุษทั้งมวล	 เร�สรรเสริญพระ

สิริรุงโรจนตลอดนิรันดร”	และคุณพอกล�วเสริมอีกว�	“เมื่อเร�

รองบท	Holy	Holy	Holy	(ศักดิ์สิทธิ์	ศักดิ์สิทธิ์	ศักดิ์สิทธิ์	)		พวก

เร�กำ�ลังรวมกับผูศักด์ิสิทธิ์ทุกท�นซึ่งต�งเคยนมัสก�รพระเจ�

ในวัดเล็กๆแหงนี้ใชไหม	?”

	 มันเปนเร่ืองเฉพ�ะเจ�ะจง	และไมมีคุณค�ที่จะตั้งขอ

สังเกตดวยว�มันไมใชพวกเข�ที่ม�รวมกับเร�	แตเปนเร�ที่

รวมกับพวกเข�	เร�และบรรด�นักบุญสัมพันธกันเยี่ยงเพื่อน	
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เปนตนเพื่อนที่อยูลอมรอบพระแทน

	 ศีลมห�สนิทเปนเครื่องหม�ยที่ รุงโรจนม�กอนแลว

และเปนสิ่งแสดงคว�มเมตต�และพระหรรษท�นของพระเจ�		

จริงๆ	 ก�รใหอภัยบ�ปขึ้นกับศีลล�งบ�ป	 และตอม�ไดพัฒน�

ในพระศ�สนจักรม�เปนศีลศักดิ์สิทธิ์	 ที่เร�เรียกก�รใชโทษบ�ป	

หรือศีลแหงก�รคืนดีกับพระเจ�	แตมีคว�มรูสึกที่ว�ในคว�ม

รูสึกนั้นก็คือศีลมห�สนิทเปนศีลแหงก�รใหอภัยม�กอนน�น

แลว	นั่นคือทำ�ไมเร�สวดภ�วน�เวล�มิสซ�ว�	 “ลูกแกะพระเจ�	

โปรดทรงยกบ�ปของโลก”

	 สำ�หรับค�รล	ร�เนอร	เมื่อพูดถึงเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์	ท�น

เรียกว�ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศ�สนจักร	 –The	 Sacrament	 of	

the	 Church	 แตถ�คำ�ว�	 “ศีลมห�สนิท”	 โดยปกติ	 ไมส�ม�รถ

จัดอยูในระดับเดียวกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ	และลงร�ยชื่อกับ

ศีลเหล�นั้น	นั่นคือทำ�ไมท�นเร่ิมก�รศึกษ�ของท�นเรื่องศีล

ศักดิ์สิทธิ์ไมใชในวิธีที่เคยทำ�	-ดวยศีลล�งบ�ป-	แตดวยศีลมห�

สนิท	คุณพอเฮ็นรี	 เดอ	ลูบัค	 (Fr.Henri	de	Lubac)	 	พระสงฆ

นักเทววิทย�ของคณะเยซูอิตอีกองคหนึ่ง	ซึ่งชวยปฏิรูปพระ

ศ�สนจักรหลังสังค�ยน�ว�ติกันที่สอง	ไดกล�วว�	ศีลมห�สนิท	

“เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ในคว�มรูสึกสูงสงที่สุดจ�กคำ�ว�ศีลศักด์ิสิทธิ์

แหงบรรด�ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ย”	 –sacramentum	 sacramen-

torum	มันรวมเอ�ธรรมล้ำ�ลึกทั้งครบแหงก�รไถใหรอดพน		

ขณะท่ีพระศ�สนจักรดำ�รงอยูตลอดก�ลเวล�ก็อยูที่ศีลมห�
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สนิท	 “แหลงและยอดสูงสุดของก�รนมัสก�ร”	 ที่พระศ�สนจักร

ประสบคว�มสำ�เร็จในขั้นสูงสุด	ศีลมห�สนิทเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์

สำ�หรับคนศักดิ์สิทธิ์	จริงๆ

	 คำ�ศัพท	 communio	 sanctorum	 ก�รรวมสนิทของ

บรรด�ผูศักดิ์สิทธิ์	 ดังนั้น	 ก็เปนหน�ต�ง	 มิใชเพียงที่จะมอง

เข�ไปสูก�รรวมสหภ�พของนักบุญเท�นั้น	 แตยังเปนก�รมอง

เข�ไปสูธรรมล้ำ�ลึกของศีลมห�สนิทดวย	เพร�ะว�มันหม�ย

ทันทีถึงก�รรวมสนิทของ	 “บรรด�ผูศักดิ์สิทธิ์”	 เชนเดียวกับก�ร

รวมสนิทของ	 “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ย”	 	 แนนอนดวยก�รขย�ย

คว�ม	มันส�ม�รถรวมเอ�ก�รรวมศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตซึ่งเปนก�ร

สร�งที่ดีของพระเจ�	มันรวมทุกอย�ง

	 ในคว�มหม�ยท่ีกว�งท่ีสุด	ก�รรวมสวนในสหพันธ

นักบุญ	(คว�มสัมพันธเปนหนึ่งเดียวของผูศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งที่	 

เอลิซ�เบธ	 จอหนสัน	 (Elizabeth	 Johnson)	 เรียกว�	 “ก�รมี

สวนรวมกันในคว�มศักด์ิสิทธ์ิท่ีงดง�มของพระเจ�”	เมื่อเร�เข�

รวมในพิธีบูช�ขอบพระคุณ	เร�รวมกับนักบุญทุกองคในคว�ม

สัมพันธที่ศักดิ์สิทธิ์และน�พิศวงนั้น

ความรักข้างเดียว(One-sideLove?)

	 ถ�ดูเหมือนว�พระเจ�เปนผูกระทำ�ทุกอย�งเรื่องคว�ม

รัก	แมเม่ือพวกเร�ฉลองพิธีบูช�ขอบพระคุณประหนึ่งก�รมี

สวนรวม	คุณไดพบคว�มจริงที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวกับพระหรรษท�น	
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คว�มรักนั้นเปนสิ่งที่ประท�นใหอย�งอิสระ	ใจกว�ง	แมสำ�หรับ

คนที่ทำ�ร�ยพระองคม�กอน	 	 ชุดจิตใจนี้	 (mind-set)	 เปนหนึ่ง

ในหัวขอหลักที่พูดและเขียนของท�นนักพรตฟรังซิสกันที่ชื่อ	 

ริช�รด	โรห	(Richard	Rohr)	เมื่อหล�ยทศวรรษกอนนั้น			ท�น

บอกพวกเร�ว�	แนวคิดหลักและย่ิงใหญของพระคัมภีรก็คือ

พระหรรษท�นสิ่งเอื้ออ�รีที่ประท�นจ�กพระเจ�		คว�มรักของ

พระเจ�เหลือคณ�นับต�มตัวอักษร	คือมันไมส�ม�รถนำ�ม�

คำ�นวณดวยเครื่องนับท�งบัญชีใดๆ

			แตชุดคว�มคิดของผลประโยชน	ในก�รซื้อ-ก�รข�ยและก�รมี

ร�ยได	เปนเรื่องธรรมด�ส�มัญ		จนกระทั่ง	คุณส�ม�รถยกเลิก

ชุดคว�มคิด	คุณคงไมส�ม�รถเข�ใจมโนทัศนของพระหรรษ

ท�นหรือมีประสบก�รณจริงกับมัน	ภ�พที่ไดจ�กพระคัมภีร

สำ�หรับเรื่องนั้นก็คือง�นจัดเลี้ยงหรือมื้ออ�ห�ร	 นั่นเปนจริงใน

พระคัมภีรพันธสัญญ�เดิมและแมจะม�กขึ้นในพันธสัญญ�ใหม	

ก�รเข�รวมโต๊ะที่เปิดใหทุกคนเปนปกติที่สุดของพระเยซูเจ�	

พระองคประท�นง�นเลี้ยงประหนึ่งภ�พยิ่งใหญแหงคว�มรักที่

ไมมีเงื่อนไขของพระองค

	 หยุดนิดหนึ่งและพิจ�รณ�สิ่งนี้อย�งระมัดระวัง	คือ

คว�มรักของพระเจ�ถูกกำ�หนดดวยคว�มดีของพระเจ�	และ

ไมมีท�งใดท่ีตองพึ่งพ�พวกเร�	พระเจ�ทรงบอกเร�ว�	“เร�

สัตยจริงกับผูท่ีเร�รัก”	ถ�คุณตองก�รใหพระเจ�ประทับอยูกับคุณ	

ถ�คุณอย�กสวดภ�วน�ใหถูกตอง	จงภ�วน�ว�	 “ขอบพระคุณ	
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พระเจ�	 พระองคทรงกระทำ�เถิด	 พระสิริมงคลของพระองค

