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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

	 ในก�รเขียน	Catholic	Update	น้ี	คุณพอโทม�ส	ริชสแตตเตอร	

(Fr.Thomas	Richstatter)	O.F.M.	ไดตอบคำ�ถ�มหล�ยประก�ร

ที่ค�ทอลิกมีขอสงสัยเกี่ยวกับก�รส�รภ�พบ�ป	หรือเรียกอีก

อย�งหนึ่งว�	“ศีลแหงก�รคืนดี”	จ�กอดีตที่เคยมีคนจำ�นวน

ม�กเข�แถวรอเพื่อรับศีลอภัยบ�ปในวันเส�รย�วกว�ก�รยืน

เข�แถวรอไปรับศีลมห�สนิทในวันอ�ทิตยนั้น	นั่นเปล่ียนไป

แลว	คุณพอริชสแตตเตอร	ตรวจสอบคว�มเปลี่ยนแปลงใน

ศีลศักดิ์สิทธิ์ม�หล�ยปและตอบคำ�ถ�มบ�งประก�รท่ีท�นเคย

ไดยินบอยที่สุด

•	 อะไรเกิดขึ้นกับก�รแกบ�ป?

•	 แถวของผูที่จะแกบ�ปในบ�ยวันเส�รดูเหมือนห�ยไป		หรือ

ค�ทอลิกหยุดที่จะแกบ�ปกันแลวรึ?		

•	 ทุกวันนี้เร�แกบ�ปอย�งไร?	

	 ตอนท่ีพอเรียนช้ันประถมน้ัน	ทุกเย็นวันเส�ร	บิด�ม�รด�

ของพอจะพ�พอไปวัดและเร�ก็ไปแกบ�ปกัน	พอไมเคยถ�ม

ทำ�ไมเร�ทำ�เชนนั้น		มันเปนอะไรบ�งอย�งที่ค�ทอลิกดีๆควรท่ี

จะตองกระทำ�กัน		ตอนน้ีพออย�กอธิบ�ยถึงก�รกระทำ�เชนน้ันว�	



นี่คือหนท�งที่จะทำ�ใหมั่นใจว�	 เร�ควรอยูในสภ�วะพระหรรษ

ท�นศักดิ์สิทธิกรเพ่ือจะรับศีลมห�สนิทในพิธีบูช�ขอบพระคุณ

ในวันอ�ทิตย	แมพวกเร�ที่ไมมีบ�ปหนักและผูที่น�จะไมมีบ�ป	

–และพอแนใจว�บิด�ม�รด�ของพอก็คงอยูในสถ�นะนั้น–	ก�ร

แกบ�ปวันเส�รเปนวิธีที่จะเตรียมตัวเร�เองใหศักดิ์สิทธิ์พอที่จะ

ส�ม�รถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สุด	-	ศีลมห�สนิท

	 ทุกวันนี้สองสิ่งไดเปลี่ยนไปแลว	คือ	ผูคนมองว�ศีลมห�

สนิทเองเปนศีลแหงก�รใหอภัย	และศีลแหงก�รคืนดีนั้นไมใช	

หรือควรทำ�กอนก�รเตรียมก�รรับศีลมห�สนิท	มันมีคว�ม

หม�ยในตัวเองว�เปนเพียงเครื่องหม�ยน�พิศวงของคว�มรัก

และก�รใหอภัยของพระเจ�

	 บอยม�กที่พอไดยินบ�งอย�ง	 เชน	 “เร�เปนค�ทอลิก

คนหนึ่ง	ซึ่งยังเชื่ออย�งจริงจังในคุณค�ของศีลอภัยบ�ป	แตฉัน

ไมแนใจว�ทุกวันนี้วิธีใดจะเปนก�รแกบ�ปที่ดีที่สุดฉันควรทำ�

อย�งไรเพ่ือใหก�รแกบ�ปนั้นเปนประสบก�รณที่ดีกว�และมี

สันติสุขไดม�กกว�นี้?

	 ถ�ถอยคำ�เหล�นี้แสดงจิตต�รมณและคว�มหวงกังวล

ของคุณเกี่ยวกับศีลแหงก�รคืนดีละกอ	หนังสือเลมนี้จะให

แนวคิดที่ชวยคุณไดและทำ�ใหคุณรูสึกสบ�ยใจขึ้นได

	 อย�งไรก็ดี		ฉันรูว�มีค�ทอลิกหล�ยคนเมื่อเห็นหนังสือ

ที่ชื่อว�	 “คูมือสำ�หรับศีลอภัยบ�ป”	 อ�จเอนเอียงที่จะคิดไปว�

เปนก�รเสียดสี	 “ทำ�ไมฉันตองมีคูมือสำ�หรับทำ�อะไรบ�งอย�ง
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ที่ฉันไมไดทำ�ม�หล�ยปแลว?

	 ดังที่คนบ�งคนไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้จ�กทั้งสองทัศนะ	 –

นั่นคือ	ทั้งทัศนะคนเปนทุกขที่ม�ส�รภ�พบ�ป	และท้ังทัศนะ

พระสงฆผูโปรดบ�ป–	พอมั่นใจว�	ศีลแหงก�รคืนดีเปนสิ่ง

ประท�นสำ�หรับพระศ�สนจักรปจจุบัน	 	 ดังนั้น	 ในหนังสือเลม

นี้	พออย�กเชิญชวนค�ทอลิกทุกสถ�นะใหม�รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

ไดอย�งมั่นใจยิ่งขึ้น

Mary	Carol	Kendzia

Series	Editor

+++++++++

ขอขอบคุณ	คุณวิจิตร	ทองทั่ว	ที่ไดจัดแปลหนังสือ	คูมือสำ�หรับ

ศีลอภัยบ�ป	(Confession)	และคุณโดม	รุงเรือง	ที่ไดตรวจท�น 

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

ศีลอภัยบ�ปม�กยิ่งขึ้น

คุณพอ	เอกรัตน	หอมประทุม

ผูจัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรม
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บทที่1

ศีลอภัยบาปคืออะไร?

	 เร�รูว�ศีลอภัยบ�ปเปนหนึ่งในศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประก�ร		

หล�ยคนในพวกเร�ที่ตั้งใจในชั้นเรียนคำ�สอน	 คงจำ�ไดว�เร�จะ

ไปแกบ�ปอย�งนอยปละคร้ังหรือสักคร้ังหนึ่งในเทศก�ลปสก�

และอีกครั้งหนึ่งในเทศก�ลคริสตสมภพใชไหม?	 	 หรือเมื่อใดที่

คุณไดทำ�อะไรที่เลวร�ยกับใครบ�งคนโดยไมสมควรจะทำ�กับ

เข�?	 หรือบ�งทีอ�จเปนเพียงถ�ผูฟงแกบ�ปเปนคุณพอที่เร�

รูจักดีและเร�ใหคว�มนับถือเปนพิษศกำ�ลังฟงแกบ�ปสัปด�หนี้	

หรือเพร�ะว�คุณพอมักจะกำ�หนดกิจใชโทษบ�ปง�ยที่สุดอย�ง

นั้นหรือ?

	 ก�รแกบ�ปมีผลอย�งไรกับชีวิตคว�มเชื่อของเร�?	 ก�ร

แกบ�ปเกี่ยวของกับประสบก�รณก�รรวมพิธีบูช�ขอบพระคุณ

ของเร�อย�งไร?	เร�ตองไปแกบ�ปบอยเพียงใด?	มีอะไรตองทำ�

บอยๆอย�งเชนไปแกบ�ปไหม?	 อีกคร้ังหน่ึงคุณพอริชสแตตเตอร

แสดงคว�มรูที่ลึกซึ้งของท�นเกี่ยวกับเรื่องนี้
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พิธีบูชาขอบพระคุณและการให้อภัย

	 สมัยที่พิธีบูช�ขอบพระคุณเปนภ�ษ�ล�ตินนั้น	 พอไม

เคยสังเกตจริงๆว�บทภ�วน�ไดกล�วถึงก�รใหอภัยบ�ปบอย

ขน�ดไหน	 ปจจุบันนี้อ�ทิตยแลวอ�ทิตยเล�	 พอ	 (และผูรวม

พิธีทั้งวัด)	 ต�งไดยิน	 “ขอพระเจ�ผูทรงสรรพ�นุภ�พ	 ทรงพระ

กรุณ�อภัยบ�ป.....”	 (บทขออภัยบ�ป)	 “พระองคผูทรงลบล�ง

บ�ปของโลก	 โปรดฟงข�พเจ�ทั้งหล�ยวิงวอนเทอญ”	 (บทพระ

สิริรุงโรจน)		“ข�พเจ�คนบ�ปก็เชนกัน	เปนข�รับใชของพระองค	

หวังในพระกรุณ�อันห�ขอบเขตมิได	 ขอโปรดใหไดมีคว�มสุข

รวมกับบรรด�อัครส�วกและมรณสักขี	และนักบุญทุกท�น	มิใช

เพร�ะคุณคว�มดีของข�พเจ�	 แตเพร�ะพระเมตต�กรุณ�ของ

พระองค”	 (บทภ�วน�เพื่อรับศีล)	 	 “ข�แตพระบิด�ของข�พเจ�

ทั้งหล�ย...โปรดประท�นอภัยแกข�พเจ�	เหมือนที่ข�พเจ�

ใหอภัยแกผูอื่น”	 (บทข�แตพระบิด�)	 	 “ลูกแกะพระเจ�	 ผูทรง

ลบล�งบ�ปของโลก...พระเจ�ข�	ข�พเจ�ไมสมควร...โปรดตรัส

เพียงพระว�จ�เดียว	 แลวจิตใจข�พเจ�ก็จะบริสุทธิ์”	 (ก�รเชื้อ

เชิญกอนไปรับศีลมห�สนิท)

	 ในแตละพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 เร�ไดยินพระคริสตเจ�สั่ง

ว�	“รับ	ถวย	นี้	ไป	ดื่ม	ให	ทั่ว	กัน	นี่	เปน	ถวย	โลหิต	ของ	เร�

โลหิต	แหง	พันธสัญญ�ใหม	อัน	ยืน	ยง	โลหิต	ซึ่ง	จะ	หลั่ง	ออก	

เพื่อ	อภัย	บ�ป	”
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	 และในศีลมห�สนิทเร�ไดรวมสนิท	 (สัมพันธ)	 กับพระ

คริสตเจ�และพระศ�สนจักร	 	 ขณะที่บ�ปของเร�ทำ�ใหเร�ห�ง

เหินจ�กพระคริสตเจ�และพระศ�สนจักร	 	 ศีลมห�สนิทจะดึง

เร�กลับเข�สูสัมพันธภ�พลึกล้ำ�กับพระคริสตเจ�และบรรด�

สม�ชิกของพระศ�สนจักร	ก�รรับศีลมห�สนิทโดยเฉพ�ะอย�ง

ยิ่งก�รรับศีลมห�สนิทในพิธีบูช�ขอบพระคุณต�มประเพณี

ดั้งเดิมนั้นเปนเวล�ของก�รใหอภัยและก�รคืนดีกับพระเจ�	 ดัง

นั้น	ไมตองประหล�ดใจว�สำ�หรับค�ทอลิกจำ�นวนม�กแลวก�ร

รับศีลมห�สนิทในพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตยไดกล�ยเปน

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประจำ�ที่พวกเข�จะไดพบกับก�รใหอภัยบ�ปของ

พวกเข�

คาทอลิกจำาเป็นต้องขอรับศีลอภัยบาปหรือ?

	 กฎหม�ยของพระศ�สนจักรยืนยันว�	 “บุคคลที่สำ�นึกว�

ตนอยูในบ�ปหนัก	 ตองไมรับพระก�ยของพระคริสตเจ�	 โดย

มิไดรับศีลอภัยบ�ปกอน	 เวนแตมีเหตุผลหนักและไมมีโอก�ส

ส�รภ�พบ�ป	 	 ในกรณีเชนนี้บุคคลนั้นตองไมลืมว�ตนตองเปน

ทุกขถึงบ�ปอย�งสมบูรณ	 ซึ่งรวมถึงคว�มตั้งใจจะไปส�รภ�พ

บ�ปโดยเร็วที่สุด”	(ม�ตร�	916)

	 จงคิดถึงตัวอย�งอุปม�เร่ืองลูกล�งผล�ญ	 (Prodigal	 son)

บุตรช�ยที่ตัดข�ดตัวเองจ�กชีวิตของครอบครัว	ตอนนี้ได

กลับคืนสูโต๊ะอ�ห�รประจำ�วันของครอบครัว	เข�ไดยอมรับ
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คว�มผิดของเข�และขอรับก�รใหอภัย	 	 และเพื่อที่จะกลับคืนสู

สถ�นะของลูกช�ยนั้น	 เข�ตองเดินท�งกลับม�บ�นและทำ�ก�ร

กลับคืนดีกับครอบครัวเสียกอน	“จงนำ�ลูกวัวที่ขุนอวนแลวไป

ฆ�	 แลวกินเลี้ยงฉลองกันเถิด	 เพร�ะลูกของเร�ผูนี้ต�ยไปแลว 

กลับมีชีวิตอีก	 ห�ยไปแลว	 ไดพบกันอีก”	 แลวก�รฉลองก็เริ่ม

ขึ้น”	(ลูก�	15:23-24)

	 สำ�หรับบรรด�ค�ทอลิกเหล�นั้นที่ตัดข�ดตนเองจ�ก

พระเจ�และพระศ�สนจักรโดยบ�ปหนัก/ร�ยแรง	 ห�กตอนนี้

พวกเข�ประสงคจะกลับม�สูโต๊ะอ�ห�รของพระเจ�	 (ค�ทอลิก

หล�ยคนพบกับสถ�นก�รณเชนนี้เปนบ�งครั้งในชีวิตของพวก

เข�)		พระศ�สนจักรไดเสนอศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รคืนดีเพื่อเฉลิม

ฉลอง	“ก�รกลับบ�น”		ของพวกเข�	นี่เปนเพียงโอก�สเดียวที่

ค�ทอลิกตองทำ�ในก�รที่จะขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์	 แตเร�ฉลองก�ร

คืนดีนี้มิใชเพียงเพร�ะว�เร�ตองทำ�แตเปนเพร�ะว�นี่เปนศีล

ศักดิ์สิทธิ์	 –	 เครื่องหม�ยอย�งหนึ่งและก�รเฉลิมฉลองถึงก�ร

แสดงออกซึ่งพระเมตต�ของพระเจ�	 “ข�แตพระเจ�	 พระบิด�

ผูทรงพระเมตต�กรุณ�	 ซึ่งไดทรงทำ�ใหโลกคืนดีกับพระองค

โดยท�งก�รสิ้นพระชนมและก�รกลับเปนขึ้นม�ของพระบุตร

ของพระองค...	“	–	ดังที่เร�ไดอ�นขอคว�มแรกๆของพิธีใชโทษ

บ�ป
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การแก้บาป:ภารกิจสำาคัญยิ่ง

	 ในก�รเขียนเก่ียวกับก�รเปล่ียนแปลงในศีลแหงก�รคืนดี

ท่ีเกิดข้ึนไมน�นหลังสังค�ยน�ว�ติกันท่ี	2	 น้ัน	คุณพอเลโอน�รด	

ฟอเลย	(Leonard	Foley)	O.F.M.	ยืนยันว�	บรรด�พระสังฆร�ช

ดูเหมือนจะกำ�หนดม�ตรก�รที่เขมขนขึ้นในก�รแกบ�ป	ท�นให

ขอสังเกตว�	เปนทำ�นองที่จะรักษ�ขนบประเพณีดั้งเดิมม�กขึ้น

กว�ที่เปนอยู

	 เห็นไดชัดว�บรรด�พระสังฆร�ชตองมีอะไรบ�งอย�ง

ลึกซึ้งอยูในใจ	สวนสำ�คัญที่สุดของก�รรูว�จะส�รภ�พอย�งไร

นั้น	เปนก�รจับเอ�ลักษณะใหมเบื้องหลังจ�รีตพิธีที่ทบทวน

ใหมแลว...

