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

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

คำ�นำ�
ในการเขียน Catholic Update นี้ คุณพอ่ โทมาส ริชสแตตเตอร์ 
(Fr.Thomas Richstatter) O.F.M. ได้ตอบคำ�ถามหลายประการ
ที่คาทอลิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสารภาพบาป หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “ศีลแห่งการคืนดี” จากอดีตที่เคยมีคนจำ�นวน
มากเข้าแถวรอเพื่อรับศีลอภัยบาปในวันเสาร์ยาวกว่าการยืน
เข้าแถวรอไปรับศีลมหาสนิทในวันอาทิตย์นั้น นั่นเปลี่ยนไป
แล้ว คุณพ่อริชสแตตเตอร์ ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใน
ศีลศักดิ์สิทธิ์มาหลายปีและตอบคำ�ถามบางประการที่ท่านเคย
ได้ยินบ่อยที่สุด
• อะไรเกิดขึ้นกับการแก้บาป?
• แถวของผูท้ ี่จะแก้บาปในบ่ายวันเสาร์ดูเหมือนหายไป  หรือ
คาทอลิกหยุดที่จะแก้บาปกันแล้วรึ?  
• ทุกวันนี้เราแก้บาปอย่างไร?
ตอนทีพ่ อ่ เรียนชัน้ ประถมนัน้ ทุกเย็นวันเสาร์ บิดามารดา
ของพ่อจะพาพ่อไปวัดและเราก็ไปแก้บาปกัน พ่อไม่เคยถาม
ทำ�ไมเราทำ�เช่นนั้น  มันเป็นอะไรบางอย่างที่คาทอลิกดีๆควรที่
จะต้องกระทำ�กัน  ตอนนีพ้ อ่ อยากอธิบายถึงการกระทำ�เช่นนัน้ ว่า 

นี่คือหนทางที่จะทำ�ให้มั่นใจว่า  เราควรอยู่ในสภาวะพระหรรษ
ทานศักดิ์สิทธิกรเพื่อจะรับศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในวันอาทิตย์ แม้พวกเราที่ไม่มีบาปหนักและผู้ที่น่าจะไม่มีบาป
–และพ่อแน่ใจว่าบิดามารดาของพ่อก็คงอยู่ในสถานะนั้น– การ
แก้บาปวันเสาร์เป็นวิธีที่จะเตรียมตัวเราเองให้ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะ
สามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สุด - ศีลมหาสนิท
ทุกวันนี้สองสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ ผู้คนมองว่าศีลมหา
สนิทเองเป็นศีลแห่งการให้อภัย และศีลแห่งการคืนดีนั้นไม่ใช่ 
หรื อ ควรทำ � ก่ อ นการเตรี ย มการรั บ ศี ล มหาสนิ ท มั น มี ค วาม
หมายในตัวเองว่าเป็นเพียงเครื่องหมายน่าพิศวงของความรัก
และการให้อภัยของพระเจ้า
บ่อยมากที่พ่อได้ยินบางอย่าง เช่น “เราเป็นคาทอลิก
คนหนึ่ง ซึ่งยังเชื่ออย่างจริงจังในคุณค่าของศีลอภัยบาป แต่ฉัน
ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้วิธีใดจะเป็นการแก้บาปที่ดีที่สุดฉันควรทำ�
อย่างไรเพื่อให้การแก้บาปนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าและมี
สันติสุขได้มากกว่านี้?
ถ้าถ้อยคำ�เหล่านี้แสดงจิตตารมณ์และความห่วงกังวล
ของคุ ณ เกี่ ย วกั บ ศี ล แห่ ง การคื น ดี ล่ ะ ก้ อ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะให้
แนวคิดที่ช่วยคุณได้และทำ�ให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นได้
อย่างไรก็ดี  ฉันรู้ว่ามีคาทอลิกหลายคนเมื่อเห็นหนังสือ
ที่ชื่อว่า  “คู่มือสำ�หรับศีลอภัยบาป” อาจเอนเอียงที่จะคิดไปว่า
เป็นการเสียดสี “ทำ�ไมฉันต้องมีคู่มือสำ�หรับทำ�อะไรบางอย่าง

ที่ฉันไม่ได้ทำ�มาหลายปีแล้ว?
ดังที่คนบางคนได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้จากทั้งสองทัศนะ –
นั่นคือ ทั้งทัศนะคนเป็นทุกข์ที่มาสารภาพบาป และทั้งทัศนะ
พระสงฆ์ ผู้ โ ปรดบาป– พ่ อ มั่ น ใจว่า ศี ล แห่ ง การคื น ดี เ ป็ น สิ่ ง
ประทานสำ�หรับพระศาสนจักรปัจจุบัน   ดังนั้น ในหนังสือเล่ม
นี้ พ่ออยากเชิญชวนคาทอลิกทุกสถานะให้มารับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
Mary Carol Kendzia
Series Editor
+++++++++
ขอขอบคุณ คุณวิจิตร ทองทั่ว ที่ได้จัดแปลหนังสือ คู่มือสำ�หรับ
ศีลอภัยบาป (Confession) และคุณโดม รุ่งเรือง ที่ได้ตรวจทาน
ภาษา  เพื่อทำ�ให้เราเข้าใจถึงความหมาย และความสำ�คัญของ
ศีลอภัยบาปมากยิ่งขึ้น
คุณพ่อ เอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม
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บทที่ 1
ศีลอภัยบาปคืออะไร?
เรารู้ว่าศีลอภัยบาปเป็นหนึ่งในศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ  
หลายคนในพวกเราที่ตั้งใจในชั้นเรียนคำ�สอน คงจำ�ได้ว่าเราจะ
ไปแก้บาปอย่างน้อยปีละครั้งหรือสักครั้งหนึ่งในเทศกาลปัสกา
และอีกครั้งหนึ่งในเทศกาลคริสตสมภพใช่ไหม?   หรือเมื่อใดที่
คุณได้ทำ�อะไรที่เลวร้ายกับใครบางคนโดยไม่สมควรจะทำ�กับ
เขา? หรือบางทีอาจเป็นเพียงถ้าผู้ฟังแก้บาปเป็นคุณพ่อที่เรา
รู้จักดีและเราให้ความนับถือเป็นพิษศกำ�ลังฟังแก้บาปสัปดาห์นี้
หรือเพราะว่าคุณพ่อมักจะกำ�หนดกิจใช้โทษบาปง่ายที่สุดอย่าง
นั้นหรือ?
การแก้บาปมีผลอย่างไรกับชีวิตความเชื่อของเรา? การ
แก้บาปเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ของเราอย่างไร? เราตอ้ งไปแกบ้ าปบอ่ ยเพียงใด? มีอะไรต้องทำ�
บ่อยๆอย่างเช่นไปแกบ้ าปไหม? อีกครัง้ หนึง่ คุณพ่อริชสแตตเตอร์
แสดงความรู้ที่ลึกซึ้งของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้
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พิธีบูชาขอบพระคุณและการให้อภัย
สมัยที่พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นภาษาลาตินนั้น พ่อไม่
เคยสังเกตจริงๆว่าบทภาวนาได้กล่าวถึงการให้อภัยบาปบ่อย
ขนาดไหน ปัจจุบันนี้อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า  พ่อ (และผู้ร่วม
พิธีทั้งวัด) ต่างได้ยิน “ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระ
กรุณาอภัยบาป.....” (บทขออภัยบาป) “พระองค์ผู้ทรงลบล้าง
บาปของโลก โปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทอญ” (บทพระ
สิริรุ่งโรจน์)  “ข้าพเจ้าคนบาปก็เช่นกัน เป็นข้ารับใช้ของพระองค์ 
หวังในพระกรุณาอันหาขอบเขตมิได้  ขอโปรดให้ได้มีความสุข
ร่วมกับบรรดาอัครสาวกและมรณสักขี และนักบุญทุกท่าน มิใช่
เพราะคุณความดีของข้าพเจ้า  แต่เพราะพระเมตตากรุณาของ
พระองค์” (บทภาวนาเพื่อรับศีล)   “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย...โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนที่ข้าพเจ้า
ให้อภัยแก่ผู้อื่น” (บทข้าแต่พระบิดา)   “ลูกแกะพระเจ้า  ผู้ทรง
ลบล้างบาปของโลก...พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควร...โปรดตรัส
เพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์” (การเชื้อ
เชิญก่อนไปรับศีลมหาสนิท)
ในแต่ละพิธีบูชาขอบพระคุณ เราได้ยินพระคริสตเจ้าสั่ง
ว่า “รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก
เพื่อ อภัย บาป ”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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และในศีลมหาสนิทเราได้ร่วมสนิท (สัมพันธ์) กับพระ
คริสตเจ้าและพระศาสนจักร   ขณะที่บาปของเราทำ�ให้เราห่าง
เหินจากพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร   ศีลมหาสนิทจะดึง
เรากลับเข้าสู่สัมพันธภาพลึกล้ำ�กับพระคริสตเจ้าและบรรดา
สมาชิกของพระศาสนจักร การรับศีลมหาสนิทโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การรั บ ศี ล มหาสนิ ท ในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ ตามประเพณี
ดั้งเดิมนั้นเป็นเวลาของการให้อภัยและการคืนดีกับพระเจ้า  ดัง
นั้น ไม่ต้องประหลาดใจว่าสำ�หรับคาทอลิกจำ�นวนมากแล้วการ
รับศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ได้กลายเป็น
ศีลศักดิ์สิทธิ์ประจำ�ที่พวกเขาจะได้พบกับการให้อภัยบาปของ
พวกเขา
คาทอลิกจำ�เป็นต้องขอรับศีลอภัยบาปหรือ?
กฎหมายของพระศาสนจักรยืนยันว่า “บุคคลที่สำ�นึกว่า
ตนอยู่ในบาปหนัก ต้องไม่รับพระกายของพระคริสตเจ้า  โดย
มิได้รับศีลอภัยบาปก่อน เว้นแต่มีเหตุผลหนักและไม่มีโอกาส
สารภาพบาป  ในกรณีเช่นนี้บุคคลนั้นต้องไม่ลืมว่าตนต้องเป็น
ทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์  ซึ่งรวมถึงความตั้งใจจะไปสารภาพ
บาปโดยเร็วที่สุด” (มาตรา 916)
จงคิดถึงตัวอย่างอุปมาเรือ่ งลูกล้างผลาญ (Prodigal son)
บุ ต รชายที่ ตั ด ขาดตั ว เองจากชี วิ ต ของครอบครั ว ตอนนี้ ไ ด้
กลับคืนสู่โต๊ะอาหารประจำ�วันของครอบครัว เขาได้ยอมรับ
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ความผิดของเขาและขอรับการให้อภัย   และเพื่อที่จะกลับคืนสู่
สถานะของลูกชายนั้น เขาต้องเดินทางกลับมาบ้านและทำ�การ
กลับคืนดีกับครอบครัวเสียก่อน “จงนำ�ลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วไป
ฆ่า  แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้ว
กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก” แล้วการฉลองก็เริ่ม
ขึ้น” (ลูกา 15:23-24)
สำ�หรับบรรดาคาทอลิกเหล่านั้นที่ตัดขาดตนเองจาก
พระเจ้าและพระศาสนจักรโดยบาปหนัก/ร้ายแรง หากตอนนี้
พวกเขาประสงค์จะกลับมาสู่โต๊ะอาหารของพระเจ้า  (คาทอลิก
หลายคนพบกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นบางครั้งในชีวิตของพวก
เขา)  พระศาสนจักรได้เสนอศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีเพื่อเฉลิม
ฉลอง “การกลับบ้าน”  ของพวกเขา นี่เป็นเพียงโอกาสเดียวที่
คาทอลิกต้องทำ�ในการที่จะขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่เราฉลองการ
คืนดีนี้มิใช่เพียงเพราะว่าเราต้องทำ�แต่เป็นเพราะว่านี่เป็นศีล
ศักดิ์สิทธิ์ – เครื่องหมายอย่างหนึ่งและการเฉลิมฉลองถึงการ
แสดงออกซึ่งพระเมตตาของพระเจ้า  “ข้าแต่พระเจ้า  พระบิดา
ผู้ทรงพระเมตตากรุณา  ซึ่งได้ทรงทำ�ให้โลกคืนดีกับพระองค์
โดยทางการสิ้นพระชนม์และการกลับเป็นขึ้นมาของพระบุตร
ของพระองค์... “ – ดังที่เราได้อ่านข้อความแรกๆของพิธีใช้โทษ
บาป

คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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การแก้บาป : ภารกิจสำ�คัญยิ่ง
ในการเขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในศีลแห่งการคืนดี
ทีเ่ กิดขึน้ ไมน่ านหลังสังคายนาวาติกนั ที่ 2 นัน้ คุณพอ่ เลโอนารด์
ฟอเลย์ (Leonard Foley) O.F.M. ยืนยันว่า บรรดาพระสังฆราช
ดูเหมือนจะกำ�หนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการแก้บาป ท่านให้
ข้อสังเกตว่า เป็นทำ�นองที่จะรักษาขนบประเพณีดั้งเดิมมากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่
เห็นได้ชัดว่าบรรดาพระสังฆราชต้องมีอะไรบางอย่าง
ลึกซึ้งอยู่ในใจ ส่วนสำ�คัญที่สุดของการรู้ว่าจะสารภาพอย่างไร
นั้น เป็นการจับเอาลักษณะใหม่เบื้องหลังจารีตพิธีที่ทบทวน
ใหม่แล้ว...