นั้นยิ่งใหญ	 พระองคเพียงทรงแสดงใหข�พเจ�เห็นคว�มดีของ

พระองคเพร�ะว�ข�พเจ�ไดบอกกับทุกคนแลวว�พระองคเปน

องคคว�มดี	 พระองคทรงเปนบิด�ของข�พเจ�และข�พเจ�เปน

บุตรของพระองค”		ดังนั้น	คว�มรักก็เริ่มขึ้น		นั่นคือคว�มเปน

อิสระของคว�มรักของพระเจ�	 ที่พระเยซูเจ�ไดม�ประก�ศให

ทร�บและเร�ไดประสบก�รณนี้จ�กพิธีบูช�ขอบพระคุณ

	 ภ�พลักษณของพระเยซูเจ�สำ�หรับเรื่องนี้ก็คือง�นเลี้ยง

ฉลอง		เร�ไดฟงอุปม�เรื่องง�นวิว�หมงคลใน	มัทธิว	บทที่	22	

และในลูก�	บทที่	 14	 	กษัตริยพระองคหนึ่งทรงจัดง�นอภิเษก

สมรสใหพระโอรส	และไดสงผูรับใชไปเรียกผูรับเชิญใหม�ใน

ง�นวิว�ห		แตพวกเข�มีขอแกตัวที่จะไมม�	แมจะอ�งว�สมเหตุ

สมผล	คนหนึ่งกำ�ลังจัดแตงง�น	 อีกคนหนึ่งมีธุระเรื่องจัดก�ร

กับวัว	และอื่นๆ	(มันไมใชบ�ปกะทันหันของกิเลสตัณห�ที่

ทำ�ใหคนห�งพระเจ�		บอยทีเดียวก็เปนธุรกิจต�มเคย)		ในที่สุด	

ไดบัญช�ใหคนรับใช	 (มห�ดเล็ก)	 ไปเชิญคนใหม�อีก	 –พูดให

พวกเข�เข�ใจ	กษัตริยตรัสกับพวกเข�ว�ทุกอย�งใหเปล�	บอก

ว�ไมตองมีตั๋วเข�ง�น	ตองแนใจนะว�คฤห�สนของเร�ตองเต็ม

	 ในคำ�บอกเล�ของมัทธิว	 	 มีขอคว�มทำ�นองสัญลักษณ

เพิ่มเติมม�ว�	 แขกคนหนึ่งถูกเหวี่ยงโยนออกจ�กง�น	 เพร�ะ

ไมสวมชุดเพื่อง�นวิว�หมงคล	ท�งหนึ่งที่จะเข�ใจว�ชุดง�น

วิว�หมงคลก็คือดวงใจที่พรอม	เร�จำ�เปนตองเปิดเผยและ
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แสดงคว�มปร�รถน�จะรับพระหรรษท�นของพระเจ�	กอน

อุปม�เรื่องง�นวิว�หมงคลในลูก�	14:12	พระเยซูเจ�ตรัสว�	

เมื่อท�นจัดเลี้ยงอ�ห�รไมว�กล�งวันหรืออ�ห�รค่ำ�	 อย�เชิญ

มิตรสห�ย	 พี่นอง	 เพื่อนบ�นที่มั่งมีเพร�ะเข�จะเชิญท�นบ�ง

และท�นจะไดรับก�รตอบแทน	พระเยซูเจ�กำ�ลังบอกส�นุศิษย

ของพระองคว�	จงออกจ�กคว�มคิดของคว�มมั่งคั่งโดยสิ้นเชิง		

เมื่อคุณจัดง�นเลี้ยงจงเชิญคนจน	 คนพิก�ร	 ข�เสีย	 ต�บอด		

เพื่อว�พวกเข�จะไมส�ม�รถตอบแทนท�น

	 เร�เห็นพระหรรษท�นนี้ทำ�ง�นในง�นมงคลสมรสที่

เมืองค�น�ในพระวรส�รของยอหน	และเร�เห็นเรื่องนี้ใน

ง�นเล้ียงค่ำ�ม้ือสุดท�ย	ในพระวรส�รต�งๆ	ง�นจัดเล้ียงเปน

สัญลักษณน�พิศวงของคว�มรักที่ปร�ศจ�กเงื่อนไขและให

เปล�—คว�มรักท่ีบอยทีเดียวไมเปนท่ีรับรูหรือปฏิเสธไปเลย	มัน

ยังเปนก�รย�กสำ�หรับเร�ที่จะเชื่อ	 พระเจ�กำ�ลังทรงพย�ย�ม

มอบพระเจ�เองแกเร�	 และดูเหมือนว�ไมมีใครตองก�รพระเจ�	

พวกเร�ดูเหมือนชอบระบบคว�มมั่งคั่งม�กกว�	 ซึ่งเร�ไดกำ�ไร

ในสิ่งที่เร�ได	แตนั่นไมใชก�รเชื้อเชิญของพระเจ�	นั่นไมใชง�น

เลี้ยงฉลองของศีลมห�สนิท
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คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คุณจะตอบอย�งไรกับคำ�ถ�มที่ว�	“ทำ�ไมพระเยซูเจ�

ประท�นศีลมห�สนิทแกพวกเร�?”

2.	 ทำ�ไมพระเยซูเจ�รวมสวนพระองคเองกับเร�	แมเร�จะ

บอกกับพระองคว�	“พระเจ�ข�	ข�พเจ�ไมมีค�คูควรพอ

สำ�หรับพระองค	?”
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บทที่3

เรารับศีลมหาสนิทอย่างไร?

	 ถ�เร�กำ�ลังถ�มว�	แผนปงและเหล�องุนกล�ยเปนพระ

ก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�ไดอย�งไร	 คำ�ตอบที่ซื่อ

ที่สุดของเร�ก็คือ	“ต�มน้ำ�พระทัยของพระเจ�”		ซึ่งดูไดจ�กก�ร

ที่พระเจ�ผูทรงตรัสว�	 “จงเปนไป”	 ในก�รสร�งโลก	 แนนอน

องคพระผูเปนเจ�มีฤทธ�นุภ�พที่จะเปลี่ยนแผนปงและเหล�

องุนเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�		ก็เปนคว�ม

ประสงคเดียวกันของพระเจ�	 ซึ่งดวยคว�มประสงคนี้นี่เองพระ

วจน�ตถส�ม�รถม�รับเอ�เนื้อหนังและประทับอยูท�มกล�ง

เร�		ถ�พระเจ�ยังส�ม�รถกล�ยม�เปนมนุษย	แนนอนว�แผน

ปงและเหล�องุนก็ส�ม�รถเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระ

เยซูคริสตเจ�ไดเชนกัน

	 ถ�เร�กำ�ลังถ�มว�รูปร�ง	รสช�ติและกลิ่นของปง

และเหล�องุนส�ม�รถกล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิตของ

พระคริสตเจ�จริงหรือ	เร�กำ�ลังพูดถึงก�รเปลี่ยนแปลงที่พระ

ศ�สนจักรเรียกว�	 “ก�รแปรเปลี่ยนคว�มเปนส�ร	 –transub-

stantiation”		ขอคำ�สอนประก�รนี้เปนวิธีก�รของมนุษยเร�เพื่อ

จะอธิบ�ยคว�มเปนไปไดของก�รเปลี่ยนแปลงเชนนั้น
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ด้วยพลังอำานาจของพระจิตเจ้า

	 ในสมณส�สน	 Eucharist	 and	 Mission	 ที่ออกม�ในป	

ค.ศ.	 2004	 พระสันตะป�ป�ยอหน	 ปอล	 ที่	 2	 อธิบ�ยเรื่องที่

ว�แผนปงและเหล�องุนกล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิตของ

พระคริสตเจ�ง�ยม�ก	 เมื่อพระองคตรัสว�	 “ปงและเหล�องุน		

ผลไมจ�กมือมนุษย	 ไดแปรเปลี่ยนกลับกล�ยดวยพลังอำ�น�จ

ของพระจิตเจ�เปนพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�”