	 ผูนำ�ของพระศ�สนจักรกำ�ลังบอกพวกเร�ว�	 ไมว�บ�ป

นั้นจะหนักหรือเบ�ศีลศักด์ิสิทธ์ินี้เปนก�รโปรดใหพิเศษและ

สำ�คัญ	 มันไมใชอะไรที่จะรับเอ�อย�งไมคอยสนใจหรือทำ�แบบ

เคยทำ�ประจำ�เท�นั้น	หรือทำ�เพียงเพื่อทำ�ใหบ�งคน	“รูสึกดี

ขึ้น”	หรือปลดแอกของบ�ปในก�รกระทำ�ที่ไมมีอะไรเกี่ยวเนื่อง

กับชีวิตที่เหลืออยูของเร�	 พูดอีกอย�งก็คือเร�กำ�ลังไดรับก�ร

ขอรองใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้อย�งจริงจัง	หรือในคว�ม

เห็นของพอ	ก็ไมตองทำ�อะไรเลย

	 แนนอนมีค�ทอลิกบ�งคนอ�จถูกห�ว�เข�ม�รับศีล

อภัยบ�ปบอยเกินไป	เปนตนทุกวันนี้	แตคำ�พูดของคุณพอ 

ฟอเลย	 ทำ�ใหเร�ระลึกว�ในชวงอดีตไมน�นนักนั้นศีลศักดิ์สิทธิ์
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ไดกล�ยเปนของเคยชินประจำ�วันบอยเกินไปสำ�หรับคนหล�ย

คน	ขณะที่ลูกตุมอ�จแกวงไปไกลในชวงเวล�นั้น	เร�ควร

พิจ�รณ�อย�งฉล�ดว�ก�รแกบ�ป	–	เหมือนศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ของพระศ�สนจักร	 –	 เปนภ�รกิจที่จริงจังและควรตองไมสะดุด

หยุดลงโดยก�รปฏิบัติที่ไมจริงจังเกินไป	 (เหมือนที่เคยเกิดขึ้น)	

หรือไมคอยทำ�กันเลย	(ดังเชนปจจุบันนี้)

	 ดังนั้น	 เร�จะส�ม�รถห�จุดสมดุลระหว�งก�รหลีกเลี่ยง

ก�รส�รภ�พบ�ป	และก�รส�รภ�พบ�ปบอยเกินไปจนศีลนี้

สูญเสียคว�มหม�ยสำ�หรับเร�ไดอย�งไร?	ก�รเร่ิมที่ดีคือให

เร�เข�ใจว�ศีลประก�รนี้ส�ม�รถเติมเต็มคว�มตองก�รแบบ

มนุษย	และชวยเร�ใหเติบโตในคว�มสัมพันธของเร�กับพระเจ�	

–	ซึ่งจะเปนเรื่องร�วของบทตอไป

___________________________________________________

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คุณควรจะไปแกบ�ปบอยเพียงใด?	 	 น�นเท�ใดแลวที่คุณ

แกบ�ปครั้งสุดท�ย?

2.	 ศีลแหงก�รคืนดีมีคว�มเชื่อมโยงกับศีลมห�สนิทอย�งไร?

3.	 เมื่อใดที่คุณประสบกับก�รใหอภัยบ�ปของคุณม�กที่สุด?
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บทที่2

ทำาไมเราต้องไปสารภาพบาป?

	 นอกจ�กก�รที่กฎหม�ยพระศ�สนจักรว�งกฎเกณฑ

เม่ือเร�ตองไปส�รภ�พบ�ปแลว	มีผลประโยชนอะไรไหมใน

ก�รไปรับศีลอภัยบ�ป?ต�มคว�มเข�ใจเร�รูว�พระเจ�และพระ

ศ�สนจักรไมไดสถ�ปน�และยืนยันก�รกระทำ�ใดที่เสียเปล�	ดัง

น้ัน	ตองมีอะไรบ�งอย�งอยูเบ้ืองหลังก�รต้ังศีลอภัยบ�ปน้ี	ก�ร

รับศีลอภัยบ�ปส�ม�รถทำ�อะไรใหเร�บ�ง?	คุณพอเลโอน�รด	

ฟอเลย	O.F.M.	อธิบ�ยว�	มีชุดคว�มตองก�รพิเศษของมนุษย

เกิดขึ้นในแตละครั้งที่เร�ส�รภ�พบ�ปของเร�

ความจำาเป็นแรก:“ลบล้างบาปทั้งมวล”ออกไปจากมนุษย์

อีกครั้ง

แมข�พเจ�เงียบอยู	กระดูกของข�พเจ�ก็ผุกรอนไป

จ�กก�รคร่ำ�ครวญตลอดเวล�	ขณะที่ข�พเจ�ถอนใจตลอดวัน	

พระหัตถของพระองคกดหนักอยูบนตัวข�พเจ�ทั้งวันทั้งคืน	

กำ�ลังของข�พเจ�ออนลงเหมือนสิ่งที่แหงแลงในฤดูรอน

ข�พเจ�ทูลใหทรงทร�บถึงบ�ปของข�พเจ�

มิไดปิดบังคว�มผิดแตประก�รใด
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ข�พเจ�คิดว�	“ข�พเจ�จะส�รภ�พคว�มผิดตอพระย�หเวห”

พระองคก็ทรงอภัยบ�ปที่ข�พเจ�ไดทำ�		(เพลงสดุดี	32:3-5)

	 ใครๆก็เห็นไดชัดและส�ม�รถกล�วไดว�บทสดุดีนี้

อ�งอิงถึงก�รส�รภ�พตอพระเจ�แตมันก็ยังแสดงออกถึง

ประสบก�รณของมนุษยคนหนึ่งที่เร�ทุกคนต�งก็มีกันม�แลว

ดังที่พระอัครสังฆร�ชโยเซฟ	ทอมโก	(Archbishop	Joef	Tomko	

of	 Czechoslovakia)	 แหงเช็คโกสโลว�เกียอธิบ�ยคอนข�งง�ย

ว�	 “มนุษยเร�มีคว�มปร�รถน�ภ�ยในที่จะเปิดจิตใจของเข�

หรือของเธอแกคนอื่น”		

	 นี่เปนหนึ่งในหล�ยกรณีที่ไมคอยจะดีนักสำ�หรับผูช�ย

หรือผูหญิงที่จะอยูเดียวด�ยคว�มชื่นชมยินดีและคว�มรักรวม

ทั้งคว�มหวัง	ตองรวมสวนกัน	คว�มผิดและคว�มสิ้นหวังก็ตอง

รวมสวนกัน		มิฉะนั้นมันจะกอใหเกิดพิษร�ยในจิตใจ	 	

	 เร�ตองก�รคนอื่นใหเข�ใจเร�ว�กำ�ลังรูสึกอะไรอยู	 	 จะ

เห็นอกเห็นใจหรือ	“เจ็บปวดดวยกันกับ”		ครั้นแลวเร�ส�ม�รถ

เผชิญกับก�รตัดสินใจที่เร�รูว�เร�ตองทำ�

	 แนนอนศีลแหงก�รคืนดีไมใชเพียงวิธีเดียวที่เร�ส�ม�รถ

ทำ�ส่ิงน้ีได	พระคัมภีรกล�วว�	“จงส�รภ�พบ�ปของท�น”	ถ�ท�น

ส�ม�รถพบหูที่ดีกว�	 (และดวงใจที่ดีกว�)	 ของพระสงฆในที่แก

บ�ป		คุณจะทำ�ไดดีกว�ที่จะรวมสวนกับคนนั้นดวย	แตเร�ตอง

ปลดภ�ระตัวเร�เองไปใหใครบ�งคน	 (ถ�คุณไมมีก�รปลดภ�ระ
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ที่ตองทำ�ก็ใหตั้งโต๊ะประก�ศใหทุกคนรูว�คุณทำ�ไดอย�งไร	แลว

คุณจะไดเงินเปนล�นเลยละ)

	 ดังนั้น	 จงมองห�พระสงฆที่เฉลียวฉล�ดและอัธย�ศัยดี	

พอคิดว�นั่นดูประหนึ่งว�ไมใชพระสงฆทุกองคมีลักษณะนิสัย

แบบนี้	และโชคร�ยที่มันเปนเรื่องจริงเสียดวย	พระสงฆบ�งคน

ที่มีอ�ยุม�กแลวไดรับก�รฝกฝนใหโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบ

ท่ีเปนท�งก�รเกินไป	 และอ�จรูสึกตะขิดตะขวงใจตอรูปแบบใหม

ที่ไมเปนท�งก�รในก�รโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์	(ตัวอย�งเชน		ก�รแก

บ�ปแบบตัวตอตัว)	 แตก็ยังมีพระสงฆอีกม�กที่ดีและศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งจะตอนรับและโปรดบ�ปใหคุณไดอย�งดี	 (ถ�คำ�กล�วนี้ฟง

ดูยกยอเกินไป	 คุณก็น�จะไปฟงคำ�แนะนำ�ของนักบุญเทเรซ�

แหงอ�วิล�	 (St.Teresa	 of	 Avila)	 ซึ่งท�นกล�วว�ท�นจะเลือก

พระสงฆที่ฉล�ดและศักดิ์สิทธิ์ม�เปนผูโปรดบ�ป!)

	 เห็นไดชัดว�ตอนนี้เร�กำ�ลังพูดเกี่ยวกับก�รแกบ�ปที่

ลึกซึ้งกว�ร�ยก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบธรรมด�	และมองห�

ส�เหตุม�กกว�อ�ก�ร	 ชีวิตของฉันไมว�ดีหรือเลวหรือทั้งสอง		

ไมใชเสนลวดยึดโยงของชวงน�ทีอยูเดียวด�ย		มันเปนก�รไหล

ไปดวยวิญญ�ณและชุดฤทธิกุศลที่มั่นคงโดยทั่วไป		เพื่อนที่รูจัก

ฉันดีที่สุด	ส�ม�รถบอกฉันทันทีว�ฉันควรพูดเรื่องอะไร!		โดยที่

เคยเปนผูฟงแกบ�ปบ�งครั้ง	พอส�ม�รถประกันเพื่อบรรเท�

ใจหล�ยคนรูสึกจ�กชนิดก�รแกบ�ปซึ่งตรวจสอบแรงบันด�ล

ใจและคว�มกลัว	 และส�เหตุที่มีอยูของบ�ปของเข�	 บอยครั้ง
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อะไรที่แสดงออกม�ในที่แกบ�ปเปนคว�มผิดที่ไมผิดจริง	 –และ

นั่นตอง	 “ขจัดออก”	 ดวย	 และแมกับคนเหล�นั้นที่มีคว�มผิด

จริง	 ผูฟงแกบ�ปก็ยิ่งตองยึดมั่นในคว�มจริงใจและคว�มสุภ�พ

ถอมตนของพวกเข�	ม�กกว�บ�ปของพวกเข�		

	 บ�งที	หน่ึงในก�รแกบ�ปท่ีสุภ�พท่ีสุดเท�ท่ีฉันเคยไดยิน

หลังก�รฟงแกบ�ปตอนเย็นระหว�งก�รไปชวยง�นท่ีวัดแหงหน่ึง	

ช�ยคนหนึ่งโผลเข�ม�ที่หอง	 Sacristy	 (หองแตงตัวพระสงฆ)	

และพูดคอนข�งจริงใจว�	 “คุณพอ	 ผมเปนคนหนึ่งในกลุม	 คน

ที่ทิ้งวัดที่ผูเทศนกล�วถึง!”	 แลวดวยคว�มสุภ�พและตรงไปตรง

ม�เข�ว�งชีวิตเปิดโลงทั้งหมดตอหน�พอ	 (คนบ�ปหน�ปกติ

จะไมใชเวล�น�นนักในก�รส�รภ�พบ�ป	 และบอยทีเดียวพวก

เข�ไมตองก�รใหวิเคร�ะหพวกเข�	 จะต�ยก็ยอมเพื่อคนห�แรง

บันด�ลใจของพวกเข�	คว�มบ�ปของพวกเข�)

ความจำาเป็นประการที่สอง:เพื่อ“กลับมา”

	 ลูกล�งผล�ญไดทำ�ก�รตัดสินใจเพื่อชีวิตที่ดีกว�		เข�ได

เลือกหนท�งของชีวิต	 มันใชเวล�ชวงหนึ่ง	 คือเข�อ�จมีเพียง

แสงริบหรี่ของชีวิตที่ดำ�เนินม�ในบ�ปเมื่อเข�ละทิ้งบ�น	 แต

เข�ปลอยใหกระบวนก�รดำ�เนินไปและยึดเอ�เปนหนท�งแหง

ชีวิต		เข�ไมเพียงแตทิ้งโต๊ะของบิด�อย�งแทจริง	เข�ยังไดทิ้งสิ่ง

ที่เข�ไดรับก�รศึกษ�ไวข�งหลัง		เข�เปนคนนอกสังคม	เปนคน

แปลกหน�	 ดังที่ตอนหลังเข�คิดไดว�เข�มิไดเปนบุตรของบิด�



20 Catholic Update

อีกแลว	ยกเวนร�งก�ยของเข�		เข�ไดทอดทิ้งจิตวิญญ�ณของ

ครอบครัวของบิด�	เข�ไมเปนคนในครอบครัวอีกแลวทั้งท�ง

ก�ยและจิตวิญญ�ณ		ในคว�มโศกเศร�ถึงคว�มผิดของตน	เข�

รูสึกว�เข�ไมสมควรที่จะกลับในสิ่งที่เข�ไดเดินออกไปไกลแลว	

–	 มันเปนไดเพียงไปเปนลูกจ�ง	 แตบิด�ของเข�ยืนยันที่จะนำ�

เข�กลับม�สูโต๊ะเท�เทียมกัน	เปนที่รักและไดรับก�รอภัย

	 ใครท่ีสำ�นึกผิดอย�งจริงใจในก�รดำ�เนินชีวิตที่ถลำ�ลึก

ในบ�ปนั้น	เข�หรือเธอไดทอดทิ้งโต๊ะของพระเจ�และอยูในเรือ

ลำ�เดียวกันกับลูกล�งผล�ญ	 	 คนเชนนั้นไมควรจะคิดถึงจังหวะ

กลับม�และม�นั่งเก�อี้โดยไมแสดงก�รขอโทษ	 พวกเข�อ�จไม

คิดว�พวกตนเคยมีคุณค�พอจะนั่งโต๊ะนั้นอีก	วัตถุประสงคของ

ศีลศักดิ์สิทธ์ิคือเปนเคร่ืองหม�ยของก�รสวมกอดตอนรับของ

พระเจ�ตอคนเหล�นั้นซึ่งไดหลงท�งออกจ�กบ�นไปมันเปน

สัญลักษณ	 (ที่เปนจริงมิใชเปน	 “เพียง”	 สัญลักษณที่ไมมีคว�ม

หม�ย)	ว�พวกเข�ไดรับก�รตอนรับกลับแลว		พระเจ�สวมกอด

พวกเข�อย�งจริงใจ	–	และคว�มรักของพระองคตองปร�กฏใน

คว�มสง�ง�มของพระสงฆและชุมชนที่พวกเข�กลับม�ห�

	 มันเปนก�รย�กที่จะคิดถึงเรื่องก�รมีบ�ปเบ�อย�ง

ชัดเจนว�เปนดังเชนคนที่ถูกขับออกไปจ�กโต๊ะอย�งสิ้นเชิง		

มันจะเหมือนเด็กที่หน�มุยผลักเก�อี้ของตนจ�กโต๊ะไปข�งหลัง	

และม�รด�ปร�มว�	“นั่งลง	แลวกินข�วซะ!“
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	 ก�รมีบ�ปเบ�เปนหนท�งหนึ่งของชีวิตดวย	มันเปน	

(ประหนึ่ง)	คว�มเห็นแกตัวเล็กนอยที่เปนปญห�ตอคนรอบ

ข�งทุกคน	 มันเปน	 (ประหนึ่ง)	 ก�รเจตน�ร�ยเล็กๆ	 หรือก�ร

เลินเลอ	หรือก�รดื้อรั้น	ซึ่งเพิ่มภ�ระใหกับชีวิตคนอ่ืนยิ่งขึ้น		

มันเปน	(ประหนึ่ง)	คว�มเปนอิสระเล็กๆ	ที่ทำ�ใหผูอื่นหงุดหงิด

และไมคอยพอใจเมื่อตองมีคว�มนบนอบ	ก�รรวมมือ	ก�รว�

นอนสอนง�ย	หรือคว�มขล�ดเล็กนอยและคว�มเฉยเมยเย็น

ช�ที่ส�ม�รถนำ�ไปสูคว�มต�ยของวิญญ�ณ	ตร�บเท�ที่คนๆ

หนึ่งรูสึกว�นี่คือปญห�	 “เล็กนอย”	 แนนอน	 เข�จะรูสึกว�ไม

จำ�เปนที่จะ	“กำ�จัดมันออกไป”	หรือ	“เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น”	แต

ถ�เห็นว�จริงๆแลวมันทำ�ใหชีวิตของเร�ไมคลองตัวและทำ�ให

วิญญ�ณของเร�ข�ดคว�มกระตือรือรน	 คว�มเจ็บป่วยที่แทจริง	

(แมเล็กนอย!)	 เชนนั้น	 เร�ก็จะเอ�จริงเอ�จังกับมันและเข�ไป

รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้อย�งจริงจังดวย	 	 เร�จะเอ�ชนะภ�ระหนักใน