ผู้นำ�ของพระศาสนจักรกำ�ลังบอกพวกเราว่า  ไม่ว่าบาป
นั้นจะหนักหรือเบาศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นการโปรดให้พิเศษและ
สำ�คัญ มันไม่ใช่อะไรที่จะรับเอาอย่างไม่ค่อยสนใจหรือทำ�แบบ
เคยทำ�ประจำ�เท่านั้น หรือทำ�เพียงเพื่อทำ�ให้บางคน “รู้สึกดี
ขึ้น” หรือปลดแอกของบาปในการกระทำ�ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่อง
กับชีวิตที่เหลืออยู่ของเรา  พูดอีกอย่างก็คือเรากำ�ลังได้รับการ
ขอร้องให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้อย่างจริงจัง หรือในความ
เห็นของพ่อ ก็ไม่ต้องทำ�อะไรเลย
แน่ น อนมี ค าทอลิ ก บางคนอาจถู ก หาว่าเข้ามารั บ ศี ล
อภั ย บาปบ่ อ ยเกิ น ไป เป็ น ต้ น ทุ ก วั น นี้ แต่ คำ � พู ด ของคุ ณ พ่ อ
ฟอเลย์  ทำ�ให้เราระลึกว่าในช่วงอดีตไม่นานนักนั้นศีลศักดิ์สิทธิ์
14
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ได้กลายเป็นของเคยชินประจำ�วันบ่อยเกินไปสำ�หรับคนหลาย
คน ขณะที่ ลู ก ตุ้ ม อาจแกว่ ง ไปไกลในช่ ว งเวลานั้ น เราควร
พิจารณาอย่างฉลาดว่าการแก้บาป – เหมือนศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
ของพระศาสนจักร – เป็นภารกิจที่จริงจังและควรต้องไม่สะดุด
หยุดลงโดยการปฏิบัติที่ไม่จริงจังเกินไป (เหมือนที่เคยเกิดขึ้น)
หรือไม่ค่อยทำ�กันเลย (ดังเช่นปัจจุบันนี้)
ดังนั้น เราจะสามารถหาจุดสมดุลระหว่างการหลีกเลี่ยง
การสารภาพบาป และการสารภาพบาปบ่อยเกินไปจนศีลนี้
สูญเสียความหมายสำ�หรับเราได้อย่างไร? การเริ่มที่ดีคือให้
เราเข้าใจว่าศีลประการนี้สามารถเติมเต็มความต้องการแบบ
มนุษย์ และช่วยเราให้เติบโตในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า 
– ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของบทต่อไป
___________________________________________________
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คุณควรจะไปแก้บาปบ่อยเพียงใด?   นานเท่าใดแล้วที่คุณ
แก้บาปครั้งสุดท้าย?
2. ศีลแห่งการคืนดีมีความเชื่อมโยงกับศีลมหาสนิทอย่างไร?
3. เมื่อใดที่คุณประสบกับการให้อภัยบาปของคุณมากที่สุด?

คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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บทที่ 2
ทำ�ไมเราต้องไปสารภาพบาป?
นอกจากการที่ ก ฎหมายพระศาสนจั ก รวางกฎเกณฑ์
เมื่อเราต้องไปสารภาพบาปแล้ว มีผลประโยชน์อะไรไหมใน
การไปรับศีลอภัยบาป?ตามความเข้าใจเรารู้ว่าพระเจ้าและพระ
ศาสนจักรไม่ได้สถาปนาและยืนยันการกระทำ�ใดที่เสียเปล่า ดัง
นัน้ ตอ้ งมีอะไรบางอย่างอยูเ่ บือ้ งหลังการตัง้ ศีลอภัยบาปนี้ การ
รับศีลอภัยบาปสามารถทำ�อะไรให้เราบ้าง? คุณพ่อเลโอนาร์ด
ฟอเลย์ O.F.M. อธิบายว่า มีชุดความต้องการพิเศษของมนุษย์
เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสารภาพบาปของเรา
ความจำ�เป็นแรก : “ลบล้างบาปทั้งมวล” ออกไปจากมนุษย์
อีกครั้ง
แม้ข้าพเจ้าเงียบอยู่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุกร่อนไป
จากการคร่ำ�ครวญตลอดเวลา ขณะที่ข้าพเจ้าถอนใจตลอดวัน
พระหัตถ์ของพระองค์กดหนักอยู่บนตัวข้าพเจ้าทั้งวันทั้งคืน
กำ�ลังของข้าพเจ้าอ่อนลงเหมือนสิ่งที่แห้งแล้งในฤดูร้อน
ข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบถึงบาปของข้าพเจ้า
มิได้ปิดบังความผิดแต่ประการใด
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ข้าพเจ้าคิดว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพความผิดต่อพระยาห์เวห์”
พระองค์ก็ทรงอภัยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำ�  (เพลงสดุดี 32:3-5)
ใครๆก็ เ ห็ น ได้ ชั ด และสามารถกล่าวได้ ว่าบทสดุ ดี นี้
อ้างอิ ง ถึ ง การสารภาพต่ อ พระเจ้าแต่ มั น ก็ ยั ง แสดงออกถึ ง
ประสบการณ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่เราทุกคนต่างก็มีกันมาแล้ว
ดังที่พระอัครสังฆราชโยเซฟ ทอมโก (Archbishop Joef Tomko
of Czechoslovakia) แห่งเช็คโกสโลวาเกียอธิบายค่อนข้างง่าย
ว่า  “มนุษย์เรามีความปรารถนาภายในที่จะเปิดจิตใจของเขา
หรือของเธอแก่คนอื่น”  
นี่เป็นหนึ่งในหลายกรณีที่ไม่ค่อยจะดีนักสำ�หรับผู้ชาย
หรือผู้หญิงที่จะอยู่เดียวดายความชื่นชมยินดีและความรักรวม
ทั้งความหวัง ต้องร่วมส่วนกัน ความผิดและความสิ้นหวังก็ต้อง
ร่วมส่วนกัน  มิฉะนั้นมันจะก่อให้เกิดพิษร้ายในจิตใจ
เราต้องการคนอื่นให้เข้าใจเราว่ากำ�ลังรู้สึกอะไรอยู่   จะ
เห็นอกเห็นใจหรือ “เจ็บปวดด้วยกันกับ”  ครั้นแล้วเราสามารถ
เผชิญกับการตัดสินใจที่เรารู้ว่าเราต้องทำ�
แน่นอนศีลแห่งการคืนดีไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่เราสามารถ
ทำ�สิง่ นีไ้ ด้ พระคัมภีรก์ ล่าวว่า “จงสารภาพบาปของท่าน” ถ้าท่าน
สามารถพบหูที่ดีกว่า  (และดวงใจที่ดีกว่า) ของพระสงฆ์ในที่แก้
บาป  คุณจะทำ�ได้ดีกว่าที่จะร่วมส่วนกับคนนั้นด้วย แต่เราต้อง
ปลดภาระตัวเราเองไปให้ใครบางคน (ถ้าคุณไม่มีการปลดภาระ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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ที่ต้องทำ�ก็ให้ตั้งโต๊ะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณทำ�ได้อย่างไร แล้ว
คุณจะได้เงินเป็นล้านเลยล่ะ)
ดังนั้น จงมองหาพระสงฆ์ที่เฉลียวฉลาดและอัธยาศัยดี
พ่อคิดว่านั่นดูประหนึ่งว่าไม่ใช่พระสงฆ์ทุกองค์มีลักษณะนิสัย
แบบนี้ และโชคร้ายที่มันเป็นเรื่องจริงเสียด้วย พระสงฆ์บางคน
ที่มีอายุมากแล้วได้รับการฝึกฝนให้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบ
ทีเ่ ปน็ ทางการเกินไป และอาจรูส้ กึ ตะขิดตะขวงใจตอ่ รูปแบบใหม่
ที่ไม่เป็นทางการในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ (ตัวอย่างเช่น  การแก้
บาปแบบตัวต่อตัว) แต่ก็ยังมีพระสงฆ์อีกมากที่ดีและศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งจะต้อนรับและโปรดบาปให้คุณได้อย่างดี (ถ้าคำ�กล่าวนี้ฟัง
ดูยกยอเกินไป คุณก็น่าจะไปฟังคำ�แนะนำ�ของนักบุญเทเรซา
แห่งอาวิลา  (St.Teresa of Avila) ซึ่งท่านกล่าวว่าท่านจะเลือก
พระสงฆ์ที่ฉลาดและศักดิ์สิทธิ์มาเป็นผู้โปรดบาป!)
เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เรากำ�ลังพูดเกี่ยวกับการแก้บาปที่
ลึกซึ้งกว่ารายการทำ�ความสะอาดแบบธรรมดา และมองหา
สาเหตุมากกว่าอาการ ชีวิตของฉันไม่ว่าดีหรือเลวหรือทั้งสอง  
ไม่ใช่เส้นลวดยึดโยงของช่วงนาทีอยู่เดียวดาย  มันเป็นการไหล
ไปด้วยวิญญาณและชุดฤทธิกุศลที่มั่นคงโดยทั่วไป  เพื่อนที่รู้จัก
ฉันดีที่สุด สามารถบอกฉันทันทีว่าฉันควรพูดเรื่องอะไร!  โดยที่
เคยเป็นผู้ฟังแก้บาปบางครั้ง พ่อสามารถประกันเพื่อบรรเทา
ใจหลายคนรู้สึกจากชนิดการแก้บาปซึ่งตรวจสอบแรงบันดาล
ใจและความกลัว และสาเหตุที่มีอยู่ของบาปของเขา  บ่อยครั้ง
18
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อะไรที่แสดงออกมาในที่แก้บาปเป็นความผิดที่ไม่ผิดจริง –และ
นั่นต้อง “ขจัดออก” ด้วย และแม้กับคนเหล่านั้นที่มีความผิด
จริง ผู้ฟังแก้บาปก็ยิ่งต้องยึดมั่นในความจริงใจและความสุภาพ
ถ่อมตนของพวกเขา มากกว่าบาปของพวกเขา  
บางที หนึง่ ในการแกบ้ าปทีส่ ภุ าพทีส่ ดุ เท่าทีฉ่ นั เคยได้ยนิ
หลังการฟงั แกบ้ าปตอนเย็นระหว่างการไปช่วยงานทีว่ ดั แห่งหนึง่
ชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาที่ห้อง Sacristy (ห้องแต่งตัวพระสงฆ์)
และพูดค่อนข้างจริงใจว่า  “คุณพ่อ ผมเป็นคนหนึ่งในกลุ่ม คน
ที่ทิ้งวัดที่ผู้เทศน์กล่าวถึง!” แล้วด้วยความสุภาพและตรงไปตรง
มาเขาวางชีวิตเปิดโล่งทั้งหมดต่อหน้าพ่อ (คนบาปหนาปกติ
จะไม่ใช้เวลานานนักในการสารภาพบาป และบ่อยทีเดียวพวก
เขาไม่ต้องการให้วิเคราะห์พวกเขา  จะตายก็ยอมเพื่อค้นหาแรง
บันดาลใจของพวกเขา ความบาปของพวกเขา)
ความจำ�เป็นประการที่สอง : เพื่อ “กลับมา”
ลูกล้างผลาญได้ทำ�การตัดสินใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  เขาได้
เลือกหนทางของชีวิต มันใช้เวลาช่วงหนึ่ง คือเขาอาจมีเพียง
แสงริบหรี่ของชีวิตที่ดำ�เนินมาในบาปเมื่อเขาละทิ้งบ้าน แต่
เขาปล่อยให้กระบวนการดำ�เนินไปและยึดเอาเป็นหนทางแห่ง
ชีวิต  เขาไม่เพียงแต่ทิ้งโต๊ะของบิดาอย่างแท้จริง เขายังได้ทิ้งสิ่ง
ที่เขาได้รับการศึกษาไว้ข้างหลัง  เขาเป็นคนนอกสังคม เป็นคน
แปลกหน้า  ดังที่ตอนหลังเขาคิดได้ว่าเขามิได้เป็นบุตรของบิดา
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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อีกแล้ว ยกเว้นร่างกายของเขา  เขาได้ทอดทิ้งจิตวิญญาณของ
ครอบครัวของบิดา เขาไม่เป็นคนในครอบครัวอีกแล้วทั้งทาง
กายและจิตวิญญาณ  ในความโศกเศร้าถึงความผิดของตน เขา
รู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่จะกลับในสิ่งที่เขาได้เดินออกไปไกลแล้ว
– มันเป็นได้เพียงไปเป็นลูกจ้าง แต่บิดาของเขายืนยันที่จะนำ�
เขากลับมาสู่โต๊ะเท่าเทียมกัน เป็นที่รักและได้รับการอภัย
ใครที่สำ�นึกผิดอย่างจริงใจในการดำ�เนินชีวิตที่ถลำ�ลึก
ในบาปนั้น เขาหรือเธอได้ทอดทิ้งโต๊ะของพระเจ้าและอยู่ในเรือ
ลำ�เดียวกันกับลูกล้างผลาญ   คนเช่นนั้นไม่ควรจะคิดถึงจังหวะ
กลับมาและมานั่งเก้าอี้โดยไม่แสดงการขอโทษ พวกเขาอาจไม่
คิดว่าพวกตนเคยมีคุณค่าพอจะนั่งโต๊ะนั้นอีก วัตถุประสงค์ของ
ศีลศักดิ์สิทธิ์คือเป็นเครื่องหมายของการสวมกอดต้อนรับของ
พระเจ้าต่อคนเหล่านั้นซึ่งได้หลงทางออกจากบ้านไปมันเป็น
สัญลักษณ์  (ที่เป็นจริงมิใช่เป็น “เพียง” สัญลักษณ์ที่ไม่มีความ
หมาย) ว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับกลับแล้ว  พระเจ้าสวมกอด
พวกเขาอย่างจริงใจ – และความรักของพระองค์ต้องปรากฏใน
ความสง่างามของพระสงฆ์และชุมชนที่พวกเขากลับมาหา
มั น เป็ น การยากที่ จ ะคิ ด ถึ ง เรื่ อ งการมี บ าปเบาอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นดังเช่นคนที่ถูกขับออกไปจากโต๊ะอย่างสิ้นเชิง  
มันจะเหมือนเด็กที่หน้ามุ่ยผลักเก้าอี้ของตนจากโต๊ะไปข้างหลัง
และมารดาปรามว่า “นั่งลง แล้วกินข้าวซะ!“
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การมี บ าปเบาเป็น หนทางหนึ่ ง ของชี วิ ต ด้ว ย มั น เป็น
(ประหนึ่ง) ความเห็นแก่ตัวเล็กน้อยที่เป็นปัญหาต่อคนรอบ
ข้างทุกคน มันเป็น (ประหนึ่ง) การเจตนาร้ายเล็กๆ หรือการ
เลินเล่อ หรือการดื้อรั้น ซึ่งเพิ่มภาระให้กับชีวิตคนอื่นยิ่งขึ้น  