	 ณ	 เวล�พิธีบูช�ขอบพระคุณ	 มีบทภ�วน�บทหนึ่งและ

ทำ�ท�	 (มือท้ังสองปกเหนือส่ิงประท�น)	 ท่ีเรียกเปนภ�ษ�กรีกว�	

epiclesis	 (แปลว�เชิญลงม�สูตรงนี้)	 ซึ่งพระสงฆผูถว�ยมิสซ�	

รองขอพระบิด�ใหทรงสงพระจิตเจ�ลงม�	เพื่อแผนปงและ

เหล�องุน	 (ของถว�ย)	 จะไดกล�ยเปนพระก�ยและพระโลหิต

ของพระคริสตเจ�	ก�รกระทำ�ท�งพิธีกรรมเกิดขึ้นกอนคำ�กล�ว

เสกศีลนั่นคือกอนท่ีพระสงฆจะกล�วซ้ำ�พระว�จ�ของพระเยซู

เจ�ที่ว�	“	นี่คือก�ยของเร�....นี่คือโลหิตของเร�”

			ในชวงแรกของศตวรรษท่ีสอง	นักบุญอิกน�ซีโอ	แหงอันติโอค	

(St.	Ignatius	of	Antioch)	ในจดหม�ยของท�นถึงช�วสเมอรน� 

(Smyrnaeans)	ไดบรรย�ยถึงศีลมห�สนิทว�	 เปนพระก�ยของ 

พระผูไถ	ตอม�นักบุญยูสติน	(Justin)	มรณสักขี	ไดเขียนอธิบ�ย

ถึงคว�มเช่ือท่ีว�	คริสตชนมีคว�มเช่ือว�ศีลมห�สนิทมิใชอ�ห�ร

ธรรมด�แตเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�
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	 ในศตวรรษที่แปด	นักบุญยอหน	แหงด�มัสกัส	(St.	John	

of	Damascus)	พระสงฆที่มีชื่อเสียงท�นหนึ่งไดใหคำ�นิย�มหรือ

คำ�อธิบ�ยคำ�สอนของคริสตชน	ซึ่งในนั้นท�นไดอธิบ�ยเร่ืองนี้

และกล�วว�	“ท�นถ�มว�แผนปงกล�ยเปนพระก�ยของพระ

คริสตเจ�และเหล�องุนเปนพระโลหิตของพระองคไดอย�งไร”	

เร�จะบอกท�นว�	“พระจิตเจ�ลงม�ประทับเหนือแผนปงและ

เหล�องุนและทำ�ใหสำ�เร็จไปในสิ่งที่เกินคำ�อธิบ�ยและคว�มคิด

ทุกอย�ง”

	 พระเยซูเจ�ตรัสว�	 “นี่คือก�ยของเร�...	 นี่คือโลหิตของ

เร�”	 พระองคมิไดทรงอธิบ�ยว�มีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กแผนปง

และเหล�องุนเกิดขึ้นไดอย�งไร	 	 พระองคเพียงใหคว�มทรงจำ�

แกอัครส�วกของพระองค	 ธรรมล้ำ�ลึกแหงคว�มเชื่อ	 	 ผูนิพนธ

พระวรส�รก็มิไดพิสูจนพระธรรมล้ำ�ลึกน้ีม�กกว�ก�รบรรย�ย

ใหเร�เห็นถึงเหตุก�รณท่ีเกิดขึ้นเพ่ือกอใหเกิดคว�มเชื่อและ

คว�มรูในเรื่องนี้

	 คว�มเชื่อที่ว�ก�รเปลี่ยนแปลงแทจริงเกิดขึ้น	 ณ	 เวล�

ที่พระสงฆเสกศีล	 ซึ่งไดรับก�รพิสูจนและก�รเปนพย�นในพระ

ศ�สนจักรตั้งแตยุคแรกเริ่ม		นักบุญอิเรเนอุส	(St.	Irenaeus)	ซึ่ง

เจริญชีวิตอยูในศตวรรษที่สอง	ไดเขียนคำ�อธิบ�ยแบบสั้นๆที่ให

คว�มรอบรูถึงขอที่จะโตแยงตอพวกเฮเรติ๊ก		ในหนังสือเลมนั้น

ท�นอธิบ�ยว�	ร�งก�ยของเร�ไดถูกฟูมฟกโดยพระก�ยและ

พระโลหิตของพระเจ�ในศีลมห�สนิทท�นกล�วว�	“ถวยก�ลิกส 
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ท่ีผสมผส�นดวยเหล�องุนและแผนปงที่ผลิตจ�กโรงง�นรับเอ�

พระวจน�ตถของพระเจ�”	ซึ่งในศีลมห�สนิทนั้นพระก�ยและ

พระโลหิตของพระคริสตเจ�ก็ถูกทำ�ใหเปนจริงขึ้นม�

		 	ตั้งแตสมัยของนักบุญอิเรเนอุส	 (St.	 Irenaeus)	หัวหน�พระ

ศ�สนจักรและนักเทววิทย�ไดพิจ�รณ�ถกเถียงโตแยงกันเกี่ยว

กับคว�มหม�ยของศีลมห�สนิท	และไดเสนอแนะคำ�ศัพทที่

อ�จใชบรรย�ยก�รเปลี่ยนจ�กแผนปงและเหล�องุนใหเปน

พระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�	นักบุญยอหน	คริสโตส

โตม	(St.John	Chrysostom)	เรียกว�	“ก�รเปลี่ยนแปรขบวนก�ร	

–	 Transformation”	 นักบุญอัมโบรซิโอ	 (St.	 Ambrose)	 เรียก	

“ก�รแปรร�ง	–	Transfiguration”		ในขณะที่นักบุญยอหน	แหง

ด�มัสกัส	 (St.John	of	Damascus)เรียกว�	 “ก�รแปลงลักษณะ	

–	transmutation”

	 ในศตวรรษที่	 9	 นักบุญปสก�ซีโอ	 รัดแบรโต	 (St.Pas-

chasius	 Radertus)	 ไดเขียนหนังสือเรื่องศีลมห�สนิท	 	 ยืนยัน

ว�	“ส�รของปงและเหล�องุนถูกเปลี่ยนไปเปนพระก�ยและ

พระโลหิตของพระคริสตเจ�”	ท�นเนนเกี่ยวกับเรื่อง	ก�ร

เปลี่ยนแปลง	 “ส�ร”	 ซึ่งก็ไดรับก�รสนับสนุนในศตวรรษที่	 11	

เม่ือสภ�สังค�ยน�แหงโรม	ใหคำ�สอนเปนท�งก�รว�แผนปง

และเหล�องุน	“ถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อห�ของส�รนั้น”	ไปเปน

พระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�
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	 นักบุญโทม�ส	อไควนัส	 (St.Thomas	Aquinas)	 ในง�น

เขียนเรื่อง	Summa	Theologiae	ของท�น	อธิบ�ยตอบคำ�ถ�ม

ที่ว�	 ปงนั้นส�ม�รถเปลี่ยนเปนพระก�ยของพระคริสตเจ�หรือ

ไม	 โดยสรุปว�	 “คว�มเปนส�รทั้งครบของปง	 ถูกเปลี่ยนแปลง

เปนส�รทั้งครบของพระก�ยของพระคริสตเจ�	 	 และคว�มเปน

ส�รท้ังครบของเหล�องุนเปลี่ยนเปนคว�มเปนส�รทั้งครบของ

พระโลหิตของพระคริสตเจ�”	 	 ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเปนส�ร

ท�นกล�วว�	“ส�ม�รถเรียกไดว�เปน	“Transubstantiation”	

(IIIa,75.4)	 ก�รประชุมสังค�ยน�อีกหล�ยครั้ง	 (4th	 Lateran	

1215,	Lyons	II	1274,	Florence	1439,	และ	Trent	6th	century)	

ก็พ�กันใชศัพทคำ�นี้เปนก�รอธิบ�ยคว�มหม�ยของก�รเปลี่ยน

จ�กปงและเหล�องุนเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระเยซู 

คริสตเจ�

	 ก�รเปลี่ยนสภ�วะคว�มเปนส�ร–Transubstantiation 

ในปจจุบันใช เปนปกติที่สุดในก�รบรรย�ยส�รและก�ร

เปลี่ยนแปลงของมันสำ�หรับก�รแปรเปลี่ยนของศีลมห�สนิท		

เปนคว�มพย�ย�มที่จะอธิบ�ยว�สิ่งที่เร�เชื่อนั้นมิไดขัดแยงกับ

เหตุผล		แมเร�จะไมส�ม�รถเข�ใจทุกอย�งเต็มๆก็ต�ม

	 โดยก�รจัดกลุมท�งนักปรัชญ�	นักเทววิทย�แสดงให

เห็นคว�มแตกต�งระหว�งส�รและคว�มบังเอิญที่เกิดขึ้น	 ส�ร

นั้นไดรับก�รบรรย�ยว�	“ที่สิ่งนั้นเปน”	คว�มบังเอิญที่เกิด

กับมันคือคุณลักษณะที่	 “มีอยูดั้งเดิม”	 ในส�ร	 เชน	 สี	 รูปร�ง	
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โครงสร�ง	กลิ่นและอะไรทำ�นองนั้น			ประสบก�รณและเหตุผล