ก�รกลับคืนสูบ�น	ม�สูแหลงคว�มสุขแทจริงของชีวิตและคว�ม

รัก	กลับม�สูโต๊ะ	–ไมว�จ�กระยะไกลแคไหน	–	หม�ยคว�มถึง

คว�มตองก�รอื่นอีก

ความจำาเป็นประการที่สาม:“เชื่อ”ในบาป

	 ผูวิจ�รณหล�ยคนไดยืนยันคว�มจริงว�พวกเร�ดู

เหมือนจะสูญเสียคว�มรูสึกเรื่องบ�ปไปเสียแลว		คว�มรูสึกตอ

บ�ปที่ลดนอยลงอ�จเกิดขึ้นเพร�ะบ�งคนตองก�รเปนอิสระ
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จ�กคว�มกลัวที่เกินไปที่กอใหเกิดคว�มรูสึกผิดเมื่อไมมีอะไร

กล�วไดอีกนัยหนึ่งว�	อ�จเปนไดว�เร�ยังไมถูกปลุกใหรูถึง

อำ�น�จทำ�ล�ยล�งที่แทจริงของบ�ปที่กดขี่โลกอยู

	 เปนก�รย�กท่ีจะเชื่อว�ใครผูใดที่รูสึกเจ็บปวดจ�กภัย

สงคร�ม	 ก�รฆ�ตกรรมคนที่รัก	 ก�รสูญเสียบ�นหรือทรัพยสิน

โดยก�รลักขโมยหรือคว�มไมซื่อสัตย	 ก�รสูญเสียชีวิตแตงง�น

โดยคว�มไมซื่อสัตยหรือคว�มเห็นแกตัว		ก�รสูญเสียตำ�แหนง

หน�ที่ก�รง�นหรือคว�มสัมพันธที่มีคุณค�จ�กแอลกอฮอล

หรือย�เสพติดหรือคว�มสำ�สอน	–	ยังไมพูดถึงคว�มสยดสยอง

ของก�รกดขี่ขมเหง	 	 ก�รปกครองที่ผูปกครองกดขี่	 	 คุกต�ร�ง	

–	ผูนั้นส�ม�รถพูดว�	“ไมมีอะไรเปนบ�ปอีกตอไป”		เนื่องจ�ก

พวกเข�ไดประสบคว�มเลวร�ยและโศกน�ฏกรรมของบ�ปเข�

กระดูกดำ�ของพวกเข�เอง	 	 และในประสบก�รณแหงชีวิตจริง

ของพวกเข�

	 ในประวัติศ�สตรนั้นบ�งสวน	 –	 ที่จริงสวนใหญเลยก็ว�

ได	–	เปนประวัติศ�สตรของบ�ป	ในก�รมองดูอีกด�นหนึ่งของ

เหรียญที่สำ�คัญม�กนั้น	 ประวัติศ�สตรเปนก�รบันทึกคว�ม

พย�ย�มอันไมมีสิ้นสุดของพระเจ�ในก�รที่จะชวยเหลือมนุษย

ทั้งช�ยและหญิงใหเปนอิสระจ�กคว�มผิดพล�ดท่ีพวกเข�ทำ�

ซ้ำ�แลวซ้ำ�เล�จ�กคว�มมีอิสรภ�พของพวกเข�

		 “ไมมีอะไรเปนบ�ปอีกตอไป”	อ�จเปนเสียงรองของ

ผูคนที่มองบ�ปในแงรูปธรรมเกินไป	บ�ปเปนส่ิงท่ีม�กเกินไป	
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“ในมุมมองนั้น”	 ถ�คุณไมเข�รวมมิสซ�วันอ�ทิตยในวัด	 “ใน

มุมมองนั้น”	 มันคือบ�ป	 เร�ไมคิดม�กเกินไปถ�เร�มีเหตุผลที่

ฟงไดเพื่ออยูบ�น	-	ไมไปมิสซ�	(เชน	ถ�คุณมีอุณหภูมิร�งก�ย

สูงถึง	43	องศ�เซลเซียสและข�หัก	 คุณก็อ�จจะส�ม�รถอยูบ�น

ได)	แตกระนั้นคนเร�ก็จะรูสึก	“ผิด”	เพร�ะว�	(โดยรูปธรรมแลว)	

เข�ไมไดไปวัด	 และเปนจริงเชนเดียวกันกับ	 “คว�มรูสึก”	 ดวย		

เร�มักจะรูสึกว�ถูกบังคับใหไปแกบ�ปเรื่องพวกนี้เพร�ะว�มัน

เปนบ�ป	แมคว�มรูสึกของพวกเข�เองจะไมมีหลักศีลธรรมและ

นำ�ไปใชประโยชนในชีวิตมนุษย	 “ฉันรูสึกไมพอใจ	 โกรธ	 ฯลฯ”	

เร�ควรไปแกบ�ป—บ�งทีเพร�ะว�คนบ�งคนอ�จทำ�ใหเร�

เข�ใจผิด	 หรือบ�งคนในบ�นเร�แทๆ	 ปฏิบัติกับเร�อย�งไมมี

คว�มคิด	 	 เร�มักไมเคยไดรับคำ�บอกว�	 เปนพระเจ�เองที่ทรง

ประท�นคว�มรูสึกต�งๆ	 ที่กล�วม�นั้นแกเร�—เห็นไดชัดว�	

เร�ควรจะใชสิ่งเหล�นั้นอย�งเหม�ะสม

	 จริงอยูพวกเร�ต�งไดรับก�รสอนว�เร�ตองมี	“คว�ม

รูเต็มเป่ยม”	 และ	 “ก�รยินยอมต�มเจตน�เต็มที่”สำ�หรับก�ร

ทำ�บ�ปหนักแต	 “คว�มเต็มที่”	 นั้นไมไดรับอนุญ�ตให	 “เต็ม”		

มันอ�จจะมีก�รโตแยงว�	ทุกสิ่งที่นักเทววิทย�ท�งศีลธรรม

สมัยใหมไดทำ�นั้นเปนก�รสำ�รวจว�คำ�ว�	“เต็ม”	นั้นจริงๆ	แลว

หม�ยคว�มว�อย�งไร	คือ	ก�รตระหนักอย�งเต็มที่	คว�มเข�ใจ	

ก�รรูอย�งมีสติถึงคว�มหม�ยของสิ่งที่เร�เสนอใหทำ�	พูดภ�ษ�

ช�วบ�นก็คือ	“ฉันรูดีว�ฉันกำ�ลังทำ�อะไร”
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	 ครั้นแลว	เพิ่มเติมกับสิ่งนี้เพื่อสำ�หรับบ�ปของเร�จะ

ไดเปนบ�ป	 “จริง”	 มันตองเปนผลของเจตน�อิสระเต็มที่	 –ไม

ไดจมลงในคว�มทวมทนของคว�มรูสึก	หรือแมก�รเจ็บป่วย

ท�งคว�มรูสึก	 “เต็มที่”	 นั้นควรหม�ยถึงก�รยอมรับก�รตัดสิน

ใจท่ีแสดงออกอย�งแทจริงถึงวิถีท�งแหงชีวิตของเร�	ไมใชว�

เร�ควรส�ม�รถวิเคร�ะหทั้งหมดนี้และเรียบเรียงเชื่อมโยงเปน

ขอๆ	ไดเหมือนนักเทววิทย�		แตมันตองอยูตรงนั้น			หลังจ�ก

ที่ไดทำ�ทุกอย�งแลวก�รตัดสินใจท่ีตัดข�ดคว�มสัมพันธของเร�

กับพระเจ�จริงๆแลวอย�งนอยจะตองไดรับก�รพิจ�รณ�แลว

อย�งดี	ดังเชนที่เร�จะซื้อบ�น	แตงง�น	หรือย�ยไปอ�ศัยที่อื่น

	 แตเพร�ะก�รเนนหนักไปที่รูปธรรมเปนหลักและก�ร

เข�ใจไมครบครันของคำ�ว�	 “เต็มที่”	 เคยมีคว�มผิดที่ไมจริงเกิด

ขึ้นม�ก	 ดังที่พระสงฆที่ฟงแกบ�ปจะเปนพย�นได	 และภ�ระ

หนักที่กวนใจและไมมีประโยชนนี้ตองถูกปลดลง	 แนนอนเร�

ตองปลดมันทิ้งไป	 เพร�ะไมมีเหตุผลอื่นใดม�กกว�เปนอิสระ

ท่ีจะเห็นและยอมรับคว�มมีบ�ปจริงๆในชีวิตของเร�	เร�ไม

ส�ม�รถมองไปที่โลกหรือมองเข�ไปในหัวใจของเร�เอง	และ

สรุปว�มันเปนคว�มผิดไมจริงทั้งหมด	 หรือว�สงคร�มและก�ร

กดขี่ทั้งหล�ยเปนผลม�จ�กคว�มไมสมดุลของฮอรโมนของ

ใคร	 หรือว�คว�มท�รุณโหดร�ยและคว�มไมยุติธรรมในก�ร

แตงง�นเปนผลลัพธของจิตใจเอนเอียงของอ�รมณแปรปรวน		

หรือว�อุบ�ยหลอกลวงม�กม�ยอย�งที่โลกนี้เปนนั้น	 มีส�เหตุ



25คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบ�ป

จ�กก�รเล้ียงดูอย�งผิดเพศของพอแม	ใครบ�งคนเปนคน

ทำ�ใหเกิดเรื่องชั่วร�ยนี้

	 แนนอน	พอไมส�ม�รถแนใจในบ�ปของใครไดนอกจ�ก

บ�ปของพอเอง		แตพอส�ม�รถแนใจเรื่องนั้น		คว�มยุงย�กก็

คือบอยคร้ังท่ีพอไมตองก�รท่ีจะแนใจ	 พอตองก�รทุกคำ�อธิบ�ย

แตที่ถูกตองสักขอหนึ่งเร�ย�กที่จะยอมรับ	 ก�รอ�งผิดๆแบบ

ตัวก�รตูนโปโก	 (Pogo)	 ที่ว�	 “ฉันไดพบคนผิดแลวซึ่งก็คือฉัน

เอง”	ไมใช	“พวกเข�”	ที่ทำ�บ�ป	ฉันแหละทำ�เอง

ความต้องการประการที่สี่:ที่จะเห็นและได้ยินการให้อภัย

	 พระเยซูเจ�ทรงตรัสกับหญิงคนบ�ป	(Adulteress)	ว�	

“บ�ปของเจ�ไดรับก�รอภัยแลว”	พระองคมองไปที่ประช�ชน		

บ�งครั้งพระองคทรงสวมกอดพวกเข�พระองคทรงใหคว�ม

มั่นใจแกคนเก็บภ�ษีชื่อศักเคียส	 (Zacchaeus)	 ที่กลับใจว�“วัน

นี้	คว�มรอดพนม�สูบ�นนี้แลว”	คนเหล�นี้จ�กไปพรอมกับ

พระว�จ�ของพระองคอยูในหูของพวกเข�	ภ�พของพระองค

อยูในจิตใจของพวกเข�	ก�รที่พระหัตถของพระองคสัมผัสบ�

ของพวกเข�

	 เร�ไมส�ม�รถมีชีวิตในจิตใจของเร�เท�นั้น	ในท�ง

ทฤษฎีแลวมันไมเพียงพอที่จะรูว�คนอื่นรักเร�	หรือคิดว�รักเร�		

ถ�พวกเข�มิไดบอกเร�	 	 หรือมองที่เร�	 เร�ไมส�ม�รถมั่นใจได

ว�พวกเข�รักเร�	และเร�ไมส�ม�รถมีชีวิตแบบนั้นไดมันไม



26 Catholic Update

เพียงพอที่เพียงรูว�พระเจ�รักเร�และใหอภัยเร�	 	 เปนก�รดีที

เดียวที่จะ	“ส�รภ�พบ�ปของเร�แกพระเจ�”	ในจิตใจเร�		แตเร�

มีร�งก�ยดวย	เร�เปนจิตวิญญ�ณที่มีร�งก�ยและวิธีปกติใน

ก�รสื่อส�รก็ใชสัญญ�ณท�งก�ย	 	 เร�จำ�เปนตองทำ�ใหปร�กฏ

ภ�ยนอกหรือทำ�เปนพิธีก�ร	 หรือฉลองชัยชนะเหนือบ�ปของ

พระเจ�ออกม�ใหเห็นภ�ยนอก	 กล�วสั้นๆ	 ก็คือ	 เร�ตองก�ร	

“ภ�ษ�ก�ย”

	 เห็นไดชัดว�พระเจ�ทรงทร�บเรื่องนี้	ตั้งแตพระองค

ปฏิบัติกับเร�	 ดังนั้นพระองคทรงสงสัญญ�ณใหเร�ดู	ใหเร�

ฟง	 เพื่อทำ�ใหเร�มั่นใจโดยพระเยซูเจ�คำ�ว�	 “เยซู”	 นั้นต�มตัว

อักษรหม�ยถึง	 “พระวจน�ตถ”	 ของพระเจ�แกเร�	 	 แตฉันไม

ไดอยูที่นั่นเมื่อพระเยซูปร�กฏใหเห็นและใหไดยินพระสุรเสียง			

พระองคทรงทิ้งสัญญ�ณใหเร�	 -	 สัญญ�ณของพระองคเอง	

ก�รประทับอยูของพระองค	 ก�รใหอภัยของพระองค	 คว�มรัก

ของพระองค	-ชุมชนของพระองค	ชุมชนของพระเยซูเจ�-	และ

ชุมชนเล็กๆทั้งหมดที่รวมกันเปนพระศ�สนจักรของพระองค	 -	

เปนสัญญ�ณที่มีชีวิตในโลกถึงอำ�น�จของพระองค	ก�รใหอภัย

ของพระองค	และก�รกระทำ�ของพระองค

	 น�นแลวที่พอตระหนักถึงคว�มไรประโยชนของก�รโต

แยงกับหล�ยคนถึงสิ่งท่ีพวกเข�ควรรูสึกคิดหรือทำ�	พอมั่นใจ

ว�คนเร�จะทำ�สิ่งที่ถูกตอง	 ถ�พวกเข�มีประสบก�รณถึงคว�ม

ดีที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น	นี่แหละทำ�ไมเร�จึงตองก�รเห็น	ไดยิน	
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และรูสึกถึงก�รใหอภัยของพระเจ�พูดใหกระชับก็คือ	 ทำ�ไมเร�

จึงตองก�รศีลศักด์ิสิทธิ์	–เคร่ืองหม�ย/สัญลักษณที่ส�ม�รถ

เห็นได-ฟงได-รูสึกได-รับรูกลิ่นได–ชิมรสได	 ที่ใหประสบก�รณ

ของพระเจ�แกเร�จ�กก�รที่พระองคทรงกระทำ�	 โดยอ�ศัยสิ่ง

เหล�นั้น	 มันเปนคว�มจริงว�เร�ตองก�รชุมชนที่เห็นไดซึ่งเปน

สัญญ�ณ	(ศีลศักดิ์สิทธิ์)	ของพระเยซูเจ�	ทำ�ใหเร�ส�ม�รถที่จะ

ไดรับประสบก�รณคว�มรักและก�รใหอภัยของพระองค	 ท�ย

ท่ีสุด	เครื่องหม�ยนี้ซึ่งก็คือพระศ�สนจักรที่เปนส่ือกล�งโดย

อ�ศัยพระสงฆท่ีเปนมนุษยธรรมด�ผ�นท�งก�รสืบทอดอันน�

พิศวงของพระเจ�	พระสงฆไดเปนตัวแทนของพระคริสตเจ�

ผูทรงเปนศีรษะของร�งก�ย	คือพระศ�สนจักร

	 แตถ�เครื่องหม�ยส�มประก�ร	 คือศีลศักดิ์สิทธิ์	 ชุมชน

และพระสงฆนั้นไมใชประสบก�รณแบบมนุษย	เร�ก็คงกลับ

ไปห�หลักก�รท�งเทววิทย�เก�แกที่คุนเคยนั่นคือ	“บรรด�

ศีลศักดิ์สิทธ์ิจะทำ�ง�นดวยตัวเอง”	ขอนี้หม�ยคว�มว�อะไร

นะหรือ	ก็คือพิธีบูช�ขอบพระคุณท่ีถว�ยแบบแยที่สุดชุมชน

ที่เฉื่อยช�ที่สุดและพระสงฆที่ทำ�ง�นคล�ยเคร่ืองจักรกลนั้น

ไมส�ม�รถหยุดยั้งพระหรรษท�นของพระเจ�ได	ส่ิงเหล�นี้

ส�ม�รถทำ�ใหเกิดคว�มยุงย�กเปนส�มเท�แกคนบ�ปผูน�

สงส�ร	ผูซึ่งอย�งไรก็ต�ม	 พระเจ�ทรงประสงคไมเพียงแตที่จะ

ไปใหถึงซึ่งสวนลึกของหัวใจ	แตไปใหถึงประสบก�รณของจิต

วิญญ�ณที่มีร�งก�ยของชีวิตดวย



28 Catholic Update

	 มันมักจะมีอันตร�ยของสภ�พจิตที่ 	 “อ�ถรรพ”	ที่

อ�ก�รภ�ยนอกแสดงใหเห็นประหนึ่งว�มันเปนสิ่งจำ�เปนที่จะ

พูดถอยคำ�ที่ถูกตอง	 หรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและบ�งสิ่งเกิด