มันเป็น (ประหนึ่ง) ความเป็นอิสระเล็กๆ ที่ทำ�ให้ผู้อื่นหงุดหงิด
และไม่ค่อยพอใจเมื่อต้องมีความนบนอบ การร่วมมือ การว่า
นอนสอนง่าย หรือความขลาดเล็กน้อยและความเฉยเมยเย็น
ชาที่สามารถนำ�ไปสู่ความตายของวิญญาณ ตราบเท่าที่คนๆ
หนึ่งรู้สึกว่านี่คือปัญหา  “เล็กน้อย” แน่นอน เขาจะรู้สึกว่าไม่
จำ�เป็นที่จะ “กำ�จัดมันออกไป” หรือ “เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น” แต่
ถ้าเห็นว่าจริงๆแล้วมันทำ�ให้ชีวิตของเราไม่คล่องตัวและทำ�ให้
วิญญาณของเราขาดความกระตือรือรน้ ความเจ็บป่วยที่แท้จริง
(แม้เล็กน้อย!) เช่นนั้น เราก็จะเอาจริงเอาจังกับมันและเข้าไป
รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างจริงจังด้วย   เราจะเอาชนะภาระหนักใน
การกลับคืนสู่บ้าน มาสู่แหล่งความสุขแท้จริงของชีวิตและความ
รัก กลับมาสู่โต๊ะ –ไม่ว่าจากระยะไกลแค่ไหน – หมายความถึง
ความต้องการอื่นอีก
ความจำ�เป็นประการที่สาม : “เชื่อ” ในบาป
ผู้ วิ จ ารณ์ ห ลายคนได้ ยื น ยั น ความจริ ง ว่าพวกเราดู
เหมือนจะสูญเสียความรู้สึกเรื่องบาปไปเสียแล้ว  ความรู้สึกต่อ
บาปที่ลดน้อยลงอาจเกิดขึ้นเพราะบางคนต้องการเป็นอิสระ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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จากความกลัวที่เกินไปที่ก่อให้เกิดความรู้สึกผิดเมื่อไม่มีอะไร
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า อาจเป็นได้ว่าเรายังไม่ถูกปลุกให้รู้ถึง
อำ�นาจทำ�ลายล้างที่แท้จริงของบาปที่กดขี่โลกอยู่
เป็นการยากที่จะเชื่อว่าใครผู้ใดที่รู้สึกเจ็บปวดจากภัย
สงคราม การฆาตกรรมคนที่รัก การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สิน
โดยการลักขโมยหรือความไม่ซื่อสัตย์  การสูญเสียชีวิตแต่งงาน
โดยความไม่ซื่อสัตย์หรือความเห็นแก่ตัว  การสูญเสียตำ�แหน่ง
หน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าจากแอลกอฮอล์
หรือยาเสพติดหรือความสำ�ส่อน – ยังไม่พูดถึงความสยดสยอง
ของการกดขี่ข่มเหง   การปกครองที่ผู้ปกครองกดขี่   คุกตาราง
– ผู้นั้นสามารถพูดว่า “ไม่มีอะไรเป็นบาปอีกต่อไป”  เนื่องจาก
พวกเขาได้ประสบความเลวร้ายและโศกนาฏกรรมของบาปเข้า
กระดูกดำ�ของพวกเขาเอง   และในประสบการณ์แห่งชีวิตจริง
ของพวกเขา
ในประวัติศาสตร์นั้นบางส่วน – ที่จริงส่วนใหญ่เลยก็ว่า
ได้ – เป็นประวัติศาสตร์ของบาป ในการมองดูอีกด้านหนึ่งของ
เหรียญที่สำ�คัญมากนั้น ประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกความ
พยายามอันไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้าในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์
ทั้งชายและหญิงให้เป็นอิสระจากความผิดพลาดที่พวกเขาทำ�
ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าจากความมีอิสรภาพของพวกเขา
“ไม่มีอะไรเป็นบาปอีกต่อไป” อาจเป็นเสียงร้องของ
ผู้คนที่มองบาปในแง่รูปธรรมเกินไป บาปเป็นสิ่งที่มากเกินไป
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“ในมุมมองนั้น” ถ้าคุณไม่เข้าร่วมมิสซาวันอาทิตย์ในวัด “ใน
มุมมองนั้น” มันคือบาป เราไม่คิดมากเกินไปถ้าเรามีเหตุผลที่
ฟังได้เพื่ออยู่บ้าน - ไม่ไปมิสซา (เช่น ถ้าคุณมีอุณหภูมิร่างกาย
สูงถึง 43 องศาเซลเซียสและขาหัก คุณก็อาจจะสามารถอยูบ่ ้าน
ได้) แต่กระนั้นคนเราก็จะรู้สึก “ผิด” เพราะว่า (โดยรูปธรรมแล้ว)
เขาไม่ได้ไปวัด และเป็นจริงเช่นเดียวกันกับ “ความรู้สึก” ด้วย  
เรามักจะรู้สึกว่าถูกบังคับให้ไปแก้บาปเรื่องพวกนี้เพราะว่ามัน
เป็นบาป แม้ความรู้สึกของพวกเขาเองจะไม่มีหลักศีลธรรมและ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตมนุษย์  “ฉันรู้สึกไม่พอใจ โกรธ ฯลฯ”
เราควรไปแก้บาป—บางทีเพราะว่าคนบางคนอาจทำ�ให้เรา
เข้าใจผิด หรือบางคนในบ้านเราแท้ๆ ปฏิบัติกับเราอย่างไม่มี
ความคิด   เรามักไม่เคยได้รับคำ�บอกว่า  เป็นพระเจ้าเองที่ทรง
ประทานความรู้สึกต่างๆ ที่กล่าวมานั้นแก่เรา—เห็นได้ชัดว่า 
เราควรจะใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
จริงอยู่พวกเราต่างได้รับการสอนว่าเราต้องมี “ความ
รู้เต็มเปี่ยม” และ “การยินยอมตามเจตนาเต็มที่”สำ�หรับการ
ทำ�บาปหนักแต่  “ความเต็มที่” นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้  “เต็ม”  
มันอาจจะมีการโต้แย้งว่า ทุกสิ่งที่นักเทววิทยาทางศีลธรรม
สมัยใหม่ได้ทำ�นั้นเป็นการสำ�รวจว่าคำ�ว่า “เต็ม” นั้นจริงๆ แล้ว
หมายความว่าอย่างไร คือ การตระหนักอย่างเต็มที่ ความเข้าใจ
การรู้อย่างมีสติถึงความหมายของสิ่งที่เราเสนอให้ทำ� พูดภาษา
ชาวบ้านก็คือ “ฉันรู้ดีว่าฉันกำ�ลังทำ�อะไร”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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ครั้นแล้ว เพิ่มเติมกับสิ่งนี้เพื่อสำ�หรับบาปของเราจะ
ได้เป็นบาป “จริง” มันต้องเป็นผลของเจตนาอิสระเต็มที่ –ไม่
ได้จมลงในความท่วมท้นของความรู้สึก หรือแม้การเจ็บป่วย
ทางความรู้สึก “เต็มที่” นั้นควรหมายถึงการยอมรับการตัดสิน
ใจที่แสดงออกอย่างแท้จริงถึงวิถีทางแห่งชีวิตของเรา ไม่ใช่ว่า
เราควรสามารถวิเคราะห์ทั้งหมดนี้และเรียบเรียงเชื่อมโยงเป็น
ข้อๆ ได้เหมือนนักเทววิทยา  แต่มันต้องอยู่ตรงนั้น   หลังจาก
ที่ได้ทำ�ทุกอย่างแล้วการตัดสินใจที่ตัดขาดความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้าจริงๆแล้วอย่างน้อยจะต้องได้รับการพิจารณาแล้ว
อย่างดี ดังเช่นที่เราจะซื้อบ้าน แต่งงาน หรือย้ายไปอาศัยที่อื่น
แต่เพราะการเน้นหนักไปที่รูปธรรมเป็นหลักและการ
เข้าใจไม่ครบครันของคำ�ว่า “เต็มที่” เคยมีความผิดที่ไม่จริงเกิด
ขึ้นมาก ดังที่พระสงฆ์ที่ฟังแก้บาปจะเป็นพยานได้  และภาระ
หนักที่กวนใจและไม่มีประโยชน์นี้ต้องถูกปลดลง แน่นอนเรา
ต้องปลดมันทิ้งไป เพราะไม่มีเหตุผลอื่นใดมากกว่าเป็นอิสระ
ที่จะเห็นและยอมรับความมีบาปจริงๆในชีวิตของเรา เราไม่
สามารถมองไปที่โลกหรือมองเข้าไปในหัวใจของเราเอง และ
สรุปว่ามันเป็นความผิดไม่จริงทั้งหมด หรือว่าสงครามและการ
กดขี่ทั้งหลายเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนของ
ใคร หรือว่าความทารุณโหดร้ายและความไม่ยุติธรรมในการ
แต่งงานเป็นผลลัพธ์ของจิตใจเอนเอียงของอารมณ์แปรปรวน  
หรือว่าอุบายหลอกลวงมากมายอย่างที่โลกนี้เป็นนั้น มีสาเหตุ
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จากการเลี้ ย งดู อ ย่างผิ ด เพศของพ่ อ แม่ ใครบางคนเป็ น คน
ทำ�ให้เกิดเรื่องชั่วร้ายนี้
แน่นอน พ่อไม่สามารถแน่ใจในบาปของใครได้นอกจาก
บาปของพ่อเอง  แต่พ่อสามารถแน่ใจเรื่องนั้น  ความยุ่งยากก็
คือบอ่ ยครัง้ ทีพ่ อ่ ไมต่ อ้ งการทีจ่ ะแนใ่ จ พอ่ ตอ้ งการทุกคำ�อธิบาย
แต่ที่ถูกต้องสักข้อหนึ่งเรายากที่จะยอมรับ การอ้างผิดๆแบบ
ตัวการ์ตูนโปโก (Pogo) ที่ว่า  “ฉันได้พบคนผิดแล้วซึ่งก็คือฉัน
เอง” ไม่ใช่ “พวกเขา” ที่ทำ�บาป ฉันแหละทำ�เอง
ความต้องการประการที่สี่ : ที่จะเห็นและได้ยินการให้อภัย
พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับหญิงคนบาป (Adulteress) ว่า 
“บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว” พระองค์มองไปที่ประชาชน  
บางครั้งพระองค์ทรงสวมกอดพวกเขาพระองค์ทรงให้ความ
มั่นใจแก่คนเก็บภาษีชื่อศักเคียส (Zacchaeus) ที่กลับใจว่า“วัน
นี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” คนเหล่านี้จากไปพร้อมกับ
พระวาจาของพระองค์อยู่ในหูของพวกเขา ภาพของพระองค์
อยู่ในจิตใจของพวกเขา การที่พระหัตถ์ของพระองค์สัมผัสบ่า
ของพวกเขา
เราไม่ ส ามารถมี ชี วิ ต ในจิ ต ใจของเราเท่านั้ น ในทาง
ทฤษฎีแล้วมันไม่เพียงพอที่จะรู้ว่าคนอื่นรักเรา หรือคิดว่ารักเรา  
ถ้าพวกเขามิได้บอกเรา   หรือมองที่เรา  เราไม่สามารถมั่นใจได้
ว่าพวกเขารักเรา และเราไม่สามารถมีชีวิตแบบนั้นได้มันไม่
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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เพียงพอที่เพียงรู้ว่าพระเจ้ารักเราและให้อภัยเรา   เป็นการดีที
เดียวที่จะ “สารภาพบาปของเราแก่พระเจ้า” ในจิตใจเรา  แต่เรา
มีร่างกายด้วย เราเป็นจิตวิญญาณที่มีร่างกายและวิธีปกติใน
การสื่อสารก็ใช้สัญญาณทางกาย   เราจำ�เป็นต้องทำ�ให้ปรากฏ
ภายนอกหรือทำ�เป็นพิธีการ หรือฉลองชัยชนะเหนือบาปของ
พระเจ้าออกมาให้เห็นภายนอก กล่าวสั้นๆ ก็คือ เราต้องการ
“ภาษากาย”
เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ ตั้งแต่พระองค์
ปฏิบัติกับเรา ดังนั้นพระองค์ทรงส่งสัญญาณให้เราดู ให้เรา
ฟัง เพื่อทำ�ให้เรามั่นใจโดยพระเยซูเจ้าคำ�ว่า  “เยซู” นั้นตามตัว
อักษรหมายถึง “พระวจนาตถ์” ของพระเจ้าแก่เรา   แต่ฉันไม่
ได้อยู่ที่นั่นเมื่อพระเยซูปรากฏให้เห็นและให้ได้ยินพระสุรเสียง   
พระองค์ทรงทิ้งสัญญาณให้เรา  - สัญญาณของพระองค์เอง
การประทับอยู่ของพระองค์  การให้อภัยของพระองค์  ความรัก
ของพระองค์ -ชุมชนของพระองค์ ชุมชนของพระเยซูเจ้า- และ
ชุมชนเล็กๆทั้งหมดที่รวมกันเป็นพระศาสนจักรของพระองค์  เป็นสัญญาณที่มีชีวิตในโลกถึงอำ�นาจของพระองค์ การให้อภัย
ของพระองค์ และการกระทำ�ของพระองค์
นานแล้วที่พ่อตระหนักถึงความไร้ประโยชน์ของการโต้
แย้งกับหลายคนถึงสิ่งที่พวกเขาควรรู้สึกคิดหรือทำ� พ่อมั่นใจ
ว่าคนเราจะทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ถ้าพวกเขามีประสบการณ์ถึงความ
ดีที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น นี่แหละทำ�ไมเราจึงต้องการเห็น ได้ยิน
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และรู้สึกถึงการให้อภัยของพระเจ้าพูดให้กระชับก็คือ ทำ�ไมเรา
จึงต้องการศีลศักดิ์สิทธิ์ –เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ที่สามารถ
เห็นได้-ฟังได้-รู้สึกได้-รับรู้กลิ่นได้–ชิมรสได้  ที่ให้ประสบการณ์
ของพระเจ้าแก่เราจากการที่พระองค์ทรงกระทำ� โดยอาศัยสิ่ง
เหล่านั้น มันเป็นความจริงว่าเราต้องการชุมชนที่เห็นได้ซึ่งเป็น
สัญญาณ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระเยซูเจ้า ทำ�ให้เราสามารถที่จะ
ได้รับประสบการณ์ความรักและการให้อภัยของพระองค์  ท้าย
ที่สุด เครื่องหมายนี้ซึ่งก็คือพระศาสนจักรที่เป็นสื่อกลางโดย
อาศัยพระสงฆ์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาผ่านทางการสืบทอดอันน่า
พิศวงของพระเจ้า พระสงฆ์ได้เป็นตัวแทนของพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร
แต่ถ้าเครื่องหมายสามประการ คือศีลศักดิ์สิทธิ์ ชุมชน