สอนว�คว�มบังเอิญที่เกิดกับมันจะไมแสดงเสมอไปใหเห็น

ว�ส�รนั้นคืออะไร	“ส�ร”	ส�ม�รถมีคว�มบังเอิญของสิ่งอื่น

อีก	 เชน	เมื่อโรงง�นทำ�ลูกกว�ด	 (ลูกอม)	ที่มองดูเหมือน	กลิ่น

เหมือนและรสช�ติเหมือนเบคอน	แตคว�มเปนจริงมันไมใช

เบคอน	(มันคือลูกกว�ด)	แตมันมีคว�มบังเอิญแบบเบคอน		ใน

ท�งคล�ยกันอะไรที่มองเห็นเหมือน	 กลิ่มเหมือน	 และรสช�ด

เหมือนปง	 ซึ่งเปนไปไดว�ที่จริงแลว	 (โดยไมมีเหตุผลแยง)	 สิ่ง

นั้นคือพระก�ยของพระคริสตเจ�

	 ก�รอธิบ�ยนี้ไมไดเฉลยธรรมล้ำ�ลึกของศีลมห�สนิท	มัน

เปนเพียงคว�มพย�ย�มปกติที่จะอธิบ�ยเท�นั้น	แมคำ�ศัพท 

Transubstantiation	มีประวัติอันย�วน�นในคว�มพย�ย�มของ 

พระศ�สนจักรท่ีจะอธิบ�ยถึงคว�มเช่ือเก่ียวกับก�รเปล่ียนแปลง

จ�กปงและเหล�องุนไปเปนพระก�ยและพระโลหิตของพระ- 

คริสตเจ�	 มันเปนไปไดว�ค�ทอลิกในอน�คต	อ�จเลือกคำ�ศัพท

ที่ต�งออกไป	 ทั้งหมดนั้นพระศ�สนจักรกำ�ลังพย�ย�มไมหยุด

หยอนที่จะอธิบ�ยสิ่งที่อธิบ�ยย�กนี้

ความเป็นหนึ่งเดียวของศีลมหาสนิทสากล

	 หนึ่งในเรื่องที่ออนไหวที่สุดเกี่ยวกับศีลมห�สนิทก็คือ

คำ�ถ�มเรื่องก�รรับศีลมห�สนิท	นั่นคือผูที่มิใชค�ทอลิกส�ม�รถ

รับศีลมห�สนิทไดหรือไม	 หรือค�ทอลิกเองส�ม�รถรับศีลมห�



61คู่มือสำ�หรับ...ศีลมห�สนิท

สนิทในโบสถของผูมิใชค�ทอลิกไดหรือไม	 	 ต�มคว�มเห็นของ

คุณพอโทมัส	 ริชสแตตเตอร	 O.F.M.	 (Thomas	 Richstatter)	

คว�มหม�ยพื้นฐ�นของศีลศักดิ์สิทธิ์ใดๆ	 เร�ส�ม�รถพบในบท

ภ�วน�ที่กำ�กับม�กับก�รโปรดศีลนั้น	 	 ในแตละศีลศักดิ์สิทธิ์เร�

อันเชิญพระจิตเจ�และขอพระองคทำ�ใหเร�ศักด์ิสิทธิ์และเพื่อ

ทำ�ใหเร�เปนหนึ่งเดียวกับพระก�ยของพระคริสตเจ�	 	 คำ�ขอนี้

เปนกุญแจไปสูคว�มเข�ใจศีลศักดิ์สิทธิ์	 	คำ�ขอประก�รแรกของ

บทศีลมห�สนิทก็คือเอกภ�พในพระคริสตเจ�

	 เร�ขอใหพระจิตเจ�เปลี่ยนแผนปงและเหล�องุนไป

เปนพระก�ยและพระโลหิตของพระคริสตเจ�	 เพื่อว�	 เร�ที่กิน

และดื่มจะไดถูกเปลี่ยนเข�สูพระก�ยของพระคริสตเจ�	 “ดังนั้น 

เร�จึงภ�วน�ว�	 โปรดใหของประท�นเหล�นี้ศักดิ์สิทธิ์ไป	 ดวย

ก�รสงพระจิตของพระองคลงสูสิ่งเหล�น้ีเหมือนหย�ดน้ำ�ค�ง	

เพื่อว�สิ่งเหล�นี้สำ�หรับเร�จะไดกล�ยเปนพระก�ยและ

พระโลหิตของพระเจ�--พระเยซูคริสตเจ�...เร�ออนวอนขอ

พระองคว�	 ดวยก�รมีสวนในพระก�ยและพระโลหิตของพระ-

คริสตเจ�	 เร�อ�จจะถูกรวบรวมเข�เปนหน่ึงเดียวโดยพระจิตเจ�”	

(บทภ�วน�เสกศีล	II)	“โปรดทรงโปรดใหเร�	ซึ่งไดรับก�รฟูมฟก

ดวยพระก�ยและพระโลหิตของพระบุตรของพระองคและเต็ม

ดวยพระจิตเจ�จะไดกล�ยเปนก�ยเดียววิญญ�ณเดียวในพระ-

คริสตเจ�”	(บทภ�วน�เสกศีล	III)	บทภ�วน�เสกศีลอื่นๆ	ก็มีคำ�

ออนวอนคล�ยกัน
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ถ�	“เอกภ�พ”	อยูที่ใจกล�งศีลมห�สนิท		ทำ�ไมคริสตชนทั้งหมด	

–	โปรเตสตันท		ออรธอด๊อก		ค�ทอลิก	–	จึงไมส�ม�รถรวมสวน

ในศีลมห�สนิทศักดิ์สิทธิ์นี้?

	 คริสตชนนิก�ยต�งๆตอบคำ�ถ�มนี้ในท�งที่ต�งกัน	 

คริสตชนบ�งพวกนิยม	 “ศีลมห�สนิทแบบเปิดอิสระ”	 	นี่คือขอ

ยึดถือที่กล�วว�ไมมีใครหยุดยั้งผูไดรับล�งบ�ป	 ซึ่งเชื่อในพระ

เยซูคริสตเจ�มิใหรับศีลมห�สนิทในโบสถใดๆได	พวกเข�คง

อย�กกล�วว�	ก�รรับศีลมห�สนิทแบบเปิดทั่วไปเปนท�งเลือก

ที่นิยม	เพร�ะว�	มื้ออ�ห�รค่ำ�ศักดิ์สิทธิ์เปนแหลงของเอกภ�พ

อย�งหนึ่ง—วิธีซึ่งเอกภ�พท�มกล�งคริสตชนส�ม�รถไดรับผล

สำ�เร็จ		อย�งไรก็ดี	สิ่งนี้ไมใชจุดยืนของค�ทอลิกเปนท�งก�ร

	 คริสตชนนิก�ยที่ต�งกันเชื่อว�เ ง่ือนไขเพื่อรับศีล

มห�สนิทในพระศ�สนจักรอื่นเปนเอกภ�พของคว�มเชื่อใน

สถ�นก�รณจริงในปจจุบัน	ในแนวคว�มคิดนี้	ก�รรับศีลรวมกัน

จะเปนไปได	 เมื่อศ�สนจักรคริสตชนบรรลุถึงคว�มสอดคลอง

ท�งคำ�สอนที่เกี่ยวกับศีลมห�สนิท	ขณะที่ไดมีคว�มก�วหน�

ม�กเพ่ือทำ�คว�มเข�ใจเก่ียวกับคำ�สอนเร่ืองก�รประทับอยูจริงซ่ึง

เปนขอยึดถือท�งก�รของค�ทอลิก	ถ�มถึงคว�มเชื่อม�กกว�

ปกติธรรมด�ในก�รประทับอยูแทจริง	 คริสตชนบ�งคน	 -รวม

ค�ทอลิกดวย	 –ยึดถือว�	 ก�รมีสวนรวมศีลมห�สนิทเปนเรื่อง

เฉพ�ะระหว�งศ�สนจักรที่มีก�รสืบทอดท�งประวัติศ�สตร

ของพระสังฆร�ชและสังฆภ�พที่แทจริง	เพื่อจะไดศีลมห�สนิท
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แทจริง	(ที่สมบูรณ)	คุณตองมีพระสงฆ	(สังฆภ�พ)	ที่แทจริง		นี่