ขึ้น—คล�ยกับก�รหยอดเหรียญท่ีถูกตองลงไปในเครื่องข�ย

น้ำ�กระป๋องและ	 (กด!)	 กระป๋องน้ำ�เย็นๆก็จะหลนลงม�	 อย�ง

นอยบ�งวิธีในก�รประพฤติปฏิบัติของพระศ�สนจักรนั่นก็คือ

ธรรมช�ติมนุษย	และบ�งทีกระบวนก�รส�รภ�พบ�ปที่กำ�หนด

ม�นั้นก็ส�ม�รถสืบส�วไดว�ม�จ�กก�รตระหนักถึงสิ่งนี้นั่นเอง

	 บ�งทีเร�ทุกคนกำ�ลังโหยห�	 (แมยังไมพรอมนัก)	 ที่จะ

รับก�รโปรดศีลนี้	 ว�ที่มีประสบก�รณลึกซึ้งแลว	 ซึ่งมีผลกับ

ชีวิตของเร�จริงๆ—	 เปน	 “ง�นใหญ”	 ทุกครั้ง	 ไมใชเรื่องเล็กๆ

นอยๆ	 ทำ�เปนประจำ�หรือผิวเผิน	 	 	 นี่คือสิ่งที่คว�มเข�ใจใหม

ของศีลอภัยบ�ปหวังที่จะใหกลับคืนม�อีกนี่คือท่ีว�ทำ�ไมพระ

ศ�สนจักรกำ�ลังพย�ย�มห�จ�รีตพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แบบที่จะ

แสดงออกถึงก�รใหอภัยท่ีเป่ยมไปดวยคว�มรักของพระเจ�ได

ดีม�กขึ้น

ความต้องการประการที่ห้า:รับรู้ว่าบาปของเราเชื่อมโยงกับ

ความต้องการของสังคม

	 พระศ�สนจักรปลุกปล้ำ�อยูกับภ�ระของก�รจัดก�รกับ

สองเรื่องที่เกี่ยวโยงกัน–แตเห็นไมชัด	(เหมือนเชื้อโรคของคน

หนึ่ง—ก�รจ�มของคนหนึ่งเก่ียวโยงกับโรคหวัดของคนอ่ืน	
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หรือทอไอเสียรถยนตเปนสวนหนึ่งของมลภ�วะที่ทำ�ใหเกิด

คว�มขมุกขมัวในเมือง)	 สองเรื่องที่ว�คือ	 “บ�ปสวนตัว”	 และ	

“บ�ปโครงสร�ง”	หรือ	“บ�ปสังคม”

	 คว�มจริงของบ�ปในสถ�บันต�งๆในโลกของเร�นั้น

เห็นไดชัด	แตคว�มสำ�นึกผิดเปนคนละเรื่องกัน		เพร�ะขอบข�ย

ท่ีกว�งขว�งของก�รส่ือส�รสมัยใหม	บ�งทีเร�รูม�กข้ึนเก่ียวกับ	

“คว�มปร�ศจ�กมนุษยธรรมของมนุษยตอมนุษย”	ม�กกว�

ประช�กรอื่นใดในประวัติศ�สตร	 คือสงคร�มต�งๆที่มีทั่วโลก		

ก�รแพรกระจ�ยของลัทธิกอก�รร�ย	ก�รเลือกปฏิบัติตอผูหญิง

และชนกลุมนอย	ก�รตกเปนท�สท�งเศรษฐกิจของกลุมชน

ขน�ดใหญในระบบที่ยึดหลักก�รมีผลกำ�ไรเพียงอย�งเดียวไม

ยึดถือผลประโยชนของประช�ชน	ก�รปฏิเสธคว�มตองก�ร

พื้นฐ�นของมนุษย	 	 หล�ยช�ติใชเงินจำ�นวนมห�ศ�ลในระบบ	

“ป้องกัน”	ที่เสียเปล�และไมจำ�เปน	ก�รคุกค�มตอห�ยนะของ

โลกจ�กก�รใชทรัพย�กรธรรมช�ติม�กเกินไปของบ�งช�ติ	และ

ปญห�คว�มย�กจนของช�ติอื่นที่ดูเหมือนจะแกไขไมได

	 ในก�รใชศัพท	“บ�ปท�งโครงสร�ง”	นั้นบรรด�พระ

สังฆร�ชกำ�ลังถ�มห�ระเบียบท�งเศรษฐกิจของโลก	ก�ร

ทำ�ง�นขององคก�รข�มช�ติและรัฐบ�ลที่ควบคุม	โดยปกติแลว

พวกเข�ใชคำ�ศัพทที่อ�งอิงถึงสถ�นะท�งสังคมเศรษฐกิจและ

ก�รเมืองและระบบที่กอใหเกิดคว�มไมเปนธรรม	สิ่งชั่วร�ยบ�ง

อย�งที่เกิดขึ้นในโลกก็เปนเพียงก�รตัดสินใจที่ไมดี	 หรือก�รผิด
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พล�ดของบุคคลเพียงคนเดียว		สิ่งชั่วร�ยบ�งอย�งทำ�ใหบุคคล

ลำ�บ�กใจที่จะตัดสินใจท�งศีลธรรมดีๆ

	 ตอม�	 ก�รกลับคืนดี	 เปนเร่ืองของคนท้ังคณะ	 คือคนๆหน่ึง	

ทั้งครอบครัว	 ทั้งสังคม	 ถ�หัวใจมนุษยไมไดรับก�รบำ�บัดและ

กลับใจ	ก�รแปรเปลี่ยนของโครงสร�งท�งสังคมที่ไมยุติธรรม

ไมส�ม�รถเกิดขึ้นได	กล�วอีกอย�งหนึ่ง	คือถ�โครงสร�ง

ท่ีไมยุติธรรมที่เปนบ�ปที่เกิดขึ้นชนิดหนึ่งปกคลุมโลกคล�ย

มลภ�วะนั้นมิไดแปรเปลี่ยนไป	 หัวใจมนุษยจะรวงโรยหรือเกิด

คว�มสิ้นหวัง

	 แนนอน	เรื่องนี้ไดเพิ่มอีกมิติหนึ่งตอคำ�ถ�มที่ว�	“ทำ�ไม

เร�ตองไปส�รภ�พบ�ป”	 	 เร�ตองส�รภ�พคว�มผิดของเร�นั้น

มิใชเพียงเพื่อบำ�บัดรักษ�หรือชวยวิญญ�ณสวนตนของเร�เอง

แตเพื่อชวยปลดปลอยโลกจ�กรูปแบบก�รกระทำ�ที่เปนบ�ป

ดวย	มีก�รเชื่อมโยงระหว�งหัวใจที่เต็มดวยบ�ปสวนตนของเร�

และระบบที่เต็มดวยบ�ป		“ในจุดนั้น”	ทุกครั้งที่หัวใจของเร�เอง

รูสึกรุนแรง	หรือ	แข็งกร�วหรือละโมบ		ทุกครั้งที่เร�เห็นดวยกับ

แนวคิดท�งสังคม	 ตัวอย�งเชน	 แนวคิดท�งสังคมที่ขมเหงเพศ

หญิง	 หรือชนกลุมนอยนั้น	 เร�ก็ไมเพียงทำ�ใหใจเร�ด�งพรอย

เท�นั้น	 แตยังกอใหเกิดหรือเห็นพองกับบ�ปโครงสร�งของโลก

ดวย

	 ดังนั้น	เร�ไมเพียงแตตองส�รภ�พบ�ปและไดรับก�ร

บำ�บัดรักษ�คว�มผิดสวนตัวของเร�เท�น้ัน	 แตเร�ยังตองทำ�ง�น
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สำ�หรับก�รกำ�จัดบ�ปนั้นในระดับสังคมดวย	ทุกวันนี้ศีลแหง

ก�รคืนดีใหเร�ดวยภ�รกิจของก�รบำ�บัดรักษ�	และภ�รกิจใน

ก�รแปรเปลี่ยนหัวใจแตละคน	เชนเดียวกับภ�รกิจในก�รให

คว�มรวมมือของเร�ในพันธกิจของพระเยซูเจ�ในก�รบำ�บัด

รักษ�และก�รแปรเปลี่ยนสถ�นะของโลกที่ยังไมสิ้นสุดและเต็ม

ดวยบ�ป

	 “ยังมีอีกหล�ยอย�งในสวรรคและบนแผนดินโลก

ม�กกว�ที่เร�คิดในปรัชญ�ของเร�”	ดังนั้น	มีอีกม�กม�ยหล�ย

อย�งท่ีเกี่ยวของกับก�รส�รภ�พบ�ปม�กกว�ก�รบอกบ�ป

ธรรมด�	มันคือก�รคืนดีกับพระเจ�ท่ีถูกยกขึ้นไปสูระดับเปน

ศีลศักดิ์สิทธิ์	คือ	ก�รกระทำ�ที่เห็นไดของพระเจ�ผ�นท�งชุมชน

ของเข�	โดยวิธีก�รของจ�รีตพิธีกรรมอันเปนสัญลักษณที่

ดำ�เนินในก�รกระทำ�ของเข�เอง	 และโดยร�งก�ยของพระองค	

คือพระศ�สนจักรนั่นเอง	 มันเปนชวงเวล�แหงคว�มจริง	 ก�ว

ย�งท่ีสำ�คัญในก�รกลับใจที่ไมเคยสิ้นสุดของเร�และของโลก	

เร�ตองไมทำ�ใหก�รส�รภ�พบ�ปนั้นเปนเรื่องเล็กนอย	หรือ

เบี่ยงเบนออกนอกลูนอกท�งดวยคว�มผิดที่เหลวไหล	มัน

เปนก�รเผชิญหน�กับพระเจ�ดวยคว�มซื่อสัตย	 คว�มยำ�เกรง

อันบริบูรณและคว�มไวว�งใจเยี่ยงเด็กในฐ�นะที่เปนคนบ�ป	

และมอบชีวิตที่แตกหักของเร�ตอหน�คว�มรักที่ชวยบำ�บัด

รักษ�ของพระเจ�	ทั้งในฐ�นะสวนตัวและฐ�นะสม�ชิกของโลก

ที่เต็มดวยบ�ป
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คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คำ�ที่ว�	“บ�ปสวนตัว”	และ	“บ�ปโครงสร�ง”	หม�ยคว�ม

ว�อะไร?		สัมพันธกันอย�งไร?

2.	 บ�ปหนักและบ�ปเบ�ต�งกันอย�งไร?	ท�นพิจ�รณ�

อย�งไรว�ก�รกระทำ�ใดเปนบ�ปหนัก	 ก�รกระทำ�ใดเปน

บ�ปเบ�?

3.	 สำ�คัญไหมที่เร�จะไดยินคำ�ที่พูดอออกม�ถึงก�รใหอภัย

บ�ป?	มีใครอย�กไดยินคำ�เหล�นี้จ�กคุณบ�งไหม?	
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บทที่3

เราไปสารภาพบาปอย่างไร?

	 ถ�คุณรูสึกว�คุณห�งเหินจ�กศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�ร

คืนดีเปนเวล�น�น	 คุณไมไดเปนคนเดียวที่รูสึกเชนนั้น	 	 แมว�

เร�รูว�ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ส�ม�รถนำ�ก�รชวยเหลือและก�รบำ�บัด

รักษ�ใหเร�ได	 ก�รห�งไปน�นจ�กที่แกบ�ปนั้นส�ม�รถทำ�ให

ประสบก�รณนั้นดูเหมือนจะยุงย�กม�กขึ้นกว�ที่ควรจะเปน

จริงๆ	 บทนี้จะทำ�ใหคุณกลับม�คุนเคยกับรูปแบบพื้นฐ�นของ

จ�รีตพิธี	 ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหคุณไดเคล็ดลับเล็กๆบ�ง

ประก�รเพื่อท่ีจะส�รภ�พบ�ปสวนใหญไดในก�รรับศีลอภัย

บ�ปครั้งตอไปของคุณ

	 ในก�รเตรียมตัวที่จะส�รภ�พบ�ปนั้น	ขอใหเร�สวด 

ภ�วน�เพื่อใหรับศีลอภัยบ�ปอย�งดีโดยทำ�สำ�คัญมห�ก�งเขน 

“เดชะพระน�มพระบิด�	และพระบุตรและพระจิต”

และสวดบทอัญเชิญพระจิตเจ�	(ดังแสดงในภ�คผนวก)

“ข�แตพระจิตเจ�	 โปรดประท�นคว�มสว�งใหลูกไดรับศีลอภัย

บ�ปอย�งดี	 เพื่อลูกจะไดกลับคืนดีกับพระเจ�ดวยใจจริง	 ข�

แตพระแมม�รียโปรดภ�วน�เพื่อลูกดวยเทอญ	อ�แมน”
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	 คุณพอโทม�ส	ริชสแตตเตอร	 (Fr.Thomas	Richstatter)

O.F.M.	 บรรย�ยรูปแบบของศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รคืนดีออกเปน

สี่สวนใหญๆ	 ถึงแมว�จะมีวิธีก�รอื่นที่แตกต�งอีกม�กท่ีจะมี

ประสบก�รณกับศีลนี้		แตทุกวิธีก็มีรูปแบบนี้เชนกัน

สี่ขั้นเพื่อเฉลิมฉลองศีลแห่งการคืนดีเป็นการส่วนตัวคือ:

1. พิจารณาและเป็นทุกข์ถึงบาป 		ในก�รพิจ�รณ�บ�ปนั้น

ขอใหเร�สำ�รวจจิตใจคิดถึงบ�ปและคว�มผิดที่ไดกระทำ�คนห�

บ�ปนั้น	 โดยคิดถึงพระบัญญัติ	 10	 ประก�ร	 บทบัญญัติพื้น

ฐ�นของพระศ�สนจักร	พยศชั่ว	7	ประก�ร	 (จองหอง	ตระหนี่	

อุล�มก	โลภ	อิจฉ�	โมโห	เกียจคร�น)	หน�ที่ของตน	คว�มคิด	

คว�มปร�รถน�	ว�จ�	กิจก�รและก�รละเลย

	 เมื่อเห็นคว�มผิดหรือบบ�ปของเร�แลว	 เร�ตองสำ�นึก

ผิดพรอมที่จะกลับใจและทำ�ก�รแกไขในคว�มผิดนั้นใหสวด

ภ�วน�เตือนคว�มทุกขถึงบ�ป	สวดบทข�พเจ�ขอส�รภ�พบ�ป	

หรือบทแสดงคว�มทุกข	

	 เมื่อเร�เข�สูท่ีส�รภ�พบ�ปใหเร�ทักท�ยกับพระสงฆ	

เร�ส�ม�รถนั่งเผชิญหน�กับพระสงฆ	หรือไมก็แสดงตนอยู

หลังที่ฟงแกบ�ป	ผูม�แกบ�ปจำ�นวนม�กหวงกังวลว�พระ

สงฆจะคิดกับพวกเข�อย�งไรเมื่อพวกเข�บอกบ�ป	พวกเข�

จินตน�ก�รเองว�ในก�รส�รภ�พบ�ปของพวกเข�นั้นพระสงฆ

จะเห็นว�พวกเข�เปนตัวร�ยท้ังนั้น	แตจริงๆแลวกลับเปนใน
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ท�งตรงกันข�มเพร�ะอย�งไรเร�ทุกคนทำ�บ�ปดวยกันทั้งนั้น		

แตเพียงคนบ�ปบ�งคนเท�นั้นที่รูสึกเปนทุกขและกลับใจ		เมื่อ

คุณบอกบ�ปกับพระสงฆและแสดงคว�มปร�รถน�ที่จะใชโทษ

บ�ป	 	พระสงฆจะมองคุณว�ทำ�ดีที่สุดแลว	 	พระสงฆมิไดมอง

ที่ก�รทำ�บ�ปของคุณ	 	 แตจะมองที่ก�รสำ�นึกบ�ปของคุณ	 ใน

ฐ�นะพระสงฆพอพบว�ค�ทอลิกหล�ยคนนั้น	ห�กไดลอง

เลือกก�รส�รภ�พบ�ปแบบตัวตอตัวกับพระสงฆแลว	เข�จะ

ชอบม�กเลย

	 หลังจ�กทักท�ยพระสงฆ	 เร�ก็เริ่มสวดภ�วน�	 	 แมจะ

อยูกันเพียงสองคนเท�นั้น			 เร�ก็ฉลองก�รโปรดศีลนี้ของ

พระศ�สนจักร		ก�รปฏิบัติก�รนมัสก�ร	 พระศ�สนจักรโดย

รวมนั้นดำ�รงอยูไดก็อ�ศัยพระสงฆผูซึ่งไดรับศีลบวชม�	 เพื่อ

พูดในน�มพระศ�สนจักร	 และอ�ศัยพระสัญญ�ของพระคริสต

เจ�ที่จะทรงประทับอยู	 ณ	 ที่ซึ่งสองหรือส�มคนชุมนุมรวมกัน

ในพระน�มของพระองค		เร�เริ่มดวยสำ�คัญมห�ก�งเขน	“เดชะ

พระน�มพระบิด�	 และพระบุตรและพระจิต”	 พระสงฆจะสวด

บทภ�วน�หนึ่งบทและอ�จเชิญชวนเร�สวดรวมกันดวย

2. สารภาพบาป	 (วจนพิธีกรรม)		ขณะที่อยูในบรรย�ก�ศของ

ก�รสวดภ�วน�นี้	 	 เร�เปิดอ�นพระคัมภีร	 (บ�งทีอ�จเปนพระ

คัมภีรประจำ�วันอ�ทิตย)	และรับรูถึงคว�มรักที่ซื่อสัตยของ

พระเจ�	 ขณะที่ก�รอ�นพระคัมภีรนั้นเปนเพียงท�งเลือก	 แต
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พระศ�สนจักรก็แนะนำ�ใหกระทำ�เพร�ะว�มันมีคว�มสำ�คัญ