และพระสงฆ์นั้นไม่ใช่ประสบการณ์แบบมนุษย์ เราก็คงกลับ
ไปหาหลักการทางเทววิทยาเก่าแก่ที่คุ้นเคยนั่นคือ “บรรดา
ศีลศักดิ์สิทธิ์จะทำ�งานด้วยตัวเอง” ข้อนี้หมายความว่าอะไร
น่ะหรือ ก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณที่ถวายแบบแย่ที่สุดชุมชน
ที่เฉื่อยชาที่สุดและพระสงฆ์ที่ทำ�งานคล้ายเครื่องจักรกลนั้น
ไม่ ส ามารถหยุ ด ยั้ ง พระหรรษทานของพระเจ้าได้ สิ่ ง เหล่านี้
สามารถทำ � ให้เ กิ ด ความยุ่ ง ยากเป็ น สามเท่าแก่ ค นบาปผู้ น่า
สงสาร ผู้ซึ่งอย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงประสงค์ไม่เพียงแต่ที่จะ
ไปให้ถึงซึ่งส่วนลึกของหัวใจ แต่ไปให้ถึงประสบการณ์ของจิต
วิญญาณที่มีร่างกายของชีวิตด้วย
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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มั น มั ก จะมี อั น ตรายของสภาพจิ ต ที่ “อาถรรพ์ ” ที่
อาการภายนอกแสดงให้เห็นประหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะ
พูดถ้อยคำ�ที่ถูกต้อง หรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและบางสิ่งเกิด
ขึ้น—คล้ายกับการหยอดเหรียญที่ถูกต้องลงไปในเครื่องขาย
น้ำ�กระป๋องและ (กด!) กระป๋องน้ำ�เย็นๆก็จะหล่นลงมา  อย่าง
น้อยบางวิธีในการประพฤติปฏิบัติของพระศาสนจักรนั่นก็คือ
ธรรมชาติมนุษย์ และบางทีกระบวนการสารภาพบาปที่กำ�หนด
มานั้นก็สามารถสืบสาวได้ว่ามาจากการตระหนักถึงสิ่งนี้นั่นเอง
บางทีเราทุกคนกำ�ลังโหยหา  (แม้ยังไม่พร้อมนัก) ที่จะ
รับการโปรดศีลนี้ ว่าที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งแล้ว ซึ่งมีผลกับ
ชีวิตของเราจริงๆ— เป็น “งานใหญ่” ทุกครั้ง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ทำ�เป็นประจำ�หรือผิวเผิน    นี่คือสิ่งที่ความเข้าใจใหม่
ของศีลอภัยบาปหวังที่จะให้กลับคืนมาอีกนี่คือที่ว่าทำ�ไมพระ
ศาสนจักรกำ�ลังพยายามหาจารีตพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แบบที่จะ
แสดงออกถึงการให้อภัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้าได้
ดีมากขึ้น
ความต้องการประการที่ห้า : รับรู้ว่า บาปของเราเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของสังคม
พระศาสนจักรปลุกปล้ำ�อยู่กับภาระของการจัดการกับ
สองเรื่องที่เกี่ยวโยงกัน–แต่เห็นไม่ชัด (เหมือนเชื้อโรคของคน
หนึ่ ง —การจามของคนหนึ่ ง เกี่ ย วโยงกั บ โรคหวั ด ของคนอื่ น
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หรือท่อไอเสียรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของมลภาวะที่ทำ�ให้เกิด
ความขมุกขมัวในเมือง) สองเรื่องที่ว่าคือ “บาปส่วนตัว” และ
“บาปโครงสร้าง” หรือ “บาปสังคม”
ความจริงของบาปในสถาบันต่างๆในโลกของเรานั้น
เห็นได้ชัด แต่ความสำ�นึกผิดเป็นคนละเรื่องกัน  เพราะขอบข่าย
ที่กว้างขวางของการสื่อสารสมัยใหม่ บางทีเรารู้มากขึ้นเกี่ยวกับ
“ความปราศจากมนุษยธรรมของมนุษย์ต่อมนุษย์” มากกว่า
ประชากรอื่นใดในประวัติศาสตร์  คือสงครามต่างๆที่มีทั่วโลก  
การแพร่กระจายของลัทธิก่อการร้าย การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
และชนกลุ่มน้อย การตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจของกลุ่มชน
ขนาดใหญ่ในระบบที่ยึดหลักการมีผลกำ�ไรเพียงอย่างเดียวไม่
ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน การปฏิเสธความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์   หลายชาติใช้เงินจำ�นวนมหาศาลในระบบ
“ป้องกัน” ที่เสียเปล่าและไม่จำ�เป็น การคุกคามต่อหายนะของ
โลกจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปของบางชาติ และ
ปัญหาความยากจนของชาติอื่นที่ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้
ในการใช้ ศั พ ท์ “บาปทางโครงสร้าง” นั้ น บรรดาพระ
สั ง ฆราชกำ � ลั ง ถามหาระเบี ย บทางเศรษฐกิ จ ของโลก การ
ทำ�งานขององค์การข้ามชาติและรัฐบาลที่ควบคุม โดยปกติแล้ว
พวกเขาใช้คำ�ศัพท์ที่อ้างอิงถึงสถานะทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองและระบบที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สิ่งชั่วร้ายบาง
อย่างที่เกิดขึ้นในโลกก็เป็นเพียงการตัดสินใจที่ไม่ดี หรือการผิด
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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พลาดของบุคคลเพียงคนเดียว  สิ่งชั่วร้ายบางอย่างทำ�ให้บุคคล
ลำ�บากใจที่จะตัดสินใจทางศีลธรรมดีๆ
ตอ่ มา  การกลับคืนดี เป็นเรือ่ งของคนทัง้ คณะ คือคนๆหนึง่
ทั้งครอบครัว ทั้งสังคม ถ้าหัวใจมนุษย์ไม่ได้รับการบำ�บัดและ
กลับใจ การแปรเปลี่ยนของโครงสร้างทางสังคมที่ไม่ยุติธรรม
ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ กล่าวอี ก อย่างหนึ่ ง คื อ ถ้าโครงสร้าง
ที่ไม่ยุติธรรมที่เป็นบาปที่เกิดขึ้นชนิดหนึ่งปกคลุมโลกคล้าย
มลภาวะนั้นมิได้แปรเปลี่ยนไป หัวใจมนุษย์จะร่วงโรยหรือเกิด
ความสิ้นหวัง
แน่นอน เรื่องนี้ได้เพิ่มอีกมิติหนึ่งต่อคำ�ถามที่ว่า “ทำ�ไม
เราต้องไปสารภาพบาป”   เราต้องสารภาพความผิดของเรานั้น
มิใช่เพียงเพื่อบำ�บัดรักษาหรือช่วยวิญญาณส่วนตนของเราเอง
แต่เพื่อช่วยปลดปล่อยโลกจากรูปแบบการกระทำ�ที่เป็นบาป
ด้วย มีการเชื่อมโยงระหว่างหัวใจที่เต็มด้วยบาปส่วนตนของเรา
และระบบที่เต็มด้วยบาป  “ในจุดนั้น” ทุกครั้งที่หัวใจของเราเอง
รู้สึกรุนแรง หรือ แข็งกร้าวหรือละโมบ  ทุกครั้งที่เราเห็นด้วยกับ
แนวคิดทางสังคม ตัวอย่างเช่น แนวคิดทางสังคมที่ข่มเหงเพศ
หญิง หรือชนกลุ่มน้อยนั้น เราก็ไม่เพียงทำ�ให้ใจเราด่างพร้อย
เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดหรือเห็นพ้องกับบาปโครงสร้างของโลก
ด้วย
ดังนั้น เราไม่เพียงแต่ต้องสารภาพบาปและได้รับการ
บำ�บัดรักษาความผิดสว่ นตัวของเราเท่านัน้ แตเ่ รายังตอ้ งทำ�งาน
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สำ�หรับการกำ�จัดบาปนั้นในระดับสังคมด้วย ทุกวันนี้ศีลแห่ง
การคืนดีให้เราด้วยภารกิจของการบำ�บัดรักษา และภารกิจใน
การแปรเปลี่ยนหัวใจแต่ละคน เช่นเดียวกับภารกิจในการให้
ความร่วมมือของเราในพันธกิจของพระเยซูเจ้าในการบำ�บัด
รักษาและการแปรเปลี่ยนสถานะของโลกที่ยังไม่สิ้นสุดและเต็ม
ด้วยบาป
“ยั ง มี อี ก หลายอย่างในสวรรค์ แ ละบนแผ่ น ดิ น โลก
มากกว่าที่เราคิดในปรัชญาของเรา” ดังนั้น มีอีกมากมายหลาย
อย่างที่เกี่ยวข้องกับการสารภาพบาปมากกว่าการบอกบาป
ธรรมดา มันคือการคืนดีกับพระเจ้าที่ถูกยกขึ้นไปสู่ระดับเป็น
ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ การกระทำ�ที่เห็นได้ของพระเจ้าผ่านทางชุมชน
ของเขา โดยวิ ธี ก ารของจารี ต พิ ธี ก รรมอั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่
ดำ�เนินในการกระทำ�ของเขาเอง และโดยร่างกายของพระองค์ 
คือพระศาสนจักรนั่นเอง มันเป็นช่วงเวลาแห่งความจริง ก้าว
ย่างที่สำ�คัญในการกลับใจที่ไม่เคยสิ้นสุดของเราและของโลก
เราต้องไม่ทำ�ให้การสารภาพบาปนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือ
เบี่ ย งเบนออกนอกลู่น อกทางด้ ว ยความผิ ด ที่ เ หลวไหล มั น
เป็นการเผชิญหน้ากับพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์  ความยำ�เกรง
อันบริบูรณ์และความไว้วางใจเยี่ยงเด็กในฐานะที่เป็นคนบาป
และมอบชีวิตที่แตกหักของเราต่อหน้าความรักที่ช่วยบำ�บัด
รักษาของพระเจ้า ทั้งในฐานะส่วนตัวและฐานะสมาชิกของโลก
ที่เต็มด้วยบาป
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป

31

คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คำ�ที่ว่า “บาปส่วนตัว” และ “บาปโครงสร้าง” หมายความ
ว่าอะไร?  สัมพันธ์กันอย่างไร?
2. บาปหนั ก และบาปเบาต่างกั น อย่างไร? ท่านพิ จ ารณา
อย่างไรว่าการกระทำ�ใดเป็นบาปหนัก การกระทำ�ใดเป็น
บาปเบา?
3. สำ�คัญไหมที่เราจะได้ยินคำ�ที่พูดอออกมาถึงการให้อภัย
บาป? มีใครอยากได้ยินคำ�เหล่านี้จากคุณบ้างไหม?
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บทที่ 3
เราไปสารภาพบาปอย่างไร?
ถ้าคุ ณ รู้ สึ ก ว่าคุ ณ ห่างเหิ น จากศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง การ
คืนดีเป็นเวลานาน คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น   แม้ว่า
เรารู้ว่าศีลศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถนำ�การช่วยเหลือและการบำ�บัด
รักษาให้เราได้  การห่างไปนานจากที่แก้บาปนั้นสามารถทำ�ให้
ประสบการณ์นั้นดูเหมือนจะยุ่งยากมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น
จริงๆ บทนี้จะทำ�ให้คุณกลับมาคุ้นเคยกับรูปแบบพื้นฐานของ
จารีตพิธี ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้คุณได้เคล็ดลับเล็กๆบาง
ประการเพื่อที่จะสารภาพบาปส่วนใหญ่ได้ในการรับศีลอภัย
บาปครั้งต่อไปของคุณ
ในการเตรียมตัว ที่จะสารภาพบาปนั้ น ขอให้ เราสวด
ภาวนาเพื่อให้รับศีลอภัยบาปอย่างดีโดยทำ�สำ�คัญมหากางเขน
“เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต”
และสวดบทอัญเชิญพระจิตเจ้า (ดังแสดงในภาคผนวก)
“ข้าแต่พระจิตเจ้า  โปรดประทานความสว่างให้ลูกได้รับศีลอภัย
บาปอย่างดี เพื่อลูกจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าด้วยใจจริง ข้า
แต่พระแม่มารีย์โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเทอญ อาแมน”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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คุณพ่อโทมาส ริชสแตตเตอร์ (Fr.Thomas Richstatter)
O.F.M. บรรยายรูปแบบของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีออกเป็น
สี่ส่วนใหญ่ๆ ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการอื่นที่แตกต่างอีกมากที่จะมี
ประสบการณ์กับศีลนี้  แต่ทุกวิธีก็มีรูปแบบนี้เช่นกัน
สี่ขั้น เพื่อเฉลิมฉลองศีลแห่งการคืนดีเป็นการส่วนตัว คือ:
1. พิจารณาและเป็นทุกข์ถึงบาป ในการพิ จ ารณาบาปนั้ น
ขอให้เราสำ�รวจจิตใจคิดถึงบาปและความผิดที่ได้กระทำ�ค้นหา
บาปนั้น โดยคิดถึงพระบัญญัติ 10 ประการ บทบัญญัติพื้น
ฐานของพระศาสนจักร พยศชั่ว 7 ประการ (จองหอง ตระหนี่
อุลามก โลภ อิจฉา โมโห เกียจคร้าน) หน้าที่ของตน ความคิด
ความปรารถนา วาจา กิจการและการละเลย
เมื่อเห็นความผิดหรือบบาปของเราแล้ว เราต้องสำ�นึก
ผิดพร้อมที่จะกลับใจและทำ�การแก้ไขในความผิดนั้นให้สวด