คือขอสำ�คัญของจุดยึดถือของค�ทอลิก

	 ก�รยึดถือเปนท�งก�รของค�ทอลิกคือว�	 ศีลมห�สนิท 

มิใชเพียงแหลงของเอกภ�พคริสตชนเท�น้ัน	แตยังเปนเคร่ืองหม�ย

ของเอกภ�พ	-เอกภ�พจริงๆที่กำ�ลังมีอยูขณะนี้	“เมื่อไดรับพละ

กำ�ลังในศีลมหสนิทดวยพระก�ยของพระคริสตเจ�	[สัตบุรุษ]

ประก�ศอย�งเปิดเผยในแบบยืนหยัดซึ่งเอกภ�พของประช�กร

ของพระเจ�ว�ศีลศักด์ิสิทธิ์นี้แสดงออกอย�งเหม�ะสมและเปน

ส�เหตุน�พิศวง”	 (ธรรมนูญขอคว�มเชื่อเกี่ยวกับพระศ�สนจักร	

–	Dogmatic	Constitution	on	the	Church	11)

	 เร�ไมส�ม�รถแสดงเครื่องหม�ยของเอกภ�พเมื่อก�ร

แบงที่เห็นชัดเจนยังคงมีอยู	 ก�รรับศีลมห�สนิท	 ณ	 พระแทน

เดียวกันไมใชเครื่องหม�ยของคว�มเปนเอกภ�พ	เมื่อเร�ทำ�

เชนนั้นดวยคว�มตั้งใจท่ีจะแบงแยกตอไป	หลังจ�กกลับไปสู

โบสถต�งๆ	ของพวกเร�		พูดสั้นๆก็คือ	พระศ�สนจักรค�ทอลิก

สอนว�	 เร�ไมควรจะแกลงทำ�ว�มีเอกภ�พแทจริง	 ถ�ในคว�ม

เปนจริง		เร�ถูกแบงแยกจ�กหนวยง�น	(หรือองคกร)	คริสตชน

อื่นอยู		ทุกวันนี้ก�รแบงแยกนั้นบอยม�กที่จะเห็นไดว�ยังมีอยู

แมไมม�กนัก	จ�กคว�มไมลงรอยกันเกี่ยวกับคว�มเชื่อพื้นฐ�น	

ดังเปนที่รับรูตอกันในเรื่องคว�มถูกตองของคณะนักบวชต�งๆ	

	 ศีลมห�สนิทเปนม�กกว�อ�ห�รสำ�หรับคริสตชนแตละ

คน	เม่ือเร�ม�รวมกันฉลองศีลมห�สนิท	เร�แสดงตัวตนใน
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ฐ�นะเปนพระศ�สนจักร		พิธีกรรมเปนตนพิธีบูช�ขอบพระคุณ	

“เปนวิธีก�รที่ส�กล	 ณ	 ที่ซึ่งสัตบุรุษส�ม�รถแสดงออกในชีวิต

ของพวกเข�และแสดงใหคนอื่นรูถึงธรรมล้ำ�ลึกของพระคริสต

เจ�	 และธรรมช�ติที่แทจริงของศ�สนจักรที่แทจริง”	 (ธรรมนูญ

ว�ดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์	2)

กฎหมายพระศาสนจักร

	 พระสันตะป�ป�ยอหน	ปอลที่	2	 (Pope	John	Paul	 II)	

อธิบ�ยจุดยืนเก่ียวกับก�รรับศีลในสมณลิขิต	 (Encyclical	 Letter	

-Ut	Unum	Sint	-	That	All	May	Be	One		25	พฤษภ�คม	1995)	เร่ือง

ก�รฟื้นฟูเอกภ�พคริสตจักร	 พระองคตรัสว�นั่นคือกฤษฎีก�ว�

ดวยก�รฟื้นฟูเอกภ�พคริสตจักรของสังค�ยน�ว�ติกันที่	2	

	 โดยชี้ว�ชุมชนหลังก�รฟื้นฟูข�ด	“คว�มสมบูรณของ

เอกภ�พกับพวกเร�	ซึ่งควรจะไหลหลั่งจ�กศีลล�งบ�ป”	ซึ่ง

สังเกตุว�เปนเพร�ะก�รข�ดศีลบวช	ก็เลยไมธำ�รงไวซ่ึงคว�ม

เปนจริงท่ีแทจริงและทั้งครบของพระธรรมล้ำ�ลึกของศีลมห�

สนิท	 แม	 “เมื่อพวกเข�ทำ�พิธีระลึกถึงก�รสิ้นพระชนมและก�ร 

กลับคืนชีพของพระเจ�ในมื้ออ�ห�รศักดิ์สิทธิ์	พวกเข�ส�รภ�พ

ว�สิ่งนั้นเองที่แสดงถึงชีวิตของก�รรวมสนิทกับพระคริสตเจ�	

และพวกเข�รอคอยก�รกลับม�ในคว�มรุงโรจนของพระองค”	

(67)
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	 ผลต�มม�ก็คือกฎหม�ยพระศ�สนจักรในปจจุบัน

ยืนยันว�ต�มระเบียบแลว	ค�ทอลิกส�ม�รถรับศีลศักดิ์สิทธิ์	

เพียงจ�กศ�สนบริกรค�ทอลิกเท�นั้น	(ประมวลกฎหม�ยพระ

ศ�สนจักร	ม�ตร�	844)	 	อย�งไรก็ดี	ตัวบทกฎหม�ยเองยังให

ขอยกเวนบ�งประก�รตอกฎทั่วไปนี้	ว�:

	 เมื่อใดก็ต�มที่มีคว�มจำ�เปน	หรือผลประโยชนจริงๆ	ที่

ฝ่�ยวิญญ�ณเรียกรอง	อนุญ�ตใหสัตบุรุษที่ไมส�ม�รถเข�ห�

ศ�สนบริกรค�ทอลิกได	เพร�ะเหตุท�งก�ยและใจ	โดยหลีก

เลี่ยงอันตร�ยของคว�มผิดหลง	 หรือลัทธิไรคว�มแตกต�งแลว

ก็ไดรับอนุญ�ตใหรับศีลอภัยบ�ป	ศีลมห�สนิท	ศีลเจิมคนไข	ได

โดยชอบ		จ�กศ�สนบริกรที่มิใชค�ทอลิกซึ่งในวัด	 (โบสถ)	ของ

ศ�สนบริกรเหล�นี้ศีลศักดิ์สิทธิ์ดังกล�วถือว�มีผล	(ม�ตร�	844	

วรรค	2)

การร่วมรับศีลมหาสนิทกับโปรเตสแตนท์

	 เร�ไดเห็นแลวว�	จุดยืนค�ทอลิกเปนท�งก�รของก�ร

เขมงวดในก�รมีสวนในศีลมห�สนิท	 มีพื้นฐ�นว�ศีลมห�สนิท

เปนเครื่องหม�ยถึงเอกภ�พของพระศ�สนจักรที่ประสบผล

สำ�เร็จท�งปฏิบัติม�แลว			แตหล�ยปตอม�ก�รปฏิบัติสวนใหญ

เรื่องเอกภ�พและก�รบริห�รของพระศ�สนจักร	 มิไดแสดงให

เห็นบทบ�ทตัดสินใจถึงที่สุด	 บรรด�ส�มเณรค�ทอลิกครั้งหนึ่ง

ไดรับก�รสั่งสอนว�	โปรเตสแตนทไมส�ม�รถรับศีลมห�สนิท
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ในมิสซ�ค�ทอลิกได	 เพร�ะว�พวกเข�ไมเชื่อในก�รประทับอยู