ม�กสำ�หรับคว�มหม�ยของศีลศักดิ์สิทธิ์	 มันเตือนเร�ใหระลึก

ว�พิธีปฏิบัติศีลศักด์ิสิทธิ์ทุกศีลเปนก�รตอบตอพระวจนะของ

พระเจ�	และมันทำ�ใหใหเร�รูว�พระว�จ�ดลใจใหเร�มีสวน

รวมของเร�ในศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น	 แมพระสงฆบ�งองคจะมีเหตุผล

ต�มกฎเกณฑที่จะไมทำ�เชนนั้น	 แตโดยอุดมคติแลวพระสงฆก็

จะเชื้อเชิญคุณใหอ�นพระคัมภีรตอนใดตอนหนึ่ง	 (หรือตัวพระ

สงฆเองจะเปนคนอ�น)

“คุณพอที่เค�รพ	 ลูกปร�รถน�ที่จะคืนดีกับพระองคและพระ

ศ�สนจักร	ขอคุณพอโปรดอภัยบ�ปใหลูกดวย”	

“ลูกไมไดรับศีลอภัยบ�ปม�เปนเวล�น�น	(วัน/เดือน/ป)”

“ลูกไดรับก�รอภัยบ�ปจ�กพระสงฆแลว	(หรือยังไมไดรับ	เพร�ะ

เหตุใด)”

“ลูกไดทำ�กิจใชโทษบ�ปแลว	(หรือยังไมไดทำ�)”

“ลูกไดทำ�บ�ป...	 ครั้ง	 (บอกพระสงฆโดยพูดช�ๆ	 ชัดๆ	 ดังพอ

สมควร)	และขอส�รภ�พบ�ปอ่ืนๆ	ท่ีไดทำ�ม�ตลอดชีวิตดวย”

	 หนึ่งในคุณประโยชนของสังค�ยน�ว�ติกันที่สองก็คือ

ก�รเพิ่มคว�มสำ�คัญว�พระคัมภีรนั้นมีบทบ�ทในชีวิตของ

เร�และในชีวิตของค�ทอลิกทุกคน	“เมื่อพระคัมภีรไดรับก�ร

อ�นในวัด	 ก็เปนพระคริสตเจ�พระองคเองซึ่งตรัสใหฟง”	 (พระ
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ธรรมนูญว�ดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์	7)	ครั้งแรกที่พอเริ่มไป

ส�รภ�พบ�ปนั้น	 พอไดรับก�รสอนใหตรวจสอบมโนธรรมของ

ตนเองในขอบเขตของพระบัญญัติสิบประก�ร	ชีวิตท�งศีล

ธรรมทั้งชีวิตถูกแบงและจัดหมวดหมูภ�ยใตสิบหัวขอนี้	

	 ปจจุบันนี้พอตั้งกรอบมโนธรรมของพอ	มิใชเพียงจ�ก

พระบัญญัติสิบประก�รเท�นั้น	 แตยังจ�กพระคัมภีรโดยเฉพ�ะ

อย�งยิ่งพระวรส�รทั้งสี่	 พอพบวิธีนี้เปนก�รตรวจสอบที่ดีม�ก

ตอ	“ก�รส�รภ�พบ�ป”	ของพอที่ไดสะทอนถึงพระคัมภีรใน

หล�ยๆชวงในชีวิตของพอและในชีวิตพระศ�สนจักร

	 ตอนเปนเด็กพอเข�ใจว�บ�ปก็คือไมนบนอบเชื่อฟงพอ

แม	หรือทำ�อะไรบ�งอย�งที่เร�รูว�พอแมจะไมอนุญ�ตแน	 

	 เมื่อเร�ไปโรงเรียนเร�ก็ไดเรียนรูว�	บ�ป	คือ	ก�รละเมิด

กฎของพระเจ�	 ตอนเร�เปนผูใหญ	 เร�คิดไดว�บ�ปตองเข�ใจ

ในแงคว�มสัมพันธกับคว�มรักของพระเจ�	ในพระคัมภีรและ

ในประสบก�รณชีวิตของชีวิตประจำ�วันของเร�	เร�เห็นว�

พระเจ�รักเร�เพียงใดและยังคงเอ�ใจใสดูแลเร�เพียงใด			

	 เมื่อเร�ตรวจสอบชีวิตของเร�ในแสงแหงคว�มรักของ

พระเจ�	 เร�ก็จะคิดไดว�คว�มรักของเร�ตอพระเจ�	 ตอเพื่อน

บ�นและตัวเร�เองนั้นยังห�งไกลจ�กคว�มรักของพระเจ�ที่

มีตอเร�ม�กนัก	เม่ือเร�พินิจพิจ�รณ�คว�มแตกต�งระหว�ง

คว�มรักสองประก�รนี้—พระเจ�รักเร�ม�กขน�ดไหน	 และเร�

รักตอบพระองคนอยเพียงใด—	 เร�ก็จะตระหนักถึงคว�มเปน
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คนบ�ปของเร�	ในคว�มหม�ยหนึ่ง	โดยพื้นฐ�นแลว	บ�ปก็คือ

คว�มไมสำ�นึกในพระคุณ	 คือ	 ก�รข�ดก�รสนองตอบตอคว�ม

มีพระทัยเมตต�กรุณ�ของพระผูสร�งผูทรงรักเร�	 พระผูสร�งที่

ใหเร�มีชีวิต	เจริญเติบโตและมีคว�มสมบูรณครบครัน

	 บ�ป	 คือ	 ก�รปฏิเสธสิ่งประท�นแหงชีวิตและก�รเรียก

เพื่อใหเร�เจริญเติบโตขึ้น	 ในก�รตระหนักถึงบ�ปนั้น	 ขั้นแรก

เร�ตองตระหนักถึงคว�มรักของพระเจ�กอน	คนที่ไมเห็น

บทบ�ทท่ีหนักแนนที่พระเจ�ทรงกระทำ�ในชีวิตของพวกเข�

แลว	 พวกเข�ก็คงไมกังวลเรื่องบ�ป	 พวกเข�ส�ม�รถคิดไดว�

พวกเข�นั้นทำ�สิ่งไมดี	หรือว�พวกเข�ละเมิดกฎของพระเจ�	แต

บ�ปในคว�มหม�ยท�งศ�สน�นั้นตองก�รคนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือ

อย�งนอยคนที่แสวงห�คว�มศักดิ์สิทธิ์	 นั่นคือเหตุผลที่ว�ก�ร

อ�นพระคัมภีรจึงมีคว�มสำ�คัญตอก�รคืนดี	มันชวยใหเร�

เข�ใจดีขึ้นว�พระเจ�รักเร�อย�งไร	 แมว�พระสงฆของคุณอ�จ

ไมรวมเอ�ก�รอ�นพระคัมภีรในระหว�งพิธีโปรดศีลอภัยบ�ป		

คุณก็ควรพิจ�รณ�ที่จะอ�นบทอุปม�เร่ืองลูกล�งผล�ญ	หรือ

พระคัมภีรบทอื่นในก�รเตรียมตัวเพื่อรับศีลนี้

	 หลังจ�กที่ไดอ�นจ�กพระคัมภีร	(หรือบทภ�วน�เปิดพิธี	

ถ�ไมมีก�รอ�นพระคัมภีร)	 แลว	 	 พระสงฆจะเชิญใหคุณกล�ว

อะไรก็ไดที่อยูในใจคุณ	 ไมว�จะเปน	บ�ป	 	 คว�มกลัว	 	 คว�ม

ยินดี		คำ�ถ�ม		ขอสงสัย			พระสงฆจะตอบสนองคุณโดยเสนอ

พระคัมภีรที่เข�กับสถ�นะของคุณ	 และเสนอแนะก�รใชโทษ	 –	
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บ�งสิ่งบ�งอย�งที่คุณอ�จทำ�	 หรือบทภ�วน�สักบทที่คุณอ�จ

สวด	เพื่อแสดงใหเห็นถึงก�รกลับใจของคุณ

3. การคืนดี	หลังจ�กก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับพระสงฆ 

คุณก็ควรกลับม�สวดภ�วน�อีกคร้ังหน่ึง	 คุณควรจะบอกพระเจ�

ว�คุณรูสึกเสียใจสำ�หรับบ�ปของคุณ	–อ�จเปนบทสวดที่คุณ

สวดไดข้ึนใจ	หรือคุณอ�จสวดดวยคำ�พูดจ�กใจของคุณเอง	

(ตัวอย�งบทแสดงคว�มทุกข	อยูในภ�คผนวก)	หรือคุณอ�จ

สวดบทข�แตพระบิด�และบทแสดงคว�มทุกข	ครั้นแลวพระ

สงฆจะสวดภ�วน�เพื่ออภัยบ�ป	 ซึ่งห�กไมไดมีม�นกั้นอยูแลว	

พระสงฆอ�จยื่นมือม�ปกเหนือศีรษะคุณในกิริย�ต�มพระ

คัมภีรที่แสดงถึงบำ�บัดรักษ�และก�รภ�วน�วอนขอพระเจ�

	 ถอยคำ�ก�รอภัยบ�ปน้ันมิไดเปนแบบฟอรมต�มกฎหม�ย

พระศ�สนจักร	คำ�เหล�นี้นี่เองเปนหัวใจของศีลอภัยบ�ป	ขณะ

ที่บ�ปของเร�ทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ	 ทำ�ใหคว�มง�มและคว�ม

กลมกลืนของสิ่งสร�งแตกสล�ยไป	พระบิด�เจ�ผูทรงเมตต�

ของเร�ไดฟื้นฟูคว�มกลมกลืนของสิ่งต�งๆ	ดวยชัยชนะของ

พระคริสตเจ�ในวันปสก�	ก�รฟื้นฟูและก�รคืนดีกับพระเจ�นี้

ทำ�ใหศีลนี้เรียกอีกอย�งหนึ่งว�	“ศีลแหงก�รคืนดีกับพระเจ�”	

ในศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รคืนดีนี้พระจิตเจ�ถูกสงลงม�ท�มกล�ง

พวกเร�	“เพื่อทรงประท�นก�รใหอภัยตอบ�ป”	ผลของก�ร

ใหอภัยและก�รคืนดี	 คือ	 “ก�รใหอภัยและสันติภ�พ”	 (Pardon	
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and	Peace)	 เร�รับสิ่งประท�นทั้งสองของพระจิตเจ�นี้	 “ผ�น

ก�รจัดก�รของพระศ�สนจักร”	 และก�รดำ�เนินง�นของพระสงฆ

ซึ่งไดรับก�รบวชเพื่อกล�วในน�มของศ�สนจักรที่เต็มไปดวย

พระจิตเจ�

•	 พระสงฆเทศนอบรมและสวดบทภ�วน�อภัยบ�ป	 ใหตั้งใจ

ฟงอย�งดี	 จดจำ�กิจใชโทษบ�ปที่พระสงฆกำ�หนดเพื่อจะได

ถือปฏิบัติใหครบถวน	 (ขณะที่พระสงฆสวดบทภ�วน�อภัย

บ�ป	 ใหผูรับศีลอภัยบ�ปสวดบทแสดงคว�มทุกขไปพรอม

กับพระสงฆอย�งเบ�ๆ)

บทอภัยบาป

Deus,	Pater	misericordiarum,

qui	per	mortem	et	resurrectionem	Fílii	sui

mundum	sibi	reconciliavit

et	Spiritum	Sanctum	effudit

in	remissionem	peccatorum,

per	ministerium	Ecclesiae

indulgentiam

tibi	tribuat

et	pacem...

Et	ego	te	absolvo	a	peccatis	tuis	

in	nomine	Patris,	et	Filii,	et	Spiritus	Sancti.	
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ข�แตพระเจ�	พระบิด�ผูทรงเมต�ห�ที่สุดมิได	

อ�ศัยก�รสิ้นพระชนมและก�รกลับคืนชีพของพระบุตรของ

พระองค

พระองคไดโปรดคืนดีกับโลก

และโปรดสงพระจิตเจ�ลงม�ท�มกล�งเร�เพื่อก�รใหอภัยบ�ป

อ�ศัยก�รปฏิบัติง�นของพระศ�สนจักร	 ขอพระองคโปรดประท�น

ก�รอภัยและสันติภ�พ

ในน�มของพระศ�สนจักรข�พเจ�ยกท�นจ�กบ�ปของท�น	

ดวยเดชะพระน�มพระบิด�และพระบุตร	และพระจิต	

ถ�ผูแกบ�ปจะมองลอดม�น	 (ที่กั้น)	 เข�ไป	 จะเห็นพระสงฆ

ยกมือขว�ขึ้นทำ�เครื่องหม�ยก�งเขนเพื่อยกบ�ปของผูแกบ�ป

นั้น	 ใหผูส�รภ�พบ�ปทำ�สำ�คัญมห�ก�งเขน-	 เดชะพระน�ม

พระบิด�	และพระบุตร	และพระจิต	

และตอบว�	“อ�แมน”	(หล�ยคนไมไดตอบ	เพร�ะไมรูเร่ืองจริงๆ	

ตอนนี้รูแลวก็ทำ�ต�มจ�รีตพิธีของก�รแกบ�ปไดเลย)	และลุก

ออกจ�กที่ส�รภ�พบ�ป

	 เมื่อเร�ส�รภ�พบ�ปของเร�ในศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�ร

คืนดีนี้	 ถอยคำ�ของเร�ที่แสดงคว�มเสียใจจะพบกับถอยคำ�แหง

ก�รใหอภัยของพระเจ�และก�รพบกันน้ันจะบังเกิดเปน	“ช�โลม”	
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(shalom	 คำ�ทักท�ยภ�ษ�ยิวแปลว�	 สันติสุข)	 	 คว�มสมบูรณ

ครบครัน		สันติสุข	สิ่งนี้ทำ�ใหเร�จึงส�ม�รถใชคำ�ว�	“ก�รเฉลิม

ฉลอง”	 สำ�หรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รคืนดีเพร�ะเร�เฉลิมฉลอง	

“สันติสุข”	อันเปนสิ่งประท�นของพระเจ�

4. การมอบหมายกิจใช้โทษบาป	 	 จ�รีตพิธีเฉพ�ะบุคคลจบ

ลงง�ยๆ	โดยพระสงฆกล�วว�	“พระเจ�ไดปลดปลอยท�นจ�ก

บ�ปของท�นแลว	จงไปในสันติสุข”		หรือ	“จงไปในสันติสุขและ

ขอพระเจ�อวยพรท�น”	 หรือถอยคำ�คล�ยๆกันในก�รสิ้นสุด

พิธีแกบ�ป	 โดยคุณตอบว�	 “อ�แมน”	 หรือ	 “ขอบคุณครับ/คะ	

คุณพอ”

	 ห�กคุณเปรียบเทียบวิธีรับศีลอภัยบ�ปนี้กับวิ ธี ท่ี

ค�ทอลิก	 “ไปส�รภ�พบ�ป”	 หล�ยทศวรรษกอนนั้น	 ดูเหมือน

ว�อย�งนอยวิธีก�รภ�ยนอกก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงม�กนัก	

ปจจุบันนี้เร�ก็ทำ�ต�มแบบพื้นฐ�นที่เร�เคยทำ�ม�ตั้งแตอดีต	

แตจุดเนนของจ�รีตพิธีน้ันเปล่ียนไป	 เชนเดียวกับพิธีกรรมต�งๆ

ในก�รนมัสก�ร	จุดเนนของศีลอภัยบ�ปจะอยูที่ตัวเร�และบ�ป

ของเร�	 แมกระทั่งชื่อของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนจ�ก	 “ก�รอภัย

บ�ป”	(สิ่งที่เร�ทำ�)	ม�เปน	“ก�รคืนดีกับพระเจ�”	(สิ่งที่พระเจ�

ปฏิบัติ)
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	 ใหเร�สวดขอบพระคุณพระเจ�	 (บทสวดในภ�คผนวก)	