ภาวนาเตือนความทุกขถ์ งึ บาป สวดบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป
หรือบทแสดงความทุกข์
เมื่อเราเข้าสู่ที่สารภาพบาปให้เราทักทายกับพระสงฆ์ 
เราสามารถนั่งเผชิญหน้ากับพระสงฆ์ หรือไม่ก็แสดงตนอยู่
หลั ง ที่ ฟั ง แก้ บ าป ผู้ ม าแก้ บ าปจำ � นวนมากห่ ว งกั ง วลว่าพระ
สงฆ์จะคิดกับพวกเขาอย่างไรเมื่อพวกเขาบอกบาป พวกเขา
จินตนาการเองว่าในการสารภาพบาปของพวกเขานั้นพระสงฆ์
จะเห็นว่าพวกเขาเป็นตัวร้ายทั้งนั้น แต่จริงๆแล้วกลับเป็นใน
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ทางตรงกันข้ามเพราะอย่างไรเราทุกคนทำ�บาปด้วยกันทั้งนั้น  
แต่เพียงคนบาปบางคนเท่านั้นที่รู้สึกเป็นทุกข์และกลับใจ  เมื่อ
คุณบอกบาปกับพระสงฆ์และแสดงความปรารถนาที่จะใช้โทษ
บาป   พระสงฆ์จะมองคุณว่าทำ�ดีที่สุดแล้ว   พระสงฆ์มิได้มอง
ที่การทำ�บาปของคุณ   แต่จะมองที่การสำ�นึกบาปของคุณ ใน
ฐานะพระสงฆ์ พ่ อ พบว่าคาทอลิ ก หลายคนนั้ น หากได้ ล อง
เลือกการสารภาพบาปแบบตัวต่อตัวกับพระสงฆ์แล้ว เขาจะ
ชอบมากเลย
หลังจากทักทายพระสงฆ์  เราก็เริ่มสวดภาวนา   แม้จะ
อยู่กันเพียงสองคนเท่านั้น   เราก็ ฉ ลองการโปรดศี ล นี้ ข อง
พระศาสนจักร  การปฏิบัติการนมัสการ พระศาสนจักรโดย
รวมนั้นดำ�รงอยู่ได้ก็อาศัยพระสงฆ์ผู้ซึ่งได้รับศีลบวชมา  เพื่อ
พูดในนามพระศาสนจักร และอาศัยพระสัญญาของพระคริสต
เจ้าที่จะทรงประทับอยู่  ณ ที่ซึ่งสองหรือสามคนชุมนุมร่วมกัน
ในพระนามของพระองค์  เราเริ่มด้วยสำ�คัญมหากางเขน “เดชะ
พระนามพระบิดา  และพระบุตรและพระจิต” พระสงฆ์จะสวด
บทภาวนาหนึ่งบทและอาจเชิญชวนเราสวดร่วมกันด้วย
2. สารภาพบาป (วจนพิธีกรรม)  ขณะที่อยู่ในบรรยากาศของ
การสวดภาวนานี้   เราเปิดอ่านพระคัมภีร์  (บางทีอาจเป็นพระ
คั ม ภี ร์ ป ระจำ � วั น อาทิ ต ย์) และรั บ รู้ ถึ ง ความรั ก ที่ ซื่ อ สั ต ย์ ข อง
พระเจ้า  ขณะที่การอ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นเพียงทางเลือก แต่
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป

35

พระศาสนจักรก็แนะนำ�ให้กระทำ�เพราะว่ามันมีความสำ�คัญ
มากสำ�หรับความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ มันเตือนเราให้ระลึก
ว่าพิธีปฏิบัติศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกศีลเป็นการตอบต่อพระวจนะของ
พระเจ้า และมันทำ�ให้ให้เรารู้ว่าพระวาจาดลใจให้เรามีส่วน
ร่วมของเราในศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น แม้พระสงฆ์บางองค์จะมีเหตุผล
ตามกฎเกณฑ์ที่จะไม่ทำ�เช่นนั้น แต่โดยอุดมคติแล้วพระสงฆ์ก็
จะเชื้อเชิญคุณให้อ่านพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่ง (หรือตัวพระ
สงฆ์เองจะเป็นคนอ่าน)
“คุณพ่อที่เคารพ ลูกปรารถนาที่จะคืนดีกับพระองค์และพระ
ศาสนจักร ขอคุณพ่อโปรดอภัยบาปให้ลูกด้วย”
“ลูกไม่ได้รับศีลอภัยบาปมาเป็นเวลานาน (วัน/เดือน/ปี)”
“ลูกไดร้ บั การอภัยบาปจากพระสงฆแ์ ลว้ (หรือยังไม่ได้รบั เพราะ
เหตุใด)”
“ลูกได้ทำ�กิจใช้โทษบาปแล้ว (หรือยังไม่ได้ทำ�)”
“ลูกได้ทำ�บาป... ครั้ง (บอกพระสงฆ์โดยพูดช้าๆ ชัดๆ ดังพอ
สมควร) และขอสารภาพบาปอืน่ ๆ ทีไ่ ดท้ �ำ มาตลอดชีวติ ดว้ ย”
หนึ่งในคุณประโยชน์ของสังคายนาวาติกันที่สองก็คือ
การเพิ่ ม ความสำ � คั ญ ว่าพระคั ม ภี ร์ นั้ น มี บ ทบาทในชี วิ ต ของ
เราและในชีวิตของคาทอลิกทุกคน “เมื่อพระคัมภีร์ได้รับการ
อ่านในวัด ก็เป็นพระคริสตเจ้าพระองค์เองซึ่งตรัสให้ฟัง” (พระ
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ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยพิ ธี ก รรมศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 7) ครั้ ง แรกที่ พ่ อ เริ่ ม ไป
สารภาพบาปนั้น พ่อได้รับการสอนให้ตรวจสอบมโนธรรมของ
ตนเองในขอบเขตของพระบั ญ ญั ติ สิ บ ประการ ชี วิ ต ทางศี ล
ธรรมทั้งชีวิตถูกแบ่งและจัดหมวดหมู่ภายใต้สิบหัวข้อนี้
ปัจจุบันนี้พ่อตั้งกรอบมโนธรรมของพ่อ มิใช่เพียงจาก
พระบัญญัติสิบประการเท่านั้น แต่ยังจากพระคัมภีร์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระวรสารทั้งสี่ พ่อพบวิธีนี้เป็นการตรวจสอบที่ดีมาก
ต่อ “การสารภาพบาป” ของพ่อที่ได้สะท้อนถึงพระคัมภีร์ใน
หลายๆช่วงในชีวิตของพ่อและในชีวิตพระศาสนจักร
ตอนเป็นเด็กพ่อเข้าใจว่าบาปก็คือไม่นบนอบเชื่อฟังพ่อ
แม่ หรือทำ�อะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าพ่อแม่จะไม่อนุญาตแน่ 
เมื่อเราไปโรงเรียนเราก็ได้เรียนรู้ว่า บาป คือ การละเมิด
กฎของพระเจ้า  ตอนเราเป็นผู้ใหญ่  เราคิดได้ว่าบาปต้องเข้าใจ
ในแง่ความสัมพันธ์กับความรักของพระเจ้า ในพระคัมภีร์และ
ในประสบการณ์ ชี วิ ต ของชี วิ ต ประจำ � วั น ของเรา เราเห็ น ว่า
พระเจ้ารักเราเพียงใดและยังคงเอาใจใส่ดูแลเราเพียงใด   
เมื่อเราตรวจสอบชีวิตของเราในแสงแห่งความรักของ
พระเจ้า  เราก็จะคิดได้ว่าความรักของเราต่อพระเจ้า  ต่อเพื่อน
บ้านและตัวเราเองนั้นยังห่างไกลจากความรักของพระเจ้าที่
มีต่อเรามากนัก เมื่อเราพินิจพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
ความรักสองประการนี้—พระเจ้ารักเรามากขนาดไหน และเรา
รักตอบพระองค์น้อยเพียงใด— เราก็จะตระหนักถึงความเป็น
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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คนบาปของเรา ในความหมายหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้ว บาปก็คือ
ความไม่สำ�นึกในพระคุณ คือ การขาดการสนองตอบต่อความ
มีพระทัยเมตตากรุณาของพระผู้สร้างผู้ทรงรักเรา  พระผู้สร้างที่
ให้เรามีชีวิต เจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ครบครัน
บาป คือ การปฏิเสธสิ่งประทานแห่งชีวิตและการเรียก
เพื่อให้เราเจริญเติบโตขึ้น ในการตระหนักถึงบาปนั้น ขั้นแรก
เราต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความรั ก ของพระเจ้าก่ อ น คนที่ ไ ม่ เ ห็ น
บทบาทที่หนักแน่นที่พระเจ้าทรงกระทำ�ในชีวิตของพวกเขา
แล้ว พวกเขาก็คงไม่กังวลเรื่องบาป พวกเขาสามารถคิดได้ว่า
พวกเขานั้นทำ�สิ่งไม่ดี หรือว่าพวกเขาละเมิดกฎของพระเจ้า แต่
บาปในความหมายทางศาสนานั้นต้องการคนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือ
อย่างน้อยคนที่แสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือเหตุผลที่ว่าการ
อ่านพระคั ม ภี ร์ จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การคื น ดี มั น ช่ ว ยให้ เรา
เข้าใจดีขึ้นว่าพระเจ้ารักเราอย่างไร แม้ว่าพระสงฆ์ของคุณอาจ
ไม่รวมเอาการอ่านพระคัมภีร์ในระหว่างพิธีโปรดศีลอภัยบาป  
คุณก็ควรพิจารณาที่จะอ่านบทอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ หรือ
พระคัมภีร์บทอื่นในการเตรียมตัวเพื่อรับศีลนี้
หลังจากที่ได้อ่านจากพระคัมภีร์ (หรือบทภาวนาเปิดพิธี
ถ้าไม่มีการอ่านพระคัมภีร์) แล้ว   พระสงฆ์จะเชิญให้คุณกล่าว
อะไรก็ได้ที่อยู่ในใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น บาป   ความกลัว   ความ
ยินดี  คำ�ถาม  ข้อสงสัย   พระสงฆ์จะตอบสนองคุณโดยเสนอ
พระคัมภีร์ที่เข้ากับสถานะของคุณ และเสนอแนะการใช้โทษ –
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บางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจทำ� หรือบทภาวนาสักบทที่คุณอาจ
สวด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกลับใจของคุณ
3. การคืนดี หลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระสงฆ์
คุณก็ควรกลับมาสวดภาวนาอีกครัง้ หนึง่ คุณควรจะบอกพระเจ้า
ว่าคุณรู้สึกเสียใจสำ�หรับบาปของคุณ –อาจเป็นบทสวดที่คุณ
สวดได้ขึ้นใจ หรือคุณอาจสวดด้วยคำ�พูดจากใจของคุณเอง
(ตัวอย่างบทแสดงความทุกข์ อยู่ในภาคผนวก) หรือคุณอาจ
สวดบทข้าแต่พระบิดาและบทแสดงความทุกข์ ครั้นแล้วพระ
สงฆ์จะสวดภาวนาเพื่ออภัยบาป ซึ่งหากไม่ได้มีม่านกั้นอยู่แล้ว
พระสงฆ์ อ าจยื่ น มื อ มาปกเหนื อ ศี ร ษะคุ ณ ในกิ ริ ย าตามพระ
คัมภีร์ที่แสดงถึงบำ�บัดรักษาและการภาวนาวอนขอพระเจ้า
ถอ้ ยคำ�การอภัยบาปนัน้ มิไดเ้ ปน็ แบบฟอรม์ ตามกฎหมาย
พระศาสนจักร คำ�เหล่านี้นี่เองเป็นหัวใจของศีลอภัยบาป ขณะ
ที่บาปของเราทำ�ลายความสัมพันธ์  ทำ�ให้ความงามและความ
กลมกลืนของสิ่งสร้างแตกสลายไป พระบิดาเจ้าผู้ทรงเมตตา
ของเราได้ฟื้นฟูความกลมกลืนของสิ่งต่างๆ ด้วยชัยชนะของ
พระคริสตเจ้าในวันปัสกา การฟื้นฟูและการคืนดีกับพระเจ้านี้
ทำ�ให้ศีลนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ศีลแห่งการคืนดีกับพระเจ้า”
ในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีนี้พระจิตเจ้าถูกส่งลงมาท่ามกลาง
พวกเรา “เพื่อทรงประทานการให้อภัยต่อบาป” ผลของการ
ให้อภัยและการคืนดี คือ “การให้อภัยและสันติภาพ” (Pardon
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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and Peace) เรารับสิ่งประทานทั้งสองของพระจิตเจ้านี้ “ผ่าน
การจัดการของพระศาสนจักร” และการดำ�เนินงานของพระสงฆ์
ซึ่งได้รับการบวชเพื่อกล่าวในนามของศาสนจักรที่เต็มไปด้วย
พระจิตเจ้า
• พระสงฆ์เทศน์อบรมและสวดบทภาวนาอภัยบาป ให้ตั้งใจ
ฟังอย่างดี จดจำ�กิจใช้โทษบาปที่พระสงฆ์กำ�หนดเพื่อจะได้
ถือปฏิบัติให้ครบถ้วน (ขณะที่พระสงฆ์สวดบทภาวนาอภัย
บาป ให้ผู้รับศีลอภัยบาปสวดบทแสดงความทุกข์ไปพร้อม
กับพระสงฆ์อย่างเบาๆ)
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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ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงเมตาหาที่สุดมิได้ 
อาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระบุตรของ
พระองค์
พระองค์ได้โปรดคืนดีกับโลก
และโปรดส่งพระจิตเจ้าลงมาท่ามกลางเราเพื่อการให้อภัยบาป
อาศัยการปฏิบตั งิ านของพระศาสนจักร ขอพระองคโ์ ปรดประทาน
การอภัยและสันติภาพ
ในนามของพระศาสนจักรข้าพเจ้ายกท่านจากบาปของท่าน
ด้วยเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตร และพระจิต
ถ้าผู้แก้บาปจะมองลอดม่าน (ที่กั้น) เข้าไป จะเห็นพระสงฆ์
ยกมือขวาขึ้นทำ�เครื่องหมายกางเขนเพื่อยกบาปของผู้แก้บาป
นั้น ให้ผู้สารภาพบาปทำ�สำ�คัญมหากางเขน- เดชะพระนาม
พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
และตอบว่า “อาแมน” (หลายคนไมไ่ ดต้ อบ เพราะไมร่ เู้ รือ่ งจริงๆ
ตอนนี้รู้แล้วก็ทำ�ตามจารีตพิธีของการแก้บาปได้เลย) และลุก