จริงของพระคริสตเจ�ในศีลมห�สนิท	 แมกระน้ันก็ดี	 โปรเตสแตนท

ต�งนิก�ยก็มีคว�มเห็นแตกต�งไปในคว�มเข�ใจเรื่องศีลมห�

สนิท	 และแตละคนอ�จไมเข�ใจเต็มที่หรือเห็นดวยกับสิ่งที่พระ

ศ�สนจักรของพวกเข�สอน	 	 บอยทีเดียวเปนอันตร�ยยิ่งที่จะ

รับรูว�คนๆหนึ่งนั้นเชื่ออะไรบ�ง

	 แมโปรเตสแตนทม�กม�ยมีคว�มเชื่อแทจริงในก�ร

ประทับอยูของพระคริสตเจ�ในศีลมห�สนิท	กฎหม�ยพระ

ศ�สนจักรเกี่ยวกับก�รรวมมีสวนของพวกเข�ในศีลมห�สนิท

ค�ทอลิก	 ยังเขมงวดกว�ผูเช่ือในนิก�ยออรโธดอกซ	 (Orthodox	

Churhces)	เพร�ะว�เร�มิไดรวมสวนกับคริสตชนอื่นๆ	ใน 

ระดับเดียวของเอกภ�พที่เร�รวมสวนกับออรโธดอกซ

	 	 	 	 	 	 ห�กมีอันตร�ยที่จะกอใหเกิดก�รสูญเสียชีวิต	 หรือมี

คว�มจำ�เปนอื่นๆ	ที่รุนแรงและเรงรัด	ต�มคำ�ตัดสินใจของพระ

สังฆร�ชสังฆมณฑล	หรือของสภ�พระสังฆร�ชทองถิ่น		ศ�สน-

บริกรค�ทอลิกส�ม�รถบริก�รศีลศักดิ์สิทธิ์เดียวกันนั้นไดโดย

ชอบ	 แกคริสตชนอื่นๆที่ไมมีคว�มสัมพันธเต็มรูปแบบกับพระ

ศ�สนจักรค�ทอลิก	 ผูซ่ึงไมส�ม�รถเข�ห�ศ�สนบริกรของชุมชน

ของตนได		และม�ขอรับดวยตนเอง	เพียงแตใหแสดงคว�มเชื่อ

ค�ทอลิกเกี่ยวกับศีลศักด์ิสิทธิ์เหล�นี้และอยูในสภ�พพรอมที่

เหม�ะสม	(ม�ตร�	844	วรรค	4)
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	 กฎหม�ยกำ�หนดขอยกเวนบ�งประก�ร	–“เมื่อมีคว�ม

จำ�เปนที่รุนแรงเรงรัด”	คำ�แนะนำ�หลักก�รและบรรทัดฐ�น

ก�รฟื้นฟูเอกภ�พคริสตจักร	–	Application	of	Principles	and	

Norms	on	Ecumenism	(Directory	for	Ecumenism	1993)	ได

แสดงร�ยก�รตัวอย�งของ	“คว�มจำ�เปนรุนแรง”	ไวดวย

	 	 	 โดยปกติต�มหนังสือคูมือปฏิบัติก�รฟื้นฟูเอกภ�พของ

ศ�สนจักร	เมื่อค�ทอลิกคนหนึ่งแตงง�นกับคริสตชนนิก�ยอ่ืน

จะไมมีก�รประกอบพิธีบูช�ขอบพระคุณ	พิธีสมรสจะแสดง

ใหเห็นเครื่องหม�ยเอกภ�พระหว�งเจ�ส�วและเจ�บ�ว	เชน

เดียวกับเอกภ�พของพระคริสตเจ�และพระศ�สนจักร	ถ�อีก

ฝ่�ยหนึ่งและบรรด�แขกที่ม�รวมง�นไมส�ม�รถรับศีลมห�

สนิท	 พิธีกรรมจะแสดงใหเห็นเครื่องหม�ยที่แยกกันคนละสวน

ก�รรับศีลมห�สนิทโดยผูที่ฝ่�ยหนึ่งมิใชค�ทอลิกในพิธีสมรส

ส�ม�รถ“เปนขอยกเวนพิเศษ”	และอยูภ�ยใตเงื่อนไขตอไป

นี้คือ	 คว�มจำ�เปนรุนแรง	 (อันตร�ยเกี่ยวกับคว�มต�ย	 หรือ

คว�มจำ�เปนรุนแรงจริงๆ)	 	 ก�รไมส�ม�รถที่จะเข�ไปห�ศ�สน

บริกรของตนและเปนคำ�ขอรองโดยเต็มใจจ�กผูตองก�รรับ

ศีล	 รวมทั้งก�รแสดงคว�มเชื่อแบบค�ทอลิกในศีลนี้	 	 และก�ร

แสดงออกเฉพ�ะที่จะรับศีล

	 เร�ไดเห็นแลวว�	จุดยืนท�งก�รของค�ทอลิกตอก�ร

เขมงวดของก�รรวมมีสวนในศีลมห�สนิท	 ว�งพื้นฐ�นบนหลัก

ก�รท่ีว�ศีลมห�สนิทคือเครื่องหม�ยของเอกภ�พของพระ
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ศ�สนจักรท่ีไดรับผลสำ�เร็จม�แลวในขณะนี้	แตหล�ยปกอน

นั้นกฎเกณฑสวนใหญของเอกภ�พและง�นบริห�รของพระ

ศ�สนจักร	มิไดแสดงใหเห็นบทบ�ทก�รตัดสินใจแนวแน	ในอดีต

ไมน�นม�กนัก	 มีก�รสอนกันว�โปรเตสแตนทรับศีลมห�สนิท

ไมไดในเวล�มิสซ�ค�ทอลิก	เพร�ะว�พวกเข�ไมเชื่อในก�ร

ประทับอยูจริงของพระคริสตเจ�ในศีลมห�สนิท	ยังไมเคยไดรับ

ก�รอธิบ�ยอย�งแนนอนว�อะไรที่พวกเข�เชื่อ	แตมันไมใชสิงที่

เร�เชื่อนั้นแน

การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

	 โดยเกณฑปกติ	ผูใหญที่กลับใจม�ถือคว�มเชื่อค�ทอลิก	

เตรียมก�รเริ่มเต็มท่ีเข�สูพระศ�สนจักรดวยกระบวนก�ร

ศึกษ�อบรมที่เร�เรียกว�	 RCIA	 (the	 Rite	 of	 Christian	 Initia-

tion	of	Adults)	คว�มสำ�คัญของกระบวนก�รนั้นเริ่มในวันเส�ร

ศักดิ์สิทธิ์	 เมื่อผูที่กำ�ลังเตรียมตัวเปนคริสตชน	 (catechumen)	

รับศีลล�งบ�ป	 ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิทแรก	 (ที่เรียกกันว�ศีล

แหงก�รเริ่มเปนคริสตชน)	ระหว�งพิธีฉลองสมโภชอย�งสง�

ของพระศ�สนจักรในก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ�		

อีกด�นหนึ่งบรรด�เด็กๆ	 ปกติจะรับศีลมห�สนิทแรกขณะอ�ยุ

ไดเจ็ดขวบ	(ถืออ�ยุเปนเหตุผล)	หลังจ�กเตรียมตัวม�ระยะ

เวล�หนึ่ง
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	 นักประพันธ	 Carol	 Luebering	 เห็นว�ศีลมห�สนิทแรก

สำ�หรับเด็ก	เปนประหนึ่งก�รเชื้อเชิญม�รวมโต๊ะอ�ห�รของ

ครอบครัว	เธอจำ�แนกจ�กม�นั่งสูงของเด็กเล็กไปสูโต๊ะอ�ห�ร

ครอบครัว	เปนเหตุก�รณเกิดขึ้นแบบทำ�ใหระลึกถึง	โดยตั้ง

ขอสังเกตว�เก�อ้ีสูงเปนคล�ยบัลลังกสำ�หรับผูทรงอำ�น�จ	ซ่ึง

คำ�ส่ังของพวกเข�ใหกินอ�ห�รตองทำ�ต�มกอนคว�มตองก�ร

ของคนอ่ืน	ถ�ดอ�ห�รจะรองรับหยดนมและขนมปงกรอบแป้ง

ส�ลีเนื้อแนน	มันกอใหเกิดสิ่งรองรับคว�มปลอดภัยสำ�หรับ

กระบวนก�รเรียนรูที่จะใชชอนดวย

	 ที่นั่งที่โต๊ะอ�ห�รเรียกรองใหเกิดสถ�นภ�พใหม	เด็ก

ตอนนี้โตขึ้นเปนเด็กช�ยร�งก�ยเติบโตและเด็กหญิงก็เชนกัน	

ก�รเคลื่อนไปสูโต๊ะอ�ห�รนำ�สิทธิพิเศษใหมม�ให		ที่นั่นเด็กคน

หนึ่งส�ม�รถรวมสวนเต็มที่กับง�นครอบครัว	 และก�รสนทน�

ท่ีโต๊ะอ�ห�ร	ก�รเคลื่อนไหวนี้ยังนำ�คว�มรับผิดชอบใหมม�

ให	 	 เจ�ตัวเล็กตองประกอบดวยคว�มรูเบื้องตนของม�รย�ทที่

โต๊ะอ�ห�ร	เด็กๆที่นั่งที่โต๊ะหวังกันว�จะทำ�อะไรบ�งอย�งให

สำ�หรับคว�มเปนอยูของครอบครัวทั้งหมดนั้น

	 ก�รรับศีลมห�สนิทคร้ังแรก	เปนก�รเคล่ือนไหวท่ีเท่ียงตรง

และน�ระลึกถึง	เด็กคนหนึ่งที่ไดรับศีลล�งบ�ปในฐ�นะท�รก

เข�สูครอบครัวของพระเจ�ท่ีเร�เรียกว�พระศ�สนจักร	ที่สุด

จะไดท่ีน่ังในโต๊ะของพระเจ�รวมกับผูใหญท้ังหล�ย	 ปู่ย�	 ต�ย�ย	

พี่ป้�	น�อ�	และญ�ติสนิทมิตรสห�ยเข�รวมกับครอบครัว
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ของเด็กในก�รฉลองเหตุก�รณนี้	 ก�รปฏิบัติยังใหคว�มหม�ย