และปฏิบัติกิจใชโทษบ�ปต�มที่พระสงฆกำ�หนด	 ควรกระทำ�ให

เสร็จทันที	เพื่อไมตองกังวลหรือลืมในภ�ยหลัง

การฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีแบบชุมชน

	 อีกหนึ่งในวิธี	 “ใหม”	 ที่เร�เฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แหง

ก�รคืนดีก็คือ	ก�รเฉลิมฉลองแบบชุมชน	บ�งวัดไดยอมรับและ

ยึดเอ�ศีลศักดิ์สิทธิ์รูปแบบใหมนี้อย�งกระตือรือรน	ขณะที่บ�ง

วัดทำ�บ�งเปนบ�งครั้งบ�งคร�วประหนึ่งว�รูปแบบใหมนี้เปน

รูปแบบทดแทนอย�งขอไปทีสำ�หรับ	 “ศีลอภัยบ�ป”	 แทที่จริง		

ขั้นตอนพิธีก�รศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนั้นเปนเชนเดียวกันกับวิธี

ก�รศีลอภัยบ�ปสวนบุคคล	แนวปฏิบัติตอไปนี้จะชวยใหคุณ

รูสึกสะดวกใจม�กขึ้นในก�รรวมพิธีรับศีลอภัยบ�ปแบบชุมชน

จารีตพิธีร่วมกัน

	 เมื่อสัตบุรุษเริ่มม�รวมตัวกันแลว	บ�งครั้งศ�สนบริกร

จะออกม�ตอนรับสัตบุรุษท่ีประตูวัด	กล�วทักท�ย	และแจก

เอกส�รในพิธีเพื่อชวยใหสัตบุรุษมีสวนรวมในพิธีกรรม	เชน	

เนื้อเพลงท่ีจะขับรอง	แบทภ�วน�ที่ใชเพื่อใหสัตบุรุษไดมีสวน

รวมสวดดังๆ	 บทพระวรส�ร	 และคำ�แนะนำ�อื่นๆ	 สำ�หรับก�ร

มีสวนรวมอย�งดีในพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	 จ�รีตพิธีรวมกันที่

เปนแบบแผนนี้อ�จประกอบดวย	 เพลงสดุดีบทหนึ่ง	 ก�รกล�ว
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ทักท�ยท�งพิธีกรรม	 และบทภ�วน�	 โดยมีพระสงฆเปนผูนำ�

ก�รเฉลิมฉลองนี้	 และใหขอคิดถึงก�รเปนทุกขถึงบ�ปและพระ

เมตต�ของพระเจ�ที่มีตอเร�ผูซึ่งเปนคนบ�ป

การเฉลิมฉลองพระวาจาของพระเจ้า

	 ในชวงนี้เร�จะไดยินถึงคว�มรักของพระเจ�ตอเร�	 พระ

เมตต�และก�รใหอภัยของพระองค		จ�รีตพิธีสวนนี้	บ�งทีอ�จ

จะทำ�ใหคุณคิดถึงพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตยที่มีบทอ�น

พระคัมภีรและบทเทศน

การตอบสนองของเราต่อพระวาจาของพระเจ้า

	 เมื่อไดยินว�พระเจ�ทรงรักเร�เพียงใดแลว	ก็ขอให

เร�ตรวจสอบตัวเร�ว�	เร�นั้นตอบสนองพระองคดวยก�รรัก

พระเจ�และรักเพื่อนบ�นอย�งไร	 มีก�รตรวจสอบมโนธรรมใน

แสงสว�งของพระคัมภีร	บทภ�วน�แสดงคว�มเปนทุกขถึงบ�ป

และกระบวนก�รเข�พบผูฟงแกบ�ปสำ�หรับก�รส�รภ�พบ�ป

และก�รอภัยบ�ปเปนร�ยบุคคล

การเฉลิมฉลองจารีตพิธีคืนดีกับพระเจ้าร่วมกัน

	 ชวงนี้เร�เฉลิมฉลองพระพรแหงก�รคืนดีของพระเจ�	

ก�รเฉลิมฉลองสวนนี้อ�จรวมเอ�บทร่ำ�วิงวอนและก�ร

ขอบพระคุณสำ�หรับพระเมตต�ของพระเจ�		บทข�แตพระบิด�		
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เครื่องหม�ยแหงสันติสุข		บทเพลงขอบพระคุณ	และบทภ�วน�

จบพิธี

จารีตพิธีมอบหมายงาน

	 มีก�รอวยพรและก�รสงท�ยพิธีสงเร�ออกจ�กพิธีศีล

อภัยบ�ป	ดวยคว�มสำ�นึกในพระคุณ	ท่ีจะนำ�สันติสุขของพระเจ�

สูโลก

ข้อแนะนำา10ประการเพื่อการแก้บาปที่ดีขึ้น

	 ไมว�คุณจะว�งแผนเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เปนก�ร

สวนตัว	หรือกับชุมชนวัดของคุณ	คำ�แนะนำ�เหล�นี้ส�ม�รถ

ชวยคุณใหเตรียมตัวดีขึ้นสำ�หรับก�รส�รภ�พบ�ป	คือ

1. เพ่งความสนใจไปที่สิ่งสำาคัญที่สุด	พอพบว�ค�ทอลิก

หล�ยคนมีประสบก�รณที่ไมน�ประทับใจกับศีลแหงก�รคืนดี

เพร�ะว�พวกเข�พล�ดจุดสำ�คัญที่แทจริงของศีลศักดิ์สิทธิ	์ พอ

คิดว�	 “จุดสำ�คัญที่แทจริง”	 นั้นส�ม�รถพบไดในเรื่องที่พอเคย

ไดยินจ�กคุณพอเบอรน�รด	ฮ�ริ่ง	(Fr.	Bernard	Haring)	ที่เปน

พระสงฆเจ�อ�ว�สช�วเยอรมันที่มีคว�มรูและถือว�เปนพระ

สงฆที่ศักดิ์สิทธิ์	ว�

	 บ�ยวันอ�ทิตยวันหนึ่งในป	 ค.ศ.	 1930	 ที่วัดเล็กๆใน

เยอรมันนีซึ่งคุณพอฮ�ริ่งกำ�ลังนำ�สวดทำ�วัตรบ�ยวันอ�ทิตย

ต�มปกติของวัด	 โดยมีก�รอบรมคำ�สอนท�งศ�สน�และมีก�ร
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อวยพรศีลมห�สนิท	 วันอ�ทิตยพิเศษนี้	 คุณพอกำ�ลังสอนเรื่อง

ก�รส�รภ�พบ�ป

	 คุณพอถ�มสัตบุรุษว�	 	 “อะไรคือสิ่งสำ�คัญที่สุดเกี่ยวกับ

ก�รส�รภ�พบ�ป?”	 สตรีผูหนึ่งในที่นั่งของวัดแถวหน�	 ตอบ

ว�	 “บอกบ�ปของคุณกับพระสงฆ	 	 นั่นแหละที่เร�เรียกว�ก�ร

ส�รภ�พบ�ป”	คุณพอฮ�ริงกล�วว�	“ก�รส�รภ�พบ�ปที่ได

กระทำ�ไปเปนสิ่งสำ�คัญ		แตไมใชสิ่งสำ�คัญที่สุด”		ช�ยที่อยูแถว

หลังสงเสียงว�	“สวดบทแสดงคว�มทุกข!		เปนทุกขถึงบ�ปของ

คุณ	ทั้งหมดจะไมเปนผลถ�ไมมีก�รเปนทุกขถึงบ�ป”	 	 คุณพอ

ฮ�ริง	กล�วว�	“ก็จริง		ก�รส�รภ�พบ�ปไมสมบูรณถ�ปร�ศจ�ก

ก�รเปนทุกขถึงบ�ป	 แตพอไมคิดว�ก�รเปนทุกขถึงบ�ปเปนสิ่ง

สำ�คัญที่สุด”	 ช�ยที่นั่งแถวด�นที่ตั้งพระรูปนักบุญโยเซฟกล�ว

ขึ้นว�	“มันคือก�รตรวจสอบมโนธรรมของคุณ		ถ�คุณไมตรวจ

สอบมโนธรรมของคุณ	คุณคงไมรูว�จะเสียใจเรื่องใดและจะ

ส�รภ�พอะไร”	คุณพอฮ�ริงยังไมพอใจคำ�ตอบอยูนั่นเอง

	 คว�มเงียบน�อึดอัดเกิดขึ้นในวัด		แลวเด็กหญิงตัวนอย

ในที่นั่งแถวสองกล�วว�	“คุณพอ	หนูรูว�อะไรสำ�คัญที่สุด		มัน

คือสิ่งที่พระเยซูเจ�ทรงกระทำ�ไง!”

	 มันคือส่ิงท่ีพระเยซูเจ�ทรงกระทำ�!	 น่ันคือส่ิงสำ�คัญท่ีสุด

สิ่งที่เร�ควรเพงคว�มสนใจ	 ก�รตรวจสอบมโนธรรม	 ก�รเปน

ทุกขถึงบ�ป	ก�รบอกบ�ปกับพระสงฆ–สิ่งเหล�นี้สำ�คัญทั้งหมด	

แตคุณจะมีประสบก�รณที่ดีเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ม�กกว�	ถ�
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คุณเพงคว�มสนใจในสิ่งที่พระเยซูเจ�กระทำ�

	 ในศีลศักด์ิสิทธิ์แหงก�รคืนดี	พระเยซูเจ�ทรงบอกเร�

ว�	โดยท�งพระศ�สนจักรและศ�สนบริกรของพระศ�สนจักร

นั้น	 บ�ปของเร�ไดรับก�รอภัยและทรงบอกว�เร�เปนที่รักของ

พระเจ�	 เร�ไดยินพระเยซูคริสตเจ�ตรัสว�	 “จงไปในสันติเถิด	

บ�ปของท�นไดรับก�รอภัยแลว”	นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ�ทรง

กระทำ�		นี่คือสิ่งประท�นแหงก�รคืนดีของพระองค

2. ตั้งชื่อ	“ก�รคืนดีกับพระเจ�“	ชื่อนั้นมีคว�มสำ�คัญ	ศีลแหง

ก�รคืนดีมีชื่อต�งกันหล�ยชื่อ	ในอดีตเมื่อไมน�นม�นี้	พระ

สังฆร�ช	 นักเทววิทย�	 รวมทั้งเอกส�รพระศ�สนจักรเรียกศีล

ศักดิ์สิทธ์ิประก�รนี้ว�	“ศีลแหงก�รเปนทุกขกลับใจ”	และเรียก

เลยไปถึงศีล	“ก�รสำ�นึกผิด”	แตชื่อนี้ไมเปนที่แพรหล�ยกับ

ฆร�ว�สค�ทอลิกซึ่งคุนเคยกับชื่อ	 “ก�รแกบ�ป”	 “พระสงฆผู

โปรดบ�ป”	 และ	 “ที่แกบ�ป”	 ประสบก�รณในศีลนี้ของคุณจะ

เพิ่มม�กขึ้นถ�คุณเรียกชื่อศีลนี้และคิดถึงศีลนี้ว�เปน	“ก�ร

คืนดี”	 เพร�ะ“ก�รแกบ�ป”	 เปนเพียงก�รเรียกสวนหนึ่งของ

ศีลนั้นและไมใชสวนที่สำ�คัญที่สุด	 ชื่อ	 “ก�รคืนดี”	 จะเปนก�ร

ตั้งชื่อสวนที่สำ�คัญที่สุดที่พระเยซูเจ�ทรงกระทำ�	 “ศีลศักดิ์สิทธิ์

แหงก�รคืนดี”	เปนชื่อที่ใชในจ�รีตพิธีเองและเปนชื่อที่พระ

สันตะป�ป�	 เป�โล	 ที่	 6	 ซึ่งเปนผูที่ประก�ศจ�รีตพิธีก�รนี้ขึ้น

ใหมทรงที่นิยมม�ก
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	 คำ�ว�	ก�รกลับคืนดี	หรือ	 reconciliation	มีคว�มหม�ย

ม�กม�ยนี้	 หม�ยถึงสิ่งประท�นที่เปนก�รใหอภัยของพระเจ�	

และก�รปลดแอกท่ีเร�ว�งไวกั้นตัวเร�เอง	กั้นชุมชนของเร�

และกั้นพระเจ�ของเร�	ก�รกลับคืนดีหม�ยถึงก�รสร�งจุด

เชื่อมเหนือชองว�งระหว�งพระเจ�และเร�	 และระหว�งตัวเร�

เองและผูอื่น	มันยังหม�ยถึงสันติสุขที่ลึกซึ้งที่นำ�ก�รเข�รวม

สนิทกับพระเจ�กับพี่นองช�ยหญิงและกับสิ่งสร�งทั้งมวลให

กลับคืนม�เหมือนดังจุดเริ่มตน

3. จงพิจารณาข้อดีของการโปรดบาปรวม	 จ�รีตพิธีศีลแหง

ก�รคืนดีที่ปรับปรุงใหมไดประก�ศใชในพระศ�สนจักรโดยพระ

สันตะป�ป�	 เป�โล	 ที่	 6	 เมื่อวันที่	 2	 ธันว�คม	 1973	 จ�รีต

พิธีใหมนี้กำ�หนดใหศีลประก�รนี้มีรูปแบบสองประก�รต�งกัน		

ลักษณะรูปแบบต�งกันสองประก�ร	 คือ	 1)	 จ�รีตพิธีสำ�หรับ

ก�รคืนดีของผูส�รภ�พบ�ปสวนบุคคล		2)	จ�รีตพิธีสำ�หรับก�ร

คืนดีของผูส�รภ�พบ�ปหล�ยคนกับพระสงฆผูอภัยบ�ปและ

โปรดบ�ปองคเดียว

รูปแบบแรก	-จ�รีตพิธีสำ�หรับก�รคืนดีของผูส�รภ�พบ�ปสวน

บุคคล-	 คล�ยคลึงกับวิธีท่ีค�ทอลิกสวนใหญเรียกว�	 “ก�รส�รภ�พ

บ�ป”	

รูปแบบที่สอง	 –	 จ�รีตพิธีสำ�หรับก�รคืนดีของผูส�รภ�พบ�ป

หล�ยคน	ดวยพระสงฆผูอภัยบ�ปและโปรดบ�ปองคเดียว	
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	 ขณะที่	“เคล็ดลับขอที่ส�ม”	(ที่แนะนำ�ใหรวมรับศีลแหง

ก�รคืนดีหมูน้ัน)	อ�จอ�งถึงท้ังรูปแบบประก�รท่ีสอง	มันเปนศีล

แหงก�รคืนดีรูปแบบที่สองที่เปนจ�รีตพิธีสำ�หรับก�รคืนดีของ

ผูส�รภ�พบ�ปหล�ยคนกับพระสงฆผูอภัยบ�ปและโปรดบ�ป

องคเดียวนั้น	พอเชื่อว�น�จะไดรับคว�มสนใจม�กโดยเฉพ�ะ

อย�งยิ่งจ�กผูที่พบว�ขอปฏิบัติในก�ร	“ส�รภ�พบ�ป”	สวน

บุคคลในอดีตนั้นไมตรงกับคว�มตองก�รของพวกเข�

	 สำ�หรับค�ทอลิกบ�งคน	คว�มคิดเรื่องก�รส�รภ�พ

บ�ปรวมอ�จดูเปนของแปลก	เพร�ะว�มีอะไรสองส�มอย�ง

ที่เร�คิดว�สวนบุคคลและสวนตัวม�กกว�บ�ปของพวกเร�

และคว�มมีบ�ปของพวกเร�	 แตที่ว�นี้จริงเพียงบ�งสวน	 บ�ป

ของเร�เปนเร่ืองสวนบุคคลแตก็ไมเคยสวนตัวจริงๆ	พระ

สันตะป�ป�	ยอหน	ปอล	ที่	2	ยืนยันชัดเจนว�	“ไมมีบ�ป	แม

เรื่องเดียวที่อยูลึกลับที่สุด	 สวนตนที่สุด	 ที่เกี่ยวของเฉพ�ะตัว

กับผูที่ทำ�บ�ปนี้เท�นั้น...	 ทุกๆ	 บ�ปมีผลสะทอนตอร�งก�ย

ของพระศ�สนจักรทั้งมวลและครอบครัวมนุษยทั้งมวล”	(ก�ร

คืนดีและก�รใชโทษบ�ป	16)		โดยที่บ�ปมีผลกระทบตอชุมชน	

ดังนั้นก�รคืนดีกับพระเจ�ก็มีผลกระทบตอชุมชนดวย		และก�ร

โปรดบ�ปรวมกล�วถึงเรื่องนี้อย�งชัดเจนที่สุด

	 โดยท่ีบ�ปของเร�เปนทั้งคว�มผิดสวนตัวและสวนรวม		

ดังนั้น	 ในหล�ยกรณี	 ก�รเฉลิมฉลองก�รคืนดีกับพระเจ�ซึ่ง

เปนทั้งสวนตัวและสวนรวมจะเปนรูปแบบของศีลศักด์ิสิทธิ์ซ่ึง
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จะชวยเร�ไดม�กที่สุด	 สังค�ยน�ว�ติกันที่สองสอนเร�ว�	 “ทุก