ออกจากที่สารภาพบาป
เมื่ อ เราสารภาพบาปของเราในศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง การ
คืนดีนี้ ถ้อยคำ�ของเราที่แสดงความเสียใจจะพบกับถ้อยคำ�แห่ง
การใหอ้ ภัยของพระเจ้าและการพบกันนัน้ จะบังเกิดเปน็ “ชาโลม”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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(shalom คำ�ทักทายภาษายิวแปลว่า  สันติสุข)   ความสมบูรณ์
ครบครัน  สันติสุข สิ่งนี้ทำ�ให้เราจึงสามารถใช้คำ�ว่า “การเฉลิม
ฉลอง” สำ�หรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีเพราะเราเฉลิมฉลอง
“สันติสุข” อันเป็นสิ่งประทานของพระเจ้า
4. การมอบหมายกิจใช้โทษบาป   จารีตพิธีเฉพาะบุคคลจบ
ลงง่ายๆ โดยพระสงฆ์กล่าวว่า “พระเจ้าได้ปลดปล่อยท่านจาก
บาปของท่านแล้ว จงไปในสันติสุข”  หรือ “จงไปในสันติสุขและ
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน” หรือถ้อยคำ�คล้ายๆกันในการสิ้นสุด
พิธีแก้บาป โดยคุณตอบว่า  “อาแมน” หรือ “ขอบคุณครับ/ค่ะ
คุณพ่อ”
หากคุ ณ เปรี ย บเที ย บวิ ธี รั บ ศี ล อภั ย บาปนี้ กั บ วิ ธี ที่
คาทอลิก “ไปสารภาพบาป” หลายทศวรรษก่อนนั้น ดูเหมือน
ว่าอย่างน้อยวิธีการภายนอกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก
ปัจจุบันนี้เราก็ทำ�ตามแบบพื้นฐานที่เราเคยทำ�มาตั้งแต่อดีต
แตจ่ ดุ เนน้ ของจารีตพิธนี น้ั เปลีย่ นไป เชน่ เดียวกับพิธกี รรมต่างๆ
ในการนมัสการ จุดเน้นของศีลอภัยบาปจะอยู่ที่ตัวเราและบาป
ของเรา  แม้กระทั่งชื่อของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนจาก “การอภัย
บาป” (สิ่งที่เราทำ�) มาเป็น “การคืนดีกับพระเจ้า” (สิ่งที่พระเจ้า
ปฏิบัติ)
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ให้เราสวดขอบพระคุณพระเจ้า  (บทสวดในภาคผนวก)
และปฏิบัติกิจใช้โทษบาปตามที่พระสงฆ์กำ�หนด ควรกระทำ�ให้
เสร็จทันที เพื่อไม่ต้องกังวลหรือลืมในภายหลัง
การฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีแบบชุมชน
อีกหนึ่งในวิธี “ใหม่” ที่เราเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ง
การคืนดีก็คือ การเฉลิมฉลองแบบชุมชน บางวัดได้ยอมรับและ
ยึดเอาศีลศักดิ์สิทธิ์รูปแบบใหม่นี้อย่างกระตือรือร้น ขณะที่บาง
วัดทำ�บ้างเป็นบางครั้งบางคราวประหนึ่งว่ารูปแบบใหม่นี้เป็น
รูปแบบทดแทนอย่างขอไปทีสำ�หรับ “ศีลอภัยบาป” แท้ที่จริง  
ขั้นตอนพิธีการศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับวิธี
การศีลอภัยบาปส่วนบุคคล แนวปฏิบัติต่อไปนี้จะช่วยให้คุณ
รู้สึกสะดวกใจมากขึ้นในการร่วมพิธีรับศีลอภัยบาปแบบชุมชน
จารีตพิธีร่วมกัน
เมื่อสัตบุรุษเริ่มมารวมตัวกันแล้ว บางครั้งศาสนบริกร
จะออกมาต้อนรับสัตบุรุษที่ประตูวัด กล่าวทักทาย และแจก
เอกสารในพิธีเพื่อช่วยให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในพิธีกรรม เช่น
เนื้อเพลงที่จะขับร้อง แบทภาวนาที่ใช้เพื่อให้สัตบุรุษได้มีส่วน
ร่วมสวดดังๆ บทพระวรสาร และคำ�แนะนำ�อื่นๆ สำ�หรับการ
มีส่วนร่วมอย่างดีในพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ จารีตพิธีร่วมกันที่
เป็นแบบแผนนี้อาจประกอบด้วย เพลงสดุดีบทหนึ่ง การกล่าว
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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ทักทายทางพิธีกรรม และบทภาวนา  โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ�
การเฉลิมฉลองนี้ และให้ข้อคิดถึงการเป็นทุกข์ถึงบาปและพระ
เมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราผู้ซึ่งเป็นคนบาป
การเฉลิมฉลองพระวาจาของพระเจ้า
ในช่วงนี้เราจะได้ยินถึงความรักของพระเจ้าต่อเรา  พระ
เมตตาและการให้อภัยของพระองค์  จารีตพิธีส่วนนี้ บางทีอาจ
จะทำ�ให้คุณคิดถึงพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่มีบทอ่าน
พระคัมภีร์และบทเทศน์
การตอบสนองของเราต่อพระวาจาของพระเจ้า
เมื่ อ ได้ ยิ น ว่าพระเจ้าทรงรั ก เราเพี ย งใดแล้ ว ก็ ข อให้
เราตรวจสอบตัวเราว่า เรานั้นตอบสนองพระองค์ด้วยการรัก
พระเจ้าและรักเพื่อนบ้านอย่างไร มีการตรวจสอบมโนธรรมใน
แสงสว่างของพระคัมภีร์ บทภาวนาแสดงความเป็นทุกข์ถึงบาป
และกระบวนการเข้าพบผู้ฟังแก้บาปสำ�หรับการสารภาพบาป
และการอภัยบาปเป็นรายบุคคล
การเฉลิมฉลองจารีตพิธีคืนดีกับพระเจ้าร่วมกัน
ช่วงนี้เราเฉลิมฉลองพระพรแห่งการคืนดีของพระเจ้า 
การเฉลิ ม ฉลองส่ ว นนี้ อ าจรวมเอาบทร่ำ � วิ ง วอนและการ
ขอบพระคุณสำ�หรับพระเมตตาของพระเจ้า  บทข้าแต่พระบิดา  
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เครื่องหมายแห่งสันติสุข  บทเพลงขอบพระคุณ และบทภาวนา
จบพิธี
จารีตพิธีมอบหมายงาน
มีการอวยพรและการส่งท้ายพิธีส่งเราออกจากพิธีศีล
อภัยบาป ดว้ ยความสำ�นึกในพระคุณ ทีจ่ ะนำ�สันติสขุ ของพระเจ้า
สู่โลก
ข้อแนะนำ� 10 ประการ เพื่อการแก้บาปที่ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะวางแผนเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นการ
ส่วนตัว หรือกับชุมชนวัดของคุณ คำ�แนะนำ�เหล่านี้สามารถ
ช่วยคุณให้เตรียมตัวดีขึ้นสำ�หรับการสารภาพบาป คือ
1. เพ่งความสนใจไปที่สิ่งสำ�คัญที่สุด พ่อพบว่าคาทอลิก
หลายคนมีประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจกับศีลแห่งการคืนดี
เพราะว่าพวกเขาพลาดจุดสำ�คัญที่แท้จริงของศีลศักดิ์สิทธิ์ พ่ อ
คิดว่า  “จุดสำ�คัญที่แท้จริง” นั้นสามารถพบได้ในเรื่องที่พ่อเคย
ได้ยินจากคุณพ่อเบอร์นาร์ด ฮาริ่ง (Fr. Bernard Haring) ที่เป็น
พระสงฆ์เจ้าอาวาสชาวเยอรมันที่มีความรู้และถือว่าเป็นพระ
สงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ว่า
บ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่งในปี  ค.ศ. 1930 ที่วัดเล็กๆใน
เยอรมันนีซึ่งคุณพ่อฮาริ่งกำ�ลังนำ�สวดทำ�วัตรบ่ายวันอาทิตย์
ตามปกติของวัด โดยมีการอบรมคำ�สอนทางศาสนาและมีการ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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อวยพรศีลมหาสนิท วันอาทิตย์พิเศษนี้ คุณพ่อกำ�ลังสอนเรื่อง
การสารภาพบาป
คุณพ่อถามสัตบุรุษว่า  “อะไรคือสิ่งสำ�คัญที่สุดเกี่ยวกับ
การสารภาพบาป?” สตรีผู้หนึ่งในที่นั่งของวัดแถวหน้า  ตอบ
ว่า  “บอกบาปของคุณกับพระสงฆ์   นั่นแหละที่เราเรียกว่าการ
สารภาพบาป” คุณพ่อฮาริงกล่าวว่า “การสารภาพบาปที่ได้
กระทำ�ไปเป็นสิ่งสำ�คัญ  แต่ไม่ใช่สิ่งสำ�คัญที่สุด”  ชายที่อยู่แถว
หลังส่งเสียงว่า “สวดบทแสดงความทุกข์!  เป็นทุกข์ถึงบาปของ
คุณ ทั้งหมดจะไม่เป็นผลถ้าไม่มีการเป็นทุกข์ถึงบาป”   คุณพ่อ
ฮาริง กล่าวว่า “ก็จริง  การสารภาพบาปไม่สมบูรณ์ถ้าปราศจาก
การเป็นทุกข์ถึงบาป แต่พ่อไม่คิดว่าการเป็นทุกข์ถึงบาปเป็นสิ่ง
สำ�คัญที่สุด” ชายที่นั่งแถวด้านที่ตั้งพระรูปนักบุญโยเซฟกล่าว
ขึ้นว่า “มันคือการตรวจสอบมโนธรรมของคุณ  ถ้าคุณไม่ตรวจ
สอบมโนธรรมของคุณ คุณคงไม่รู้ว่าจะเสียใจเรื่องใดและจะ
สารภาพอะไร” คุณพ่อฮาริงยังไม่พอใจคำ�ตอบอยู่นั่นเอง
ความเงียบน่าอึดอัดเกิดขึ้นในวัด  แล้วเด็กหญิงตัวน้อย
ในที่นั่งแถวสองกล่าวว่า “คุณพ่อ หนูรู้ว่าอะไรสำ�คัญที่สุด  มัน
คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ�ไง!”
มันคือสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงกระทำ�! นัน่ คือสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ
สิ่งที่เราควรเพ่งความสนใจ การตรวจสอบมโนธรรม การเป็น
ทุกข์ถึงบาป การบอกบาปกับพระสงฆ์–สิ่งเหล่านี้สำ�คัญทั้งหมด
แต่คุณจะมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์มากกว่า ถ้า
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คุณเพ่งความสนใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้ากระทำ�
ในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี พระเยซูเจ้าทรงบอกเรา
ว่า โดยทางพระศาสนจักรและศาสนบริกรของพระศาสนจักร
นั้น บาปของเราได้รับการอภัยและทรงบอกว่าเราเป็นที่รักของ
พระเจ้า  เราได้ยินพระเยซูคริสตเจ้าตรัสว่า  “จงไปในสันติเถิด
บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรง
กระทำ�  นี่คือสิ่งประทานแห่งการคืนดีของพระองค์
2. ตั้งชื่อ “การคืนดีกับพระเจ้า“ ชื่อนั้นมีความสำ�คัญ ศีลแห่ง
การคืนดีมีชื่อต่างกันหลายชื่อ ในอดีตเมื่อไม่นานมานี้ พระ
สังฆราช นักเทววิทยา  รวมทั้งเอกสารพระศาสนจักรเรียกศีล
ศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ว่า “ศีลแห่งการเป็นทุกข์กลับใจ” และเรียก
เลยไปถึงศีล “การสำ�นึกผิด” แต่ชื่อนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายกับ
ฆราวาสคาทอลิกซึ่งคุ้นเคยกับชื่อ “การแก้บาป” “พระสงฆ์ผู้
โปรดบาป” และ “ที่แก้บาป” ประสบการณ์ในศีลนี้ของคุณจะ
เพิ่ ม มากขึ้ น ถ้าคุ ณ เรี ย กชื่ อ ศี ล นี้ แ ละคิ ด ถึ ง ศี ล นี้ ว่าเป็ น “การ
คืนดี” เพราะ“การแก้บาป” เป็นเพียงการเรียกส่วนหนึ่งของ
ศีลนั้นและไม่ใช่ส่วนที่สำ�คัญที่สุด ชื่อ “การคืนดี” จะเป็นการ
ตั้งชื่อส่วนที่สำ�คัญที่สุดที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ� “ศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่งการคืนดี” เป็นชื่อที่ใช้ในจารีตพิธีเองและเป็นชื่อที่พระ
สันตะปาปา  เปาโล ที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศจารีตพิธีการนี้ขึ้น
ใหม่ทรงที่นิยมมาก
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป

47

คำ�ว่า การกลับคืนดี หรือ reconciliation มีความหมาย
มากมายนี้ หมายถึงสิ่งประทานที่เป็นการให้อภัยของพระเจ้า 
และการปลดแอกที่เราวางไว้กั้นตัวเราเอง กั้นชุมชนของเรา
และกั้ น พระเจ้าของเรา การกลั บ คื น ดี ห มายถึ ง การสร้างจุ ด
เชื่อมเหนือช่องว่างระหว่างพระเจ้าและเรา  และระหว่างตัวเรา
เองและผู้อื่น มันยังหมายถึงสันติสุขที่ลึกซึ้งที่นำ�การเข้าร่วม
สนิทกับพระเจ้ากับพี่น้องชายหญิงและกับสิ่งสร้างทั้งมวลให้
กลับคืนมาเหมือนดังจุดเริ่มต้น
3. จงพิจารณาข้อดีของการโปรดบาปรวม จารีตพิธีศีลแห่ง
การคืนดีที่ปรับปรุงใหม่ได้ประกาศใช้ในพระศาสนจักรโดยพระ
สันตะปาปา  เปาโล ที่ 6 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1973 จารีต
พิธีใหม่นี้กำ�หนดให้ศีลประการนี้มีรูปแบบสองประการต่างกัน  
ลักษณะรูปแบบต่างกันสองประการ คือ 1) จารีตพิธีสำ�หรับ