สำ�หรับพวกเร�ที่เหลือทุกคน	 เร�ยิ้มใหกับเจ�ตัวเล็ก	 เพร�ะว�

พวกเข�กำ�ลังม�รวมกับเร�ที่โต๊ะอ�ห�รของครอบครัว	 –	 โต๊ะ

ครอบครัวของพระเจ�ดวย

	 สิ่งสร�งทุกชนิดตองกินตองดื่มทั้งนั้น	มีเพียงมนุษยที่

รวมวงท�นอ�ห�รดวยกัน	คว�มภูมิใจของสิงโตคือกินอ�ห�ร

ที่เปนซ�กสัตว	 	 แตตัวจ�ฝูงจะเอ�สวนแบงกอน	 	 สิงโตตัวเมีย

และบรรด�ลูกๆตองรอใหถึงรอบที่จะแยกเขี้ยวคำ�ร�มใสกัน

เพื่อแยงเศษซ�กที่เหลือ	และตัวที่ออนแอที่สุดจะไดกินเปนตัว

สุดท�ย	มีเพียงในครอบครัวมนุษยเท�นั้นที่ท�นอ�ห�รโดย

รวมสวนกันจริงๆ	มื้ออ�ห�รของครอบครัวมนุษยยืนยันก�ร

รวมสวนในแหลงทรัพย�กรทั้งหล�ย	คว�มรักกันและกันและ

ก�รพึ่งพ�อ�ศัยกันนั่นแหละคือแกนกล�งแหงครอบครัว	มัน

เปนก�รพบปะกันและฉลองสิ่งท่ีหม�ยถึงก�รเปนครอบครัว

เดียวกัน

	 และสิ่งที่มนุษยไมเหมือนสิ่งใด	 คือ	 คว�มส�ม�รถที่จะ

เพิ่มคว�มหม�ยตอมื้ออ�ห�รพิเศษ	ง�นเลี้ยงวันเกิด	ง�นเลี้ยง

ฉลองวันหยุด	ก�รออกไปปิกนิก	–เด็กที่ยังเล็กรูว�สิ่งหล�นี้ไมใช

มื้ออ�ห�รประจำ�วัน	ม้ืออ�ห�รท่ีว�นั้นต�งออกไปจ�กมื้อปกติ	

เห็นไดจ�กอ�ห�รแตกต�งออกไป	เชนก�รตกแตง	ร�ยก�ร

อ�ห�รหรือบรรย�ก�ศรอบๆไมปกติ	จ�นกระด�ษที่มีสีสันหรือ

เครื่องล�ยคร�มที่ดีที่สุด	บ�งทีมีเพลงพิเศษและพิธีก�รเฉพ�ะ	
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(เพลงเทศก�ลคริสตม�ส	 แกะสลักน้ำ�แข็ง	 เทียนวันเกิด)	 	 และ

บอยม�กจะเชิญแขกจำ�นวนม�ก	คือเปนครอบครัวใหญ		เพื่อน

บ�นม�กม�ย	 	 เพื่อนสนิทมิตรสห�ย	 และผูรวมง�นต�งๆก็ม�

เปนจำ�นวนม�ก

	 ม้ืออ�ห�รพิเศษเชนนั้นฉลองเพื่อแสดงใหเห็นว�เร�

เปนใคร	 ซึ่งย้ำ�ถึงคว�มติดตอสัมพันธของเร�กับผูอื่น	 แมจะ

นอกเหนือขอบเขตของครอบครัวโดยตรง	สำ�หรับคนในยุค

หลังเชนคนยิวจัดง�นประจำ�ป	ฉลองก�รเริ่มเอกลักษณช�ติ

ของพวกเข�	 –ก�รหลบหนีออกจ�กอียิปต	 และก�รรับพวกเข�

เปนประช�กรของพระเจ�	–ดวยง�นฉลองที่โต๊ะอ�ห�รของ

ครอบครัว	เชนมื้ออ�ห�ร	Seder	หรือมื้ออ�ห�ร	Passover	มัน

ยังคงเปนมื้ออ�ห�รของครอบครัวฉลองกันที่บ�น

	 พระเยซูเจ�ฉลองง�นเลี้ยงอ�ห�รมื้อปสก�นี้ตอนที่

พระองคโตขึ้นที่น�ซ�เร็ธ	 และคืนที่กอนสิ้นพระชนม	 พระองค

ฉลองง�นเลี้ยงปสก�กับสม�ชิกครอบครัวที่พระองครับไวแลว	

คือบรรด�อัครส�วกท่ีใกลชิดท่ีสุด	แตกต�งจ�กพิธีก�รเล้ียงใน

ครอบครัว	พระองคหักปงที่ไรเชื้อใหพวกเข�และหลังมื้ออ�ห�ร

ไดสงผ�นถวยเหล�องุนใหทุกคน	 โดยประก�ศว�ปงและเหล�

องุนนี้คือพระก�ยและพระโลหิตของพระองค	เพื่อใหชีวิตแก

โลก	ในก�รกระทำ�เชนนี้	พระองคไดทรงประท�นศีลมห�สนิท

แกพวกเร�	ม้ืออ�ห�รของครอบครัวที่รวมผูมีคว�มเชื่อเข�ดวย

กันท่ัวโลกท่ีโต๊ะเดียวกัน	ดังนั้น	คริสตชนยุคแรกเริ่มที่ยังคง
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ดำ�เนินชีวิตในลัทธิยูด�	จะไปที่ศ�ล�ธรรม	(Synagogues)	เพื่อ

สวดภ�วน�และฟงพระว�จ�พระเจ�		แตพวกเข�ฉลองศีลมห�สนิท	

(พิธีบิปง)	ในบ�นกับสม�ชิกในครอบครัวผ�นท�งพระเยซูเจ�

	 ประเพณีของครอบครัวเปลี่ยนไป	แมจะเปลี่ยนอย�ง

ช�ๆเมื่อพระศ�สนจักรเติบโตขึ้น	ศีลศักด์ิสิทธิ์ของก�รเร่ิมชี

วิตคริสตชนก็แยกว�ระก�รโปรดใหออกจ�กกัน	ศีลกำ�ลังและ

ศีลมห�สนิทที่ละขั้นๆเลื่อนออกไป	จนก�รรับศีลของเด็กๆ	

เหมือนกับผูใหญเตรียมตัวเริ่มเข�เปนคริสตชน	ซ่ึงพวกเข�

จะไดรับก�รสอนเรื่องคว�มเชื่อเปนแบบบทเรียนและดวย

ตัวอย�งชีวิตของสม�ชิกในชุมชน		ในศตวรรษที่สิบศีลศักดิ์สิทธิ์

ของก�รเริ่มตนเปนคริสตชนส�มประก�รไดแยกออกจ�กกัน		

ผูรับศีลครั้งแรกปกติอ�ยุสิบสองถึงสิบส่ีป	–เกือบเปนผูใหญ

แลว–	จนกระทั่งป	1910	เมื่อพระสันตะป�ป�ปโอที่	10	ลดอ�ยุ

ลงสำ�หรับก�รรับศีลมห�สนิทครั้งแรกเปนอ�ยุ	 6	 หรือ	 7	 หรือ	

“อ�ยุรูคว�ม”	(the	age	of	reason)

	 รองรอยของประเพณีดั้งเดิมยังคงเก�ะติดกับง�นรับ

ศีลมห�สนิทครั้งแรกในทุกวันนี้	โอก�สพิเศษตองก�รเสื้อผ�

พิเศษ	ผูรับศีลครั้งแรกแตงก�ยสำ�หรับรับศีลล�งบ�ปพวกเข�

สวมเสื้อผ�สีข�วท่ีเปนก�รแสดงถึงพระคริสตเจ�ที่กลับคืนพระ

ชนมชีพม�ประทับอยูกับพวกเข�	 เหมือนกับที่ผูใหญรับศีลล�ง

บ�ปใหมทำ�ทุกวันนี้	 	 ไมว�ท�รกจะสวมชุดรับศีลอันเปนมรดก

ตกทอดหรือชุดข�วธรรมด�ๆ		คว�มหม�ยพ้ืนฐ�นของชุดล�งบ�ป
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ก็เหมือนกัน