ครั้งที่จ�รีตต�งๆ	 ต�มลักษณะเฉพ�ะของแตละจ�รีต	 อนุญ�ต

ใหประกอบพิธีกรรมรวมกัน	 โดยใหสัตบุรุษมีสวนรวมดวยแลว

ใหประกอบพิธีกรรมรวมกันเชนนี้ดีกว�ที่จะใหแตละคนทำ�

เปนก�รสวนตัวทั้งนี้เท�ที่จะทำ�ได	 กฎนี้ยิ่งมีน้ำ�หนักม�กขึ้น

ในเม่ือเปนก�รถว�ยสหบูช�มิสซ�และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แมว�

มิสซ�ทุกมิสซ�ในตัวเองจะมีลักษณะเปนพิธีกรรมสำ�หรับ

ประช�ชนและสังคมอยูแลวก็ต�ม	 (พระสังฆธรรมนูญว�ดวย

พิธีกรรม	27)

	 หลังจ�กที่พระสันตะป�ป�	เป�โล	ที่	6	ประก�ศทบทวน

ศีลแหงก�รคืนดีแลว		พระองคกล�วในระหว�งก�รเปิดใหเฝ้�

เปนก�รสวนพระองคเมื่อวันที่	3	 เมษ�ยน	1974	โดยพระองค

หวังว�ก�รประกอบพิธีสรภ�พบ�ปรวมกันนี้	รูปแบบที่สอง	จะ”	

กล�ยเปนวิธีปกติของก�รส�รภ�พบ�ป”	 และจริงๆ	 แลวนี่คือ

จ�รีตพิธีที่คอยๆ	เปนที่นิยมกว�งขว�งในโบสถค�ทอลิกทั่วไป

4. จงรู้ว่าคุณต้องการอะไร	 มีเหตุผลม�กม�ยว�ทำ�ไมคุณอย�ก

จะคุยกับพระสงฆ	 คือคุณอ�จตองก�รคำ�แนะนำ�	 ก�รปรึกษ�

ห�รือ	ก�รชี้นำ�ท�งด�นศีลธรรม	ชวยเรื่องก�รแตงง�น		นำ�ท�ง

ฝ่�ยวิญญ�ณ	 หรือคุณอ�จเพียงตองก�รพูดกับใครสักคน	 มัน

สำ�คัญม�กที่คุณตองรูว�ตัวเองตองก�รอะไร		ตัวอย�งเชนขณะ

ที่คุณตองก�รคำ�ปรึกษ�หรือก�รชวยเหลือเรื่องก�รแตงง�น
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ของคุณ	 ในชวงหนึ่งของชีวิต	 จริงๆแลวคุณมิไดตองก�รพระ

สงฆเลย	 –	 และพระสงฆก็อ�จไมใชบุคคลที่คุณตองก�รที่สุด	

ที่สำ�คัญกว�นั้นเรื่องที่ว�นี้มิไดมีจุดเนนหลักที่ศีลแหงก�รคืนดี

เลย		ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้คือก�รประก�ศก�รคืนดีกับพระเจ�และกับ

พระศ�สนจักร	ถ�นั่นคือสิ่งที่คุณตองก�รก็จงเลือกศีลศักดิ์สิทธิ์

นี้		แตที่สำ�คัญคือคุณตองรูว�คุณตองก�รอะไร

	 พระสงฆและนักพิธีกรรมจำ�นวนม�กเชื่อมั่นม�กขึ้น

เรื่อยๆว�อีกเหตุผลหนึ่งของ	“ก�รคุยกับพระสงฆ”	ที่อ�งถึงข�ง

บน	 (ก�รใหคำ�ปรึกษ�ห�รือ	ก�รแนะนำ�ท�งจิตวิญญ�ณ	ฯลฯ)	

นั้นเปนเรื่องต�งออกไปและตองแยกกันอย�งชัดเจน		และพระ

สงฆจะทำ�ไดดีที่สุดนอกพิธีกรรมก�รส�รภ�พบ�ป

	 มีดเงินบนโต๊ะอ�ห�รที่ดีมิไดใชทำ�ง�นเหมือนไขควง		

แตเมื่อน๊อตสกรูที่ประตูของตูเย็น	 หลวมและมีมีดว�งอยูใกลๆ

ตรงนั้น	ขณะที่ไขควงห�ยไปตั้งแตคริสตม�สที่แลว		 เร�คงตอง

คว�เอ�สิ่งที่ใกลมือท่ีสุดกอน	บ�งคร้ังก็ทำ�ใหง�นเสร็จลงได

แมมันจะไมดีสำ�หรับมีด	 ค�ทอลิกหล�ยคนไมพอใจกับ	 “ก�ร

ส�รภ�พบ�ป”	เพร�ะว�พวกเข�ตองก�รใหพิธีก�รนี้ทำ�อะไร

อย�งอื่นที่มันมิไดมีไวทำ�เชนนั้น

5. อย่าใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งทดแทนอย่างอื่น			ศีลแหงก�ร

คืนดีทำ�ง�นดีที่สุดเมื่อคุณประสบผลสำ�เร็จในขั้นตอนของก�ร

คืนดีกอนก�รรับศีลนี้แลว	 ก�รม�ส�รภ�พบ�ป	 “ผมเปนขี้เม�
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คนหนึ่ง”	มิอ�จทดแทนก�รไปสถ�นบำ�บัดโรคติดสุร�เรื้อรัง

ได	 ก�รส�รภ�พบ�ปว�	 “คูแตงง�นและข�พเจ�เริ่มตะโกนใส

กันและตบตีกัน”	ไมใชสิ่งทดแทนสำ�หรับก�รห�ที่ปรึกษ�ก�ร

แตงง�นได	 ดวยก�รบอกพระสงฆผูอภัยบ�ปว�	 “ผมโกรธม�ก

เมื่อลูกๆ	 ของเพื่อนบ�นเลนกันนอกหน�ต�งหองนอนของผม	

ขณะที่ผมกำ�ลังพย�ย�มจะนอนหลับ”	ก็มิอ�จทดแทนก�รไป

พูดกับเพื่อนบ�นและอธิบ�ยคว�มตองก�รของคุณ	

6. พูดเรื่องบาป	 –	 ไมใชเพียง	 “คว�มผิด”	 	 พวกเร�หล�ยคน

นั้นเม่ือเร�เปนเด็กและเตรียมตัวที่จะส�รภ�พบ�ปเปนคร้ังแรก

ของเร�	 เร�จะไดรับคว�มรูเกี่ยวกับบ�ป	 “ในท�งเทคนิค”	 เปน

อันดับแรก	 บอยทีเดียวที่เรียนรูว�บ�ปคือ	 “ก�รไมรักษ�กฎ

เกณฑ”	 ที่ผูใหญว�งไว	 	 ตัวอย�งเชน	 เร�อ�จส�รภ�พ	 (ตอน

แกบ�ป)	 ว�	 “ฉันไมนบนอบเชื่อฟงคำ�สั่งพอและแมส�มครั้ง”								

เมื่อเร�โตขึ้นและมีวุฒิภ�วะขึ้น“ร�ยก�รกฎเกณฑ”ภ�ยใน

ของเร�	 (หรือที่บ�งคนเรียกซุปเปอรอีโก	 (Superego)	 ที่เติบโต

ขึ้นดวยและเร�รวบรวม	 “เรื่องที่น�จะทำ�”	 และ	 “เรื่องที่ควร

ทำ�”	 ม�กขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อใดก็ต�มที่เร�ละเมิดหนึ่งในกฎเกณฑ

นี้	 	 โดยตั้งใจหรือไมก็ต�ม	 	 เร�รูสึกมีคว�มผิด	 	 คว�มผิดนี้ไม

เหมือนกับบ�ป

	 บ�ปในแนวคว�มคิดของคริสตชนนั้น	มิใชเพียง	“ละเมิด

กฎ”	 เท�นั้น	 สำ�หรับคริสตชนที่มีคว�มเปนผูใหญแลวเข�จะ
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เข�ใจว�	 บ�ปนั้นสัมพันธกับคว�มรัก	 พระเจ�ทรงรักเร�ม�ก

แตเร�ก็มักจะลมเหลวในก�รตอบสนองคว�มรักนั้น	 เมื่อเร�

ตรวจสอบชีวิตของเร�ในแสงแหงส�รของพระเยซูเจ�นั้นเร�จะ

พบว�พระเยซูเจ�ทรงเรียกเร�ไปสูคว�มสมบูรณครบครัน	ไป

สูก�รมีวุฒิภ�วะ	พระองคสอนว�เร�ควรจะมีชีวิตอย�งอุดม

สมบูรณ	 สำ�หรับคริสตชนที่เปนผูใหญนั้นบ�ปเปนม�กกว�ก�ร

ละเมิดกฏ	 บ�ปเปนคว�มลมเหลวที่เร�จะเติบโตขึ้น	 บ�ปทุก

วันนี้เปนเหมือนที่คุณเปนเมื่อว�นนี้	 บ�ปเปนคว�มลมเหลว

ในก�รท่ีจะตอบสนองตอคว�มรักของพระเจ�ที่แสดงตอเร�ใน

องคพระเยซูคริสตเจ�	 นี่คือเหตุผลว�ทำ�ไมตอนนี้ก�รประก�ศ

พระว�จ�ของพระเจ�จึงเปนตอนที่สำ�คัญในศีลแหงก�รคืนด ี

เปนพระว�จ�ของพระเจ�ซึ่งตัดสินว�เร�ทำ�บ�ปและเชื้อเชิญ

เร�ไปสูก�รกลับใจ

	 หนึ่งในสิ่ง	 “แปลกประหล�ด”	 เกี่ยวกับคว�มเข�ใจของ

คริสตชนเรื่องบ�ป	 ก็คือว�คริสตชนกล�ยเปนผูที่ตระหนักม�ก

ขึ้นเรื่องบ�ปเปนสัดสวนกับก�รเติบโตของคว�มศักดิ์สิทธิ์	 ยิ่ง

เร�รัก	ยิ่งเร�รูว�ผูทรงรักเร�นั้นถูกละเมิดม�กขึ้นเท�ใด		นักบุญ

ผูยิ่งใหญหล�ยองคเข�ใจอย�งแทจริงเกี่ยวกับบ�ป	นักบุญ 

ฟรังซิส	แหงอัสซีซี	ขณะที่กำ�ลังจะสิ้นใจ		ไดประก�ศว�ตัวท�น

เปนคนบ�ปหน�ที่สุดในบรรด�คนบ�ปทั้งหล�ย	 ณ	 ชวงเวล�

หนึ่งพอก็คิดว�นี้เปนเพียงก�รพูดเร่ือยเปื่อยที่น�ศรัทธ�ของ

คนที่ไมใชคนโลกนี้	แตตอนนี้พอเห็นว�คำ�พูดนี้เปนก�รเข�ใจ
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อย�งซื่อสัตยของคนรักผูยิ่งใหญ	ประสบก�รณของพอมักจะ

เปนว�	คว�มปร�รถน�ของหล�ยๆคนที่จะเรับศีลแหงก�รคืนดี

นี้เปนสัดสวนกับคว�มศักดิ์สิทธิ์ของพวกเข�มิไดเปนสัดสวนกับ

คว�มบ�ปของพวกเข�

7.ตรวจสอบชีวิตของคุณในแสงสว่างแห่งพระวาจาของ

พระเจ้า	 ในอดีตเร�ม�วัดเพื่อก�รส�รภ�พบ�ป	 โดยรูลวงหน�

แลวว�เร�มีบ�ปอะไรและเร�จะพูดว�อย�งไร	ส่ิงนี้อ�จมิใช

คว�มคิดท่ีดีเสมอไป	มันสำ�คัญที่เร�จะตองม�วัดดวยจิตใจเปิด

กว�ง	อย�เพิ่งตัดสินใจขั้นสุดท�ยว�เรื่องใดในบ�ปของคุณที่

เปนบ�ปจนกว�คุณจะเข�รวมในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	 ใหบทอ�น

ต�งๆ	 ก�รประกอบพิธีกรรม	 และจ�รีตพิธีเองชวยคุณใหม�

เห็นว�คุณมีบ�ปอะไรบ�ง		ในชวงเทศก�ลเตรียมรับเสด็จ	ก็จง

ส�รภ�พบ�ปเกี่ยวกับเทศก�ลเตรียมรับเสด็จ	(เชน	ฉันไดปิดกั้น

ก�รเสด็จม�ของพระเจ�ในจิตใจฉันอย�งไร?)	 ในชวงเทศก�ล

มห�พรต	ก็ใหส�รภ�พบ�ปเกี่ยวกับเทศก�ลมห�พรต	(เชน	ฉัน

ลมเหลวในก�รดำ�เนินชีวิตต�มที่ฉันไดสัญญ�ไวตอนรับศีลล�ง

บ�ปอย�งไรบ�ง?)

	 ระหว�งก�รอ�นบทอ�นพระคัมภีร	จงสำ�รวมจิตใจ

ไปที่คว�มรักของพระเจ�ตอคุณเอง	กฎเกณฑส�ม�รถแสดง

ร�ยก�รของสิ่งที่เร�ทำ�ผิดได	 แตกฎเกณฑไมมีพลังอำ�น�จที่จะ

ชวยใหเร�กลับใจได		คว�มรักของพระเจ�มีพลังอำ�น�จที่ว�นั้น		
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ขณะที่เร�ฟงก�รอ�นประก�ศถึงคว�มรักของพระเจ�ตอเร�

อยูนั้น	 เร�ก็เผชิญกับก�รตอบสนองของเร�เองตอคว�มรักนั้น		

คว�มรักของเร�ถึงระดับที่พระเยซูเจ�ตรัสว�	 “นี่คือบทบัญญัติ

ของเร�	ใหท�นทั้งหล�ยรักกัน	เหมือนดังที่เร�รักท�น”	(ยอหน	

15:12)?		มันเปนประสบก�รณธรรมด�ของพวกเร�ที่เร�ข�ดสิ่ง

นี้	คือ	เร�มิไดรักพอ

	 พระบัญญัติสิบประก�รเปนเพียงสวนเล็กๆของพระ

คัมภีร	 ค�ทอลิกบ�งคนไดพบว�	 ก�รจำ�กัดขอบเขตก�รตรวจ

สอบของพวกเข�ตอพระบัญญัติสิบประก�รนั้นนำ�พวกเข�ไปสู

ก�รแกบ�ปที่ซ้ำ�ซ�ก	 น�เบื่อหน�ย	 	 และไมส�ม�รถทำ�ใหดีได

ต�มศีลแหงก�รคืนดีนั้น	พระคัมภีรทั้งฉบับจึงจะเปนสิ่งที่เร�จะ

ตองศึกษ�

	 ตัวอย�งเชน	ถ�คุณกำ�ลังรำ�พึงเก่ียวกับเร่ืองในพระวรส�ร

ต�มคำ�บอกเล�ของนักบุญยอหน	 เรื่องก�รรักษ�คนต�บอดแต

กำ�เนิด	 คุณอ�จส�รภ�พว�	 “คุณพอ	 ลูกเสียใจในเวล�ที่ลูกมืด

บอดดวยคว�มปร�รถน�ของลูกที่จะเอ�ชนะขอพิสูจนของคน

อื่น”	หรือ	“ลูกเสียใจสำ�หรับเวล�ที่ลูกประณ�มผูอื่นเปนตนเหตุ

ปญห�ของลูก”	 หรือ	 “ลูกอย�กส�รภ�พว�หล�ยครั้งที่ลูกไม

เห็นคว�มจำ�เปนที่จะหยุดพักและไปอย�งช�ๆ	“

	 ถ�วิธีก�รตรวจสอบมโนธรรมของคุณเหล�นี้ไมส�ม�รถ

ทำ�ง�นใหคุณได	จงพย�ย�มใชแบบวิธีที่มีพื้นฐ�นของฤทธิ์กุศล

ท�งเทววิทย�ส�มประก�ร	(คือ	คว�มเชื่อ	คว�มหวังและคว�ม
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รัก)	ที่พบไดในภ�คผนวก