การคืนดีของผู้สารภาพบาปส่วนบุคคล  2) จารีตพิธีสำ�หรับการ
คืนดีของผู้สารภาพบาปหลายคนกับพระสงฆ์ผู้อภัยบาปและ
โปรดบาปองค์เดียว
รูปแบบแรก -จารีตพิธีสำ�หรับการคืนดีของผู้สารภาพบาปส่วน
บุคคล- คล้ายคลึงกับวิธที ค่ี าทอลิกสว่ นใหญเ่ รียกว่า  “การสารภาพ
บาป”
รูปแบบที่สอง – จารีตพิธีสำ�หรับการคืนดีของผู้สารภาพบาป
หลายคน ด้วยพระสงฆ์ผู้อภัยบาปและโปรดบาปองค์เดียว
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ขณะที่ “เคล็ดลับข้อที่สาม” (ที่แนะนำ�ให้ร่วมรับศีลแห่ง
การคืนดีหมูน่ น้ั ) อาจอ้างถึงทัง้ รูปแบบประการทีส่ อง มันเป็นศีล
แห่งการคืนดีรูปแบบที่สองที่เป็นจารีตพิธีสำ�หรับการคืนดีของ
ผู้สารภาพบาปหลายคนกับพระสงฆ์ผู้อภัยบาปและโปรดบาป
องค์เดียวนั้น พ่อเชื่อว่าน่าจะได้รับความสนใจมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากผู้ที่พบว่าข้อปฏิบัติในการ “สารภาพบาป” ส่วน
บุคคลในอดีตนั้นไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
สำ � หรั บ คาทอลิ ก บางคน ความคิ ด เรื่ อ งการสารภาพ
บาปรวมอาจดูเป็นของแปลก เพราะว่ามีอะไรสองสามอย่าง
ที่ เราคิ ด ว่าส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นตั ว มากกว่าบาปของพวกเรา
และความมีบาปของพวกเรา  แต่ที่ว่านี้จริงเพียงบางส่วน บาป
ของเราเป็ น เรื่ อ งส่ ว นบุ ค คลแต่ ก็ ไ ม่ เ คยส่ ว นตั ว จริ ง ๆ พระ
สันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ยืนยันชัดเจนว่า “ไม่มีบาป แม้
เรื่องเดียวที่อยู่ลึกลับที่สุด ส่วนตนที่สุด ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัว
กับผู้ที่ทำ�บาปนี้เท่านั้น... ทุกๆ บาปมีผลสะท้อนต่อร่างกาย
ของพระศาสนจักรทั้งมวลและครอบครัวมนุษย์ทั้งมวล” (การ
คืนดีและการใช้โทษบาป 16)  โดยที่บาปมีผลกระทบต่อชุมชน
ดังนั้นการคืนดีกับพระเจ้าก็มีผลกระทบต่อชุมชนด้วย  และการ
โปรดบาปรวมกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนที่สุด
โดยที่บาปของเราเป็นทั้งความผิดส่วนตัวและส่วนรวม  
ดังนั้น ในหลายกรณี การเฉลิมฉลองการคืนดีกับพระเจ้าซึ่ง
เป็นทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจะเป็นรูปแบบของศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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จะช่วยเราได้มากที่สุด สังคายนาวาติกันที่สองสอนเราว่า  “ทุก
ครั้งที่จารีตต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละจารีต อนุญาต
ใหป้ ระกอบพิธกี รรมรว่ มกัน โดยใหส้ ตั บุรษุ มีสว่ นร่วมด้วยแล้ว
ให้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมร่ ว มกั น เช่ น นี้ ดี ก ว่าที่ จ ะให้ แ ต่ ล ะคนทำ �
เป็นการส่วนตัวทั้งนี้เท่าที่จะทำ�ได้  กฎนี้ยิ่งมีน้ำ�หนักมากขึ้น
ในเมื่อเป็นการถวายสหบูชามิสซาและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แม้ว่า
มิ ส ซาทุ ก มิ ส ซาในตั ว เองจะมี ลั ก ษณะเป็ น พิ ธี ก รรมสำ � หรั บ
ประชาชนและสังคมอยู่แล้วก็ตาม (พระสังฆธรรมนูญว่าด้วย
พิธีกรรม 27)
หลังจากที่พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ประกาศทบทวน
ศีลแห่งการคืนดีแล้ว พระองค์กล่าวในระหว่างการเปิดให้เฝ้า
เป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 1974 โดยพระองค์
หวังว่าการประกอบพิธีสรภาพบาปร่วมกันนี้ รูปแบบที่สอง จะ”
กลายเป็นวิธีปกติของการสารภาพบาป” และจริงๆ แล้วนี่คือ
จารีตพิธีที่ค่อยๆ เป็นที่นิยมกว้างขวางในโบสถ์คาทอลิกทั่วไป
4. จงรูว้ า่ คุณต้องการอะไร มีเหตุผลมากมายว่าทำ�ไมคุณอยาก
จะคุยกับพระสงฆ์  คือคุณอาจต้องการคำ�แนะนำ� การปรึกษา
หารือ การชี้นำ�ทางด้านศีลธรรม ช่วยเรื่องการแต่งงาน  นำ�ทาง
ฝ่ายวิญญาณ หรือคุณอาจเพียงต้องการพูดกับใครสักคน มัน
สำ�คัญมากที่คุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร  ตัวอย่างเช่นขณะ
ที่คุณต้องการคำ�ปรึกษาหรือการช่วยเหลือเรื่องการแต่งงาน
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ของคุณ ในช่วงหนึ่งของชีวิต จริงๆแล้วคุณมิได้ต้องการพระ
สงฆ์เลย – และพระสงฆ์ก็อาจไม่ใช่บุคคลที่คุณต้องการที่สุด
ที่สำ�คัญกว่านั้นเรื่องที่ว่านี้มิได้มีจุดเน้นหลักที่ศีลแห่งการคืนดี
เลย  ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้คือการประกาศการคืนดีกับพระเจ้าและกับ
พระศาสนจักร ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการก็จงเลือกศีลศักดิ์สิทธิ์
นี้  แต่ที่สำ�คัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร
พระสงฆ์ แ ละนั ก พิ ธี ก รรมจำ � นวนมากเชื่ อ มั่ น มากขึ้ น
เรื่อยๆว่าอีกเหตุผลหนึ่งของ “การคุยกับพระสงฆ์” ที่อ้างถึงข้าง
บน (การให้คำ�ปรึกษาหารือ การแนะนำ�ทางจิตวิญญาณ ฯลฯ)
นั้นเป็นเรื่องต่างออกไปและต้องแยกกันอย่างชัดเจน  และพระ
สงฆ์จะทำ�ได้ดีที่สุดนอกพิธีกรรมการสารภาพบาป
มีดเงินบนโต๊ะอาหารที่ดีมิได้ใช้ทำ�งานเหมือนไขควง  
แต่เมื่อน๊อตสกรูที่ประตูของตู้เย็น หลวมและมีมีดวางอยู่ใกล้ๆ
ตรงนั้น ขณะที่ไขควงหายไปตั้งแต่คริสตมาสที่แล้ว  เราคงต้อง
คว้าเอาสิ่งที่ใกล้มือที่สุดก่อน บางครั้งก็ทำ�ให้งานเสร็จลงได้
แม้มันจะไม่ดีสำ�หรับมีด คาทอลิกหลายคนไม่พอใจกับ “การ
สารภาพบาป” เพราะว่าพวกเขาต้องการให้พิธีการนี้ทำ�อะไร
อย่างอื่นที่มันมิได้มีไว้ทำ�เช่นนั้น
5. อย่าใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งทดแทนอย่างอื่น   ศีลแห่งการ
คืนดีทำ�งานดีที่สุดเมื่อคุณประสบผลสำ�เร็จในขั้นตอนของการ
คืนดีก่อนการรับศีลนี้แล้ว การมาสารภาพบาป “ผมเป็นขี้เมา
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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คนหนึ่ง” มิอาจทดแทนการไปสถานบำ�บัดโรคติดสุร าเรื้อรัง
ได้  การสารภาพบาปว่า  “คู่แต่งงานและข้าพเจ้าเริ่มตะโกนใส่
กันและตบตีกัน” ไม่ใช่สิ่งทดแทนสำ�หรับการหาที่ปรึกษาการ
แต่งงานได้  ด้วยการบอกพระสงฆ์ผู้อภัยบาปว่า  “ผมโกรธมาก
เมื่อลูกๆ ของเพื่อนบ้านเล่นกันนอกหน้าต่างห้องนอนของผม
ขณะที่ผมกำ�ลังพยายามจะนอนหลับ” ก็มิอาจทดแทนการไป
พูดกับเพื่อนบ้านและอธิบายความต้องการของคุณ
6. พูดเรื่องบาป – ไม่ใช่เพียง “ความผิด”   พวกเราหลายคน
นั้นเมื่อเราเป็นเด็กและเตรียมตัวที่จะสารภาพบาปเป็นครั้งแรก
ของเรา  เราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบาป “ในทางเทคนิค” เป็น
อันดับแรก บ่อยทีเดียวที่เรียนรู้ว่าบาปคือ “การไม่รักษากฎ
เกณฑ์” ที่ผู้ใหญ่วางไว้   ตัวอย่างเช่น เราอาจสารภาพ (ตอน
แก้บาป) ว่า  “ฉันไม่นบนอบเชื่อฟังคำ�สั่งพ่อและแม่สามครั้ง”        
เมื่ อ เราโตขึ้ น และมี วุ ฒิ ภ าวะขึ้ น “รายการกฎเกณฑ์ ” ภายใน
ของเรา  (หรือที่บางคนเรียกซุปเปอร์อีโก (Superego) ที่เติบโต
ขึ้นด้วยและเรารวบรวม “เรื่องที่น่าจะทำ�” และ “เรื่องที่ควร
ทำ�” มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใดก็ตามที่เราละเมิดหนึ่งในกฎเกณฑ์
นี้   โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม   เรารู้สึกมีความผิด   ความผิดนี้ไม่
เหมือนกับบาป
บาปในแนวความคิดของคริสตชนนั้น มิใช่เพียง “ละเมิด
กฎ” เท่านั้น สำ�หรับคริสตชนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะ
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เข้าใจว่า  บาปนั้นสัมพันธ์กับความรัก พระเจ้าทรงรักเรามาก
แต่เราก็มักจะล้มเหลวในการตอบสนองความรักนั้น เมื่อเรา
ตรวจสอบชีวิตของเราในแสงแห่งสารของพระเยซูเจ้านั้นเราจะ
พบว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกเราไปสู่ความสมบูรณ์ครบครัน ไป
สู่การมีวุฒิภาวะ พระองค์สอนว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างอุดม
สมบูรณ์  สำ�หรับคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นบาปเป็นมากกว่าการ
ละเมิดกฏ บาปเป็นความล้มเหลวที่เราจะเติบโตขึ้น บาปทุก
วันนี้เป็นเหมือนที่คุณเป็นเมื่อวานนี้ บาปเป็นความล้มเหลว
ในการที่จะตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าที่แสดงต่อเราใน
องค์พระเยซูคริสตเจ้า  นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไมตอนนี้การประกาศ
พระวาจาของพระเจ้าจึงเป็นตอนที่สำ�คัญในศีลแห่งการคืนดี
เป็นพระวาจาของพระเจ้าซึ่งตัดสินว่าเราทำ�บาปและเชื้อเชิญ
เราไปสู่การกลับใจ
หนึ่งในสิ่ง “แปลกประหลาด” เกี่ยวกับความเข้าใจของ
คริสตชนเรื่องบาป ก็คือว่าคริสตชนกลายเป็นผู้ที่ตระหนักมาก
ขึ้นเรื่องบาปเป็นสัดส่วนกับการเติบโตของความศักดิ์สิทธิ์ ยิ่ง
เรารัก ยิ่งเรารู้ว่าผู้ทรงรักเรานั้นถูกละเมิดมากขึ้นเท่าใด  นักบุญ
ผู้ ยิ่ งใหญ่ ห ลายองค์เข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ ย วกั บบาป นั ก บุ ญ
ฟรังซิส แห่งอัสซีซี ขณะที่กำ�ลังจะสิ้นใจ  ได้ประกาศว่าตัวท่าน
เป็นคนบาปหนาที่สุดในบรรดาคนบาปทั้งหลาย ณ ช่วงเวลา
หนึ่งพ่อก็คิดว่านี้เป็นเพียงการพูดเรื่อยเปื่อยที่น่าศรัทธาของ
คนที่ไม่ใช่คนโลกนี้ แต่ตอนนี้พ่อเห็นว่าคำ�พูดนี้เป็นการเข้าใจ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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อย่างซื่อสัตย์ของคนรักผู้ยิ่งใหญ่ ประสบการณ์ของพ่อมักจะ
เป็นว่า ความปรารถนาของหลายๆคนที่จะเรับศีลแห่งการคืนดี
นี้เป็นสัดส่วนกับความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขามิได้เป็นสัดส่วนกับ
ความบาปของพวกเขา
7.ตรวจสอบชีวิตของคุณ ในแสงสว่า งแห่ ง พระวาจาของ
พระเจ้า ในอดีตเรามาวัดเพื่อการสารภาพบาป โดยรู้ล่วงหน้า
แล้วว่าเรามีบาปอะไรและเราจะพูดว่าอย่างไร สิ่งนี้อาจมิใช่
ความคิดที่ดีเสมอไป มันสำ�คัญที่เราจะต้องมาวัดด้วยจิตใจเปิด
กว้าง อย่าเพิ่งตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าเรื่องใดในบาปของคุณที่
เป็นบาปจนกว่าคุณจะเข้าร่วมในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ให้บทอ่าน
ต่างๆ การประกอบพิธีกรรม และจารีตพิธีเองช่วยคุณให้มา
เห็นว่าคุณมีบาปอะไรบ้าง  ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ก็จง
สารภาพบาปเกี่ยวกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ (เช่น ฉันได้ปิดกั้น
การเสด็จมาของพระเจ้าในจิตใจฉันอย่างไร?) ในช่วงเทศกาล
มหาพรต ก็ให้สารภาพบาปเกี่ยวกับเทศกาลมหาพรต (เช่น ฉัน
ล้มเหลวในการดำ�เนินชีวิตตามที่ฉันได้สัญญาไว้ตอนรับศีลล้าง
บาปอย่างไรบ้าง?)