	 ในบ�งวัดก�รรับศีลมห�สนิทครั้งแรกจัดแยกจ�ก

พิธีกรรมปกติในวันสุดสัปด�ห	 	 ในพิธีบูช�ขอบพระคุณที่พิเศษ

นี้ที่เด็กๆ	ที่ไดรับศีลมห�สนิทครั้งแรกจะรับศีลมห�สนิทรวมกับ

เด็กที่รับศีลจ�กวัดต�งๆ	หรือในบ�งวัด	เด็กๆที่รับศีลมห�สนิท

ครั้งแรกก็รับศีลในวัดของตนโดยมีสม�ชิกครอบครัวม�รวมพิธี

สุดสัปด�หปกติ

	 ในบ�งชุมชนในมื้ออ�ห�รค่ำ�กอนวันรับศีลมห�สนิท	

เด็กเล็กที่สุดท่ีโต๊ะจะมีบทบ�ทสำ�คัญและเปนหน�ที่ของพวก

เข�ที่จะถ�มว�	“ทำ�ไมคืนนี้จึงแตกต�งจ�กคืนอ่ืนๆท้ังหมด?”		

เม่ือคำ�ถ�มนี่ถ�มขึ้นม�พวกผูใหญก็จะชวยกันตอบและรื้อฟื้น

ว�พระเจ�ไดชวยบรรพบุรุษของพวกเร�และทำ�ใหพวกเร�เปน

ประช�กรของพระองค

	 บทภ�วน�เสกศีลจะร้ือฟ้ืนคว�มคิดนี้สำ�หรับทุกคนที่

รวมอยูที่นั่น	 ซึ่งเรื่องร�วของอ�ห�รค่ำ�มื้อสุดท�ยของพระเยซู

เจ�และตั้งแตสิ้นพระชนมจนกลับคืนพระชนมชีพ		กล�วถึงก�ร

ชนะบ�ปและคว�มต�ย	 และก�รถูกรับเปนบุตรบุญธรรมของ

พระเจ�เร�ย้ำ�เรื่องนี้เพร�ะว�คริสตชนทุกยุคทุกสมัยตองก�ร

ระลึกถึง	 –	 ไมใชเพียงปละครั้ง	 	 ไมใชแมสัปด�หละครั้งแตทุก

วันตลอดชีวิตเร�		เรื่องร�วและพันธกิจของพระเยซูเจ�คือเรื่อง

ของเร�		ชัยชนะของพระองคเหนือบ�ปและคว�มต�ยทำ�ใหเร�

เปนเร�ในทุกวันนี้
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	 ก�รเรียนรูสวนใหญของเด็กจะเกิดขึ้นตอนรับประท�น

อ�ห�ร	เริ่มดวยกอดแนนที่ทำ�ใหนมอุนไหลจ�กเต�หรือขวด

ที่รสช�ดหว�นกว�	มันจะเติบโตเพิ่มขึ้นๆเมื่อเด็กไดที่นั่งที่

โต๊ะอ�ห�รของครอบครัว	ก�รรวมสวนในเหตุก�รณของวัน

จะทำ�ใหเด็กไดรูสึกเฉลียวฉล�ดขึ้นในสิ่งที่สำ�คัญตอครอบครัว

นี้	สม�ชิกที่อ�ยุม�กขึ้นแลวจะเล�ถึงประวัติของครอบครัว	 -

คว�มทรงจำ�ในชวงเวล�ที่คิดไมถึง	เมื่อเด็กส�วตัวเล็กๆฟง

เรื่องที่ว�ปู่ย�ต�ย�ยเจอกันไดอย�งไร	พบเกล็ดประวัติเกี่ยวกับ

สม�ชิกครอบครัวทั้งในปจจุบันและในอดีต

	 เชนเดียวกันกับคว�มจริงของโต๊ะอ�ห�รของพระเจ�		ที่

ตรงนั้นลูกๆของพระเจ�	ไมเพียงแตย้ำ�เล�เรื่องร�วของพระ

เยซูเจ�	พวกเข�ยังแสดงออกในก�รสนทน�กับพระเจ�และ

สนทน�กันและกัน	 ในสิ่งที่สำ�คัญตอสม�ชิกของพระศ�สนจักร

นี้			และในฐ�นะสม�ชิกครอบครัวของชุมชนแหงนี้

	 ทั้งหมดที่กล�วม�	 ชี้ใหเห็นว�ผูรับศีลมห�สนิทครั้งแรก

กำ�ลังเรียนรูถึงคว�มหม�ยของอัตลักษณคริสตชน	(Christian	

identity)	 จ�กบุคคคนอื่น—	 สวดภ�วน�กับบิด�ม�รด�และกับ

สม�ชิกของชุมชนที่ตนเองสังกัดอยูและเกิดคว�มประทับใจใน

มื้ออ�ห�รของพิธีศีลมห�สนิท	 	นิ้วที่ทำ�ใหเงียบที่แตะริมฝป�ก

ของบิด�ม�รด�เม่ือเด็กๆสงเสียคุย	บงถึงคว�มหม�ยว�บ�ง

อย�งที่สำ�คัญกำ�ลังเกิดตรงนั้น	ก�รค�รวะของผูคนตอศีลมห�

สนิท	บอกเด็กว�อะไรที่แจกจ�ยจ�กจ�นเล็กๆนี้สำ�คัญเปน
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พิเศษจริง	ๆ

___________________________________________________

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คุณจะอธิบ�ยวลี	“ก�รประทับอยูอย�งแทจริง”	แกบ�งคน

ซึ่งคิดว�ปงและเหล�องุนในพิธีบูช�ขอบพระคุณเปนเพียง

สัญลักษณของก�รประทับอยูของพระเยซูเจ�	อย�งไร?		

2.	 ในหนท�งใดที่คุณเห็นถึงศีลมห�สนิทนั้นเปนประหนึ่ง

เครื่องหม�ยและสัญลักษณของเอกภ�พ?

3.	 คว�มทรงจำ�ของคุณคืออะไรในก�รรับศีลมห�สนิทครั้ง

แรก?ถ�คุณไมใชค�ทอลิกศีลมห�สนิทมีคว�มหม�ยอะไร

กับคุณ?	
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บทสรุป

	 คำ�กรีก		Eucharistia	โดยทั่วไปจะแปลว�	“ก�รขอบคุณ”			

นักบุญเป�โลใชคำ�ศัพทนั้นในก�รกล�วถึงอ�ห�รมื้อสุดท�ย

ว�	 “พระเยซูเจ�	 ในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้นเองทรงหยิบขนมปง

ขอบพระคุณ	 (euchaistesas)	 แลวทรงบิขนมปงประท�นใหเข�

เหล�นั้น		ตรัสว�	‘จงรับกินเถิด	นี่เปนก�ยของเร�’”	(1	โครินธ	

11:23-24)	 และทีละเล็กทีละนอยพิธีฉลองทั้งครบเลยถูกเรียก

กว�	“พิธีบูช�ขอบพระคุณ”

	 เมื่อเร�พิจ�รณ�ที่ศัพทของคำ�ว�	eucharistia	เร�เห็นว�

ม�จ�กคำ�กรีกสองคำ�	คือ	eu	ที่แปลว�	“ดี”	และ	charis	“ของ

ให”		ดังนั้น	ต�มตัวอักษร	ทั้งศีลมห�สนิทและพิธีกรรมของศีล

ก็เปน	 “ของประท�นที่ดี”	 ที่ประท�นแกพวกเร�	 เปนประหนึ่ง

มรดกและของที่ระลึกจ�กพระเยซูคริสตเจ�องคพระผูเปน

เจ�ของเร�

	 สำ�หรับทุกสิ่งที่เร�กล�วถึงที่นี่เกี่ยวกับศีลมห�สนิท 

ยังคงเปนธรรมล้ำ�ลึกที่ไมสิ้นสุด	 สังค�ยน�ว�ติกันที่	 2	 ใหคำ�

นิย�มว�	“แหลงกำ�เนิดและยอดสุดของชีวิตคริสตชนก�รรับ

พระเยซูคริสตเจ�ในศีลมห�สนิทและก�รนมัสก�รพระองค

ในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	 เปนของประท�นจ�กพระเจ�ที่สงเสริมและ

ทำ�ใหคว�มสัมพันธของเร�กับพระเยซูยิ่งทียิ่งมีม�กขึ้นจน

กล�ยเปนก�ยเดียวกันในพระองค”