8. จับเอาเวลาที่ถูกต้อง			ประสบก�รณของพอพบว�	คนเร�

จะเฉลิมฉลองศีลประก�รนี้อย�งไดผลที่สุด	เมื่อก�รเฉลิมฉลอง

ศีลนี้จัดขึ้นในชวงเหตุก�รณสำ�คัญบ�งชวงในชีวิตของพวกเข�		

เหตุก�รณนี้อ�จเปนครบรอบปก�รเฉลิมฉลองสมโภชใหญปส

ก�หรือคริสตม�ส	มันอ�จจะเปนหลักไมลหรือจุดเปลี่ยนใน

ก�รดำ�เนินชีวิตพวกเข�	 ตัวอย�งเชน	 ก�รเตรียมก�รแตงง�น	

หรือ	ชวงเวล�เข�เงียบฟื้นฟูจิตใจ	หล�ยๆครอบครัวมักจะ

เฉลิมฉลองก�รคืนดีกับพระเจ�ดวยกันเมื่อลูกคนใดของพวก

เข�ไดเฉลิมฉลองก�รรับศีลศักดิ์สิทธิ์เปนคร้ังแรก	นอกจ�กนี้

เทศก�ลมห�พรตก็เปนชวงเวล�พิเศษเสมอสำ�หรับศีลแหงก�ร

คืนดี

	 ถ�คุณชอบที่จะรับศีลแหงก�รคืนดีในแบบจ�รีตพิธีแก

บ�ปรวม	จ�รีตพิธีศีลแหงก�รคืนดีของผูขอส�รภ�พบ�ปหล�ย

คนโดยมีพระสงฆผูอภัยบ�ปและโปรดบ�ปองคเดียว	(หรือ

หล�ยองค)	คุณคงตองพย�ย�มใหวัดของคุณจัดขึ้นในชวง

เทศก�ลมห�พรต	 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จ	 และในเวล�เมื่อมี

หล�ยครอบครัวต�งๆ	ฉลองศีลอภัยบ�ปแรกของลูกหล�นของ

พวกเข�
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9. ประสบการณ์การคืนดีในวิธีการต่างๆ	 ก�รคืนดีกับพระเจ�

ที่มีในศีลศักดิ์สิทธิ์ไดรับก�รปรับปรุงขึ้น	เมื่อคุณมีประสบก�รณ

ก�รคืนดีในวีธีก�รต�งๆ	ค�ทอลิกหล�ยคนร�ยง�นว�	วิธี

ธรรมด�ที่สุดซึ่งพวกเข�มีประสบก�รณของก�รคืนดีโดยที่มิใช

ไดจ�กศีลอภัยบ�ป	 คือโดยก�รรับศีลมห�สนิท	 (84%)	 โดย

ภ�วน�สวนตัว	(78%)	โดยสวดบทแสดงคว�มทุกข	(64%)	

โดยพูดคุยกับเพื่อน	(52%)	โดยก�รชวยคนอ่ืนในย�มที่เข�

ตองก�ร(45%)และโดยก�รอ�นพระคัมภีร	 (45%)	 	 (ผลสะทอน

เรื่องศีลแกบ�ปในชีวิตค�ทอลิกปจจุบัน)

10. จงเปิดที่จะรับของประทาน		“สันติสุขจงดำ�รงอยูกับท�น

ทั้งหล�ยเถิด	 พระบิด�สงเร�ม�ฉันใด	 เร�ก็สงท�นทั้งหล�ยไป

ฉันนั้น”	 (ยอหน	 20:21)	 สันติสุขเปนของประท�นปสก�ของ

พระเจ�ผูทรงกลับคืนชีพ	 	พระคริสตเจ�ไดทรงใชส�นุศิษยของ

พระองคไปส�นตอพันธกิจของพระองคในก�รบำ�บัดรักษ�โรค	

ก�รใหอภัยบ�ปและก�รคืนดีกับพระเจ�-พันธกิจของพระองค

ในก�รนำ�สันติสุขกลับคืนม�สูมนุษย	 สันติสุขเปน	“ของประท�น”	

ของศีลแหงก�รคืนดี	 นี่คือทำ�ไมเร�ส�ม�รถพูดถึงก�รเฉลิม

ฉลองศีลแหงก�รคืนดีนี้

	 สวรรคมีคว�มยินดีเมื่อคนบ�ปคนหนึ่งสำ�นึกบ�ป	สิ่งใด

ที่ไดผอนคล�ยในโลกสิ่งนั้นก็ไดผอนคล�ยในสวรรคดวย	 	 และ

สิ่งใดที่ไดเฉลิมฉลองในสวรรคสิ่งนั้นก็ไดเฉลิมฉลองในโลกดวย		
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ที่วัดของพอจัดคุ๊กก้ีและพั๊นชใหกับเด็กและครอบครัวของ

พวกเข�สำ�หรับฉลองก�รรับศีลศักด์ิสิทธ์ิคร้ังแรก	ส่ิงต�งๆเหล�

น้ีเปลี่ยนแปลงไปไดอย�งไร!	พอไมเคยคิดถึงก�รจัดง�นกิน

เลี้ยงเมื่อตัวเองแกบ�ปครั้งแรกเลย	 แตเปนก�รใหคว�มสนใจ

ไปที่ฉันไดทำ�อะไรและไมไดทำ�อะไรในขณะที่พระเยซูเจ�ทรง

กระทำ�

	 เปนเวล�หล�ยป	เมื่อพอเริ่มทำ�ง�นเรื่องศีลแหงก�ร

คืนดีในฐ�นะพระสงฆนั้น	พอหวงกังวลว�เมื่อใดพอจะส�ม�รถ	

“อภัยบ�ป”	ได	และเมื่อใดที่พอจำ�ตองปฏิเสธ			อย�งช�ๆ	พอ

เริ่มคิดไดว�ปญห�แทจริงไมใชก�รอภัยบ�ป	แตเปนก�รชวย

คนใหฟงเรื่องก�รอภัยบ�ป	จริงๆแลว	นอยคนนักจะฟงว�พระ

เยซูเจ�ทรงกระทำ�อะไรเพื่อพวกเข�บ�ง?	นอยคนนักที่ฟงและ

มีประสบก�รณ	 	 “จงไปในสันติสุข	 	 บ�ปของท�นไดรับก�รยก

แลว”	แตสำ�หรับบ�งคนที่ไดยิน	(และดวยก�รฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์

วิธีก�รใหมนี้ ก็ชวยใหเร�ใหไดยินเสียงแหงสันติสุขเหล�นี้

ชัดเจนม�กขึ้นกว�จ�รีตพิธีแบบเดิมๆ)	นั้นก็จะไดรับของ

ประท�น		และพวกเข�รูว�พวกเข�ไดรับของประท�นแนนอน	

	 ทำ�ไมฉัน	“ไปส�รภ�พบ�ป?”	ก็เพื่อรับของประท�นแหง

ก�รคืนดีจ�กพระเจ�		ของประท�นนี้มีใหกับคุณดวย		มันอยูที่

นั่นเพื่อรอใหใครๆ	รองขอ
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บทสรุป

	 แมมันจะไมเหมือนกับวิธีที่เคยทำ�ม�	แตศีลแหงก�ร

คืนดีก็ยังเปนสวนสำ�คัญของก�รทำ�ง�นของพระศ�สนจักร		ถ�

คุณยังใหมตอพระศ�สนจักร	หรือห�งเหินจ�กศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ไป

ระยะหนึ่ง	เร�หวังว�เนื้อห�ในหนังสือเลมนี้จะชวยใหคุณเข�ใจ

ก�รรับศีลอภัยบ�ปดีขึ้น	 และเปนแรงบันด�ลใจใหกับคุณที่จะ

ทำ�ก�รรับศีลอภัยบ�ปใหเปนสวนหนึ่งในก�รปฏิบัติต�มคว�ม

เชื่อของคุณ	 โปรดจำ�ไวว�	 ก�รรับศีลอภัยบ�ปนั้นส�ม�รถเปน

ขอควรปฏิบัติหนึ่งของคว�มเชื่อ	 (ดังที่เร�ไดพิจ�รณ�ไวในบท

ที่หนึ่ง)	 	 แตสิ่งนี้มีไวเพื่อประโยชนสำ�หรับเร�	 มิใชเปนภ�ระ

สำ�หรับเร�

	 ถ�คุณยังมีคำ�ถ�ม	หรือขอสงสัยใดเก่ียวกับเร่ืองน้ีส�ม�รถ

ศึกษ�ในภ�คผนวกเพื่อคว�มเข�ใจม�กขึ้น	 หรือส�ม�รถห�คำ�

ตอบไดโดยเข�เยี่ยมเว็บไซต	www.	catholic.or.th	หรือ	www.

kamsonbkk.com	หรือเพียงไปพบคุณพอเจ�อ�ว�สของคุณ	

เพร�ะจะรูสึกเปนสุขใจม�กท่ีจะตอนรับคุณไปสูศีลศักดิ์สิทธิ์

แหงพระหรรษท�นประก�รนี้
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ภาคผนวก

การตรวจสอบมโนธรรม

	 พวกเร�จำ�นวนม�ก	 คุนเคยกับก�รเตรียมส�รภ�พบ�ป	

โดยพิจ�รณ�ต�มพระบัญญัติสิบประก�ร	 เพื่อจะดูว�ที่ใดเร�

ผิดพล�ดจ�กเกณฑท่ีกำ�หนดไวอย�งไรบ�ง	 ก�รปฏิบัติอีกอย�ง

ที่จะพิจ�รณ�มีก�รเสนอโดยคุณพอ	John	Hardon	S.J.		โดย

ถ�มตัวเองว�เร�ดำ�เนินชีวิตต�มฤทธิ์กุศลท�งเทววิทย�ส�ม

ประก�ร	คือ	–	คว�มเชื่อ	คว�มหวังและคว�มรัก	-	เพียงใด?

ความเชื่อ

•	 ฉันใชคว�มพย�ย�มอย�งซื่อสัตย	 ที่จะเติบโตในฤทธิ์กุศล

แหงคว�มเชื่อทุกวันหรือไม?

•	 ฉันสวดภ�วน�ทุกวันเพื่อเพิ่มคว�มเชื่อหรือไม?

•	 วันนี้ฉันทำ�อะไรที่แสดงออกภ�ยนอกถึงคว�มเชื่อของฉัน

หรือไม?

•	 ฉันพย�ย�มจริงจังที่จะแกคว�มยุงย�ก	 ที่อ�จเกิดเกี่ยวกับ

คว�มเชื่อของฉันหรือไม?

•	 เม่ือคนๆหนึ่งพูดขัดแยงกับขอคว�มเชื่อที่ฉันมี	ฉันเคย

ปกป้องคว�มเชื่อของฉันดวยสติปญญ�	คว�มรอบคอบ

และเมตต�จิต	หรือไม?

•	 ฉันไดชวยคนบ�งคนแกปญห�คว�มยุงย�กตอคว�มเชื่อ

ของเข�หรือไม?
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ความหวัง

•	 เมื่อพบว�ตัวเองทอถอย	ฉันสวดภ�วน�สั้นๆทันทีหรือไม?

•	 ฉันยังคงวนเวียนอยูในคว�มหวงกังวล	แทนที่จะสลัดมันทิ้ง

ไปจ�กคว�มนึกคิดของฉันหรือไม?

•	 ฉันละทิ้งฤทธิ์กุศลคว�มหวัง	ดวยก�รยึดติดกับสิ่งของต�งๆ	

ในโลกนี้หรือไม?

•	 ฉันพย�ย�มที่จะมองพระสัพพัญญูของพระเจ�ในทุกสิ่งที่

เกิดขึ้นในชีวิตของฉันหรือไม?

•	 ฉันพย�ย�มมองเห็นทุกอย�งในทัศนะของคว�มเปน

นิรันดรหรือไม?

•	 วันนี้ฉันบนว�	(แมจะภ�ยในใจก็ต�ม)	บอยม�กเพียงใด?

ความรัก

•	 วันนี้ฉันไดบอกพระเจ�ว�ฉันรักพระองคหรือไม?

•	 ฉันข�ดคว�มรักเมตต�	โดยพูดไมเห็นใจผูอื่นหรือไม?

•	 ฉันเคยจงใจหลีกเลี่ยงใครเพร�ะฉันไมชอบเข�ไหม?

•	 ฉันเคยใหคว�มชวยเหลือผูที่ออนแอหรือทำ�ผิดพล�ดหรือ

ไม?

•	 วันนี้ฉันปฏิบัติตอผูอื่นดวยใจร�เริงไหม?

•	 ฉันควบคุมคว�มคิดที่ข�ดเมตต�ทันทีทันใดที่ปร�กฏขึ้นใน

หวงนึกของฉันไหม?

•	 วันนี้ฉันสวดภ�วน�เพื่อคนอื่นหรือไม
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•	 เม่ือคนใดคนหน่ึงทำ�ใหฉันโกรธฉุนเฉียว	 ฉันไดควบคุมอ�รมณ

ของฉันหรือไม?

•	 วันนี้ฉันทำ�พลีกรรมใดเพื่อใครบ�งคนหรือไม?

บทอัญเชิญพระจิตเจ้า

	 เชิญเสด็จม�ข�แตพระจิตเจ�	เชิญเสด็จม�สถิตในดวงใจ

สัตบุรุษและทรงบันด�ลใหลุกรอนดวยคว�มรักของพระองค	

โปรดประท�นพระจิตของพระองคและสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้น

ม�	 แลวพระองคจะทรงเนรมิตแผนดินขึ้นใหม	 ข�แตพระเจ�

พระองคทรงสอนใจสัตบุรุษดวยก�รสองสว�งของพระจิต

	 โปรดใหข�พเจ�ทั้งหล�ยซ�บซึ้งในคว�มเที่ยงธรรมโดย

พระจิตนั้น	 และโปรดใหไดรับคว�มบรรเท�จ�ก

	 พระองคท�นเสมอเดชะพระคริสตเจ�องคพระผูเปน

เจ�ของข�พเจ�ทั้งหล�ย	อ�แมน

บทสารภาพบาป

	 ข�พเจ�ขอส�รภ�พตอพระเจ�	 ผูทรงสรรพ�นุภ�พและ

ตอพี่นองดวย	 ว�ข�พเจ�ไดทำ�บ�ปม�กม�ย	 ดวยก�ย	 ว�จ�	

ใจ	และดวยก�รละเลย	ข�พเจ�เปนคนบ�ป	ข�พเจ�ยอมรับว�

เปนคนบ�ป	(ขอนอกเพียงครั้งเดียว)

	 ดังนั้น	 ขอพระน�งม�รียผูทรงเปนพรหมจ�รีเสมอ	 ขอ

ทูตสวรรคและนักบุญทั้งหล�ย	และพี่นองดวย	ชวยวิงวอน
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พระเจ�เพื่อข�พเจ�ดวยเทอญ

บทแสดงความทุกข์

	 นี่คือบทสวดแสดงคว�มทุกขที่นิยมกัน	และพวกเร�

หล�ยๆคนจำ�ไดขึ้นใจตั้งแตเรียนชั้นประถม		ขอนำ�ม�เสนอที่นี่	

เพื่อรื้อฟื้นคว�มทรงจำ�ของคุณ	 หรือชวยคุณใหคิดถึงก�รแสดง

คว�มทุกขถึงบ�ปของคุณเอง

	 ข�แตพระเจ�	ข�พเจ�เปนทุกขเสียใจที่ไดทำ�บ�ป		

เพร�ะบ�ปเรียกรองก�รลงโทษ	 และโดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง	 บ�ป

ทำ�เคืองพระทัยพระองค	ผูทรงคว�มดีและทรงสมควรไดรับ

คว�มรักจ�กมนุษยทั้งมวล		เดชะพระหรรษท�นชวย		ข�พเจ�

ตั้งใจแนวแนว�จะไมทำ�บ�ปอีกเลย	จะหลีกหนีโอก�สบ�ป		

และจะพย�ย�มใชโทษบ�ป	โปรดทรงพระกรุณ�อภัยบ�ปแก

ข�พเจ�ดวยเถิด	อ�แมน.

บทขอบพระคุณพระเจ้า

	 ข�แตพระเจ�	 ข�พเจ�ขอโมทน�คุณพระองคที่ไดโปรด

ใหข�พเจ�พนจ�กบ�ปท�งศีลอภัยบ�ปนี้	ขอพระองคประท�น 

พระหรรษท�นชวยข�พเจ�อย�ไดทำ�บ�ปผิดตอพระองคสืบไป

อีกเลย	ข�แตพระเยซูเจ�ท่ีรักย่ิง	พระองคไดชำ�ระวิญญ�ณข�พเจ�

ดวยพระโลหิตอันประเสริฐ	 ข�พเจ�สำ�นึกในพระกรุณ�ธิคุณ

ของพระองค	ขอแสดงคว�มรักตอพระองคสิ้นสุดจิตใจ	โปรดให
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ข�พเจ�รักพระองคยิ่งวันยิ่งทวีขึ้นไปเทอญ

	 ข�แตพระม�รด�ม�รีย	พระม�รด�ของพระเยซูคริสตเจ�	

ชวยวิงวอนพระเจ�อย�ใหลูกตกในบ�ปอีกเลย	และใหลูกได

เปนลูกที่รักของพระแมเสมอไปเทอญ

	 ข�แตอ�รักขเทวด�	โปรดนำ�ข�พเจ�ไปกร�บโมทน�คุณ 

พระเยซูเจ�	ที่ไดทรงชำ�ระล�งข�พเจ�ใหสะอ�ดบริสุทธิ์

ปร�ศจ�กบ�ปและมลทินทั้งปวงดวยเทอญ	อ�แมน