ระหว่างการอ่านบทอ่านพระคั ม ภี ร์ จงสำ � รวมจิ ต ใจ
ไปที่ความรักของพระเจ้าต่อคุณเอง กฎเกณฑ์สามารถแสดง
รายการของสิ่งที่เราทำ�ผิดได้  แต่กฎเกณฑ์ไม่มีพลังอำ�นาจที่จะ
ช่วยให้เรากลับใจได้  ความรักของพระเจ้ามีพลังอำ�นาจที่ว่านั้น  
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ขณะที่เราฟังการอ่านประกาศถึงความรักของพระเจ้าต่อเรา
อยู่นั้น เราก็เผชิญกับการตอบสนองของเราเองต่อความรักนั้น  
ความรักของเราถึงระดับที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “นี่คือบทบัญญัติ
ของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยอห์น
15:12)?  มันเป็นประสบการณ์ธรรมดาของพวกเราที่เราขาดสิ่ง
นี้ คือ เรามิได้รักพอ
พระบั ญญัติสิบประการเป็นเพีย งส่ วนเล็ ก ๆของพระ
คัมภีร์  คาทอลิกบางคนได้พบว่า  การจำ�กัดขอบเขตการตรวจ
สอบของพวกเขาต่อพระบัญญัติสิบประการนั้นนำ�พวกเขาไปสู่
การแก้บาปที่ซ้ำ�ซาก น่าเบื่อหน่าย   และไม่สามารถทำ�ให้ดีได้
ตามศีลแห่งการคืนดีนั้น พระคัมภีร์ทั้งฉบับจึงจะเป็นสิ่งที่เราจะ
ต้องศึกษา
ตัวอย่างเชน่ ถ้าคุณกำ�ลังรำ�พึงเกีย่ วกับเรือ่ งในพระวรสาร
ตามคำ�บอกเล่าของนักบุญยอห์น เรื่องการรักษาคนตาบอดแต่
กำ�เนิด คุณอาจสารภาพว่า  “คุณพ่อ ลูกเสียใจในเวลาที่ลูกมืด
บอดด้วยความปรารถนาของลูกที่จะเอาชนะข้อพิสูจน์ของคน
อื่น” หรือ “ลูกเสียใจสำ�หรับเวลาที่ลูกประณามผู้อื่นเป็นต้นเหตุ
ปัญหาของลูก” หรือ “ลูกอยากสารภาพว่าหลายครั้งที่ลูกไม่
เห็นความจำ�เป็นที่จะหยุดพักและไปอย่างช้าๆ “
ถ้าวิธีการตรวจสอบมโนธรรมของคุณเหล่านี้ไม่สามารถ
ทำ�งานให้คุณได้ จงพยายามใช้แบบวิธีที่มีพื้นฐานของฤทธิ์กุศล
ทางเทววิทยาสามประการ (คือ ความเชื่อ ความหวังและความ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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รัก) ที่พบได้ในภาคผนวก
8. จับเอาเวลาที่ถูกต้อง   ประสบการณ์ของพ่อพบว่า คนเรา
จะเฉลิมฉลองศีลประการนี้อย่างได้ผลที่สุด เมื่อการเฉลิมฉลอง
ศีลนี้จัดขึ้นในช่วงเหตุการณ์สำ�คัญบางช่วงในชีวิตของพวกเขา  
เหตุการณ์นี้อาจเป็นครบรอบปีการเฉลิมฉลองสมโภชใหญ่ปัส
กาหรือคริสตมาส มันอาจจะเป็นหลักไมล์หรือจุดเปลี่ยนใน
การดำ�เนินชีวิตพวกเขา  ตัวอย่างเช่น การเตรียมการแต่งงาน
หรื อ ช่ ว งเวลาเข้าเงี ย บฟื้ น ฟู จิ ต ใจ หลายๆครอบครั ว มั ก จะ
เฉลิมฉลองการคืนดีกับพระเจ้าด้วยกันเมื่อลูกคนใดของพวก
เขาได้เฉลิมฉลองการรับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรก นอกจากนี้
เทศกาลมหาพรตก็เป็นช่วงเวลาพิเศษเสมอสำ�หรับศีลแห่งการ
คืนดี
ถ้าคุณชอบที่จะรับศีลแห่งการคืนดีในแบบจารีตพิธีแก้
บาปรวม จารีตพิธีศีลแห่งการคืนดีของผู้ขอสารภาพบาปหลาย
คนโดยมี พระสงฆ์ผู้อ ภัยบาปและโปรดบาปองค์ เดี ย ว (หรื อ
หลายองค์ ) คุ ณ คงต้ อ งพยายามให้ วั ด ของคุ ณ จั ด ขึ้ น ในช่ ว ง
เทศกาลมหาพรต เทศกาลเตรียมรับเสด็จ และในเวลาเมื่อมี
หลายครอบครัวต่างๆ ฉลองศีลอภัยบาปแรกของลูกหลานของ
พวกเขา
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9. ประสบการณ์การคืนดีในวิธกี ารต่างๆ การคืนดีกบั พระเจ้า
ที่มีในศีลศักดิ์สิทธิ์ได้รับการปรับปรุงขึ้น เมื่อคุณมีประสบการณ์
การคื น ดี ใ นวี ธี ก ารต่างๆ คาทอลิ ก หลายคนรายงานว่า วิ ธี
ธรรมดาที่สุดซึ่งพวกเขามีประสบการณ์ของการคืนดีโดยที่มิใช่
ได้จากศีลอภัยบาป คือโดยการรับศีลมหาสนิท (84%) โดย
ภาวนาส่ ว นตั ว (78%) โดยสวดบทแสดงความทุ ก ข์ (64%)
โดยพู ด คุ ย กั บ เพื่อ น (52%) โดยการช่ว ยคนอื่ นในยามที่ เขา
ต้องการ(45%)และโดยการอ่านพระคัมภีร์ (45%)  (ผลสะท้อน
เรื่องศีลแก้บาปในชีวิตคาทอลิกปัจจุบัน)
10. จงเปิดที่จะรับของประทาน  “สันติสุขจงดำ�รงอยู่กับท่าน
ทั้งหลายเถิด พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไป
ฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) สันติสุขเป็นของประทานปัสกาของ
พระเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ   พระคริสตเจ้าได้ทรงใช้สานุศิษย์ของ
พระองค์ไปสานต่อพันธกิจของพระองค์ในการบำ�บัดรักษาโรค
การให้อภัยบาปและการคืนดีกับพระเจ้า-พันธกิจของพระองค์
ในการนำ�สันติสขุ กลับคืนมาสูม่ นุษย์ สันติสขุ เปน็ “ของประทาน”
ของศีลแห่งการคืนดี นี่คือทำ�ไมเราสามารถพูดถึงการเฉลิม
ฉลองศีลแห่งการคืนดีนี้
สวรรค์มีความยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งสำ�นึกบาป สิ่งใด
ที่ได้ผ่อนคลายในโลกสิ่งนั้นก็ได้ผ่อนคลายในสวรรค์ด้วย   และ
สิ่งใดที่ได้เฉลิมฉลองในสวรรค์สิ่งนั้นก็ได้เฉลิมฉลองในโลกด้วย  
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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ที่ วั ด ของพ่ อ จั ด คุ๊ ก กี้ แ ละพั๊ น ช์ ใ ห้ กั บ เด็ ก และครอบครั ว ของ
พวกเขาสำ�หรับฉลองการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรก สิ่งต่างๆเหล่า
นี้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร! พ่อไม่เคยคิดถึงการจัดงานกิน
เลี้ยงเมื่อตัวเองแก้บาปครั้งแรกเลย แต่เป็นการให้ความสนใจ
ไปที่ฉันได้ทำ�อะไรและไม่ได้ทำ�อะไรในขณะที่พระเยซูเจ้าทรง
กระทำ�
เป็นเวลาหลายปี เมื่อพ่อเริ่มทำ�งานเรื่องศีลแห่งการ
คืนดีในฐานะพระสงฆ์นั้น พ่อห่วงกังวลว่าเมื่อใดพ่อจะสามารถ
“อภัยบาป” ได้ และเมื่อใดที่พ่อจำ�ต้องปฏิเสธ   อย่างช้าๆ พ่อ
เริ่มคิดได้ว่าปัญหาแท้จริงไม่ใช่การอภัยบาป แต่เป็นการช่วย
คนให้ฟังเรื่องการอภัยบาป จริงๆแล้ว น้อยคนนักจะฟังว่าพระ
เยซูเจ้าทรงกระทำ�อะไรเพื่อพวกเขาบ้าง? น้อยคนนักที่ฟังและ
มีประสบการณ์   “จงไปในสันติสุข   บาปของท่านได้รับการยก
แล้ว” แต่สำ�หรับบางคนที่ได้ยิน (และด้วยการฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์
วิ ธี ก ารใหม่ นี้ ก็ ช่ ว ยให้ เราให้ ไ ด้ ยิ น เสี ย งแห่ ง สั น ติ สุ ข เหล่านี้
ชั ด เจนมากขึ้ น กว่าจารี ต พิ ธี แ บบเดิ ม ๆ) นั้ น ก็ จ ะได้ รั บ ของ
ประทาน  และพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้รับของประทานแน่นอน
ทำ�ไมฉัน “ไปสารภาพบาป?” ก็เพื่อรับของประทานแห่ง
การคืนดีจากพระเจ้า  ของประทานนี้มีให้กับคุณด้วย  มันอยู่ที่
นั่นเพื่อรอให้ใครๆ ร้องขอ
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บทสรุป
แม้ มัน จะไม่เหมือ นกับวิธีที่เคยทำ � มา แต่ ศี ลแห่ งการ
คืนดีก็ยังเป็นส่วนสำ�คัญของการทำ�งานของพระศาสนจักร  ถ้า
คุณยังใหม่ต่อพระศาสนจักร หรือห่างเหินจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ไป
ระยะหนึ่ง เราหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ
การรับศีลอภัยบาปดีขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะ
ทำ�การรับศีลอภัยบาปให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามความ
เชื่อของคุณ โปรดจำ�ไว้ว่า  การรับศีลอภัยบาปนั้นสามารถเป็น
ข้อควรปฏิบัติหนึ่งของความเชื่อ (ดังที่เราได้พิจารณาไว้ในบท
ที่หนึ่ง)   แต่สิ่งนี้มีไว้เพื่อประโยชน์สำ�หรับเรา  มิใช่เป็นภาระ
สำ�หรับเรา
ถ้าคุณยังมีค�ำ ถาม หรือขอ้ สงสัยใดเกีย่ วกับเรือ่ งนีส้ ามารถ
ศึกษาในภาคผนวกเพื่อความเข้าใจมากขึ้น หรือสามารถหาคำ�
ตอบได้โดยเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ www. catholic.or.th หรือ www.
kamsonbkk.com หรือเพียงไปพบคุณพ่อเจ้าอาวาสของคุณ
เพราะจะรู้สึกเป็นสุขใจมากที่จะต้อนรับคุณไปสู่ศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่งพระหรรษทานประการนี้
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ภาคผนวก
การตรวจสอบมโนธรรม
พวกเราจำ�นวนมาก คุ้นเคยกับการเตรียมสารภาพบาป
โดยพิจารณาตามพระบัญญัติสิบประการ เพื่อจะดูว่าที่ใดเรา
ผิดพลาดจากเกณฑท์ ก่ี �ำ หนดไวอ้ ย่างไรบ้าง การปฏิบตั อิ กี อย่าง
ที่จะพิจารณามีการเสนอโดยคุณพ่อ John Hardon S.J.  โดย
ถามตัวเองว่าเราดำ�เนินชีวิตตามฤทธิ์กุศลทางเทววิทยาสาม
ประการ คือ – ความเชื่อ ความหวังและความรัก - เพียงใด?
ความเชื่อ
• ฉันใช้ความพยายามอย่างซื่อสัตย์  ที่จะเติบโตในฤทธิ์กุศล
แห่งความเชื่อทุกวันหรือไม่?
• ฉันสวดภาวนาทุกวันเพื่อเพิ่มความเชื่อหรือไม่?
• วันนี้ฉันทำ�อะไรที่แสดงออกภายนอกถึงความเชื่อของฉัน
หรือไม่?
• ฉันพยายามจริงจังที่จะแก้ความยุ่งยาก ที่อาจเกิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อของฉันหรือไม่?
• เมื่ อ คนๆหนึ่ ง พู ด ขั ด แย้ ง กั บ ข้ อ ความเชื่ อ ที่ ฉั น มี ฉั น เคย
ปกป้องความเชื่อของฉันด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ
และเมตตาจิต หรือไม่?
• ฉันได้ช่วยคนบางคนแก้ปัญหาความยุ่งยากต่อความเชื่อ
ของเขาหรือไม่?
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ความหวัง  
• เมื่อพบว่าตัวเองท้อถอย ฉันสวดภาวนาสั้นๆทันทีหรือไม่?
• ฉันยังคงวนเวียนอยู่ในความห่วงกังวล แทนที่จะสลัดมันทิ้ง
ไปจากความนึกคิดของฉันหรือไม่?
• ฉันละทิ้งฤทธิ์กุศลความหวัง ด้วยการยึดติดกับสิ่งของต่างๆ
ในโลกนี้หรือไม่?
• ฉันพยายามที่จะมองพระสัพพัญญูของพระเจ้าในทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิตของฉันหรือไม่?
• ฉั น พยายามมองเห็ น ทุ ก อย่างในทั ศ นะของความเป็ น
นิรันดรหรือไม่?
• วันนี้ฉันบ่นว่า (แม้จะภายในใจก็ตาม) บ่อยมากเพียงใด?
ความรัก  
• วันนี้ฉันได้บอกพระเจ้าว่าฉันรักพระองค์หรือไม่?
• ฉันขาดความรักเมตตา โดยพูดไม่เห็นใจผู้อื่นหรือไม่?
• ฉันเคยจงใจหลีกเลี่ยงใครเพราะฉันไม่ชอบเขาไหม?
• ฉันเคยให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอหรือทำ�ผิดพลาดหรือ
ไม่?
• วันนี้ฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจร่าเริงไหม?
• ฉันควบคุมความคิดที่ขาดเมตตาทันทีทันใดที่ปรากฏขึ้นใน
ห้วงนึกของฉันไหม?
• วันนี้ฉันสวดภาวนาเพื่อคนอื่นหรือไม่
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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• เมือ่ คนใดคนหนึง่ ทำ�ใหฉ้ นั โกรธฉุนเฉียว ฉันไดค้ วบคุมอารมณ์
ของฉันหรือไม่?
• วันนี้ฉันทำ�พลีกรรมใดเพื่อใครบางคนหรือไม่?
บทอัญเชิญพระจิตเจ้า
เชิญเสด็จมาข้าแตพ่ ระจิตเจ้า เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจ
สัตบุรุษและทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์ 
โปรดประทานพระจิ ต ของพระองค์ แ ละสรรพสิ่ ง จะอุ บั ติ ขึ้ น
มา  แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่  ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิต
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดย
พระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทาจาก
พระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
บทสารภาพบาป
ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า  ผู้ทรงสรรพานุภาพและ
ต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำ�บาปมากมาย ด้วยกาย วาจา 
ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่า
เป็นคนบาป (ข้อนอกเพียงครั้งเดียว)
ดังนั้น ขอพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอ
ทู ต สวรรค์ แ ละนั ก บุ ญ ทั้ ง หลาย และพี่ น้ อ งด้ ว ย ช่ ว ยวิ ง วอน
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พระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ
บทแสดงความทุกข์
นี่ คื อ บทสวดแสดงความทุ ก ข์ ที่ นิ ย มกั น และพวกเรา
หลายๆคนจำ�ได้ขึ้นใจตั้งแต่เรียนชั้นประถม  ขอนำ�มาเสนอที่นี่
เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำ�ของคุณ หรือช่วยคุณให้คิดถึงการแสดง
ความทุกข์ถึงบาปของคุณเอง
ข้าแต่ พ ระเจ้า ข้าพเจ้าเป็ น ทุ ก ข์ เ สี ย ใจที่ ไ ด้ ทำ � บาป  
เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาป
ทำ�เคืองพระทัยพระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับ
ความรักจากมนุษย์ทั้งมวล  เดชะพระหรรษทานช่วย  ข้าพเจ้า
ตั้ ง ใจแน่ ว แน่ ว่าจะไม่ ทำ � บาปอี ก เลย จะหลี ก หนี โ อกาสบาป  
และจะพยายามใช้โทษบาป โปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่
ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน.
บทขอบพระคุณพระเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้าขอโมทนาคุณพระองค์ที่ได้โปรด
ให้ข้าพเจ้าพ้นจากบาปทางศีลอภัยบาปนี้ ขอพระองค์ประทาน
พระหรรษทานช่วยข้าพเจ้าอย่าได้ทำ�บาปผิดต่อพระองค์สบื ไป
อีกเลย ข้าแต่พระเยซูเจ้าทีร่ กั ยิง่ พระองคไ์ ดช้ �ำ ระวิญญาณข้าพเจ้า
ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐ ข้าพเจ้าสำ�นึกในพระกรุณาธิคุณ
ของพระองค์ ขอแสดงความรักต่อพระองค์สิ้นสุดจิตใจ โปรดให้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลอภัยบาป
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ข้าพเจ้ารักพระองค์ยิ่งวันยิ่งทวีขึ้นไปเทอญ
ข้าแตพ่ ระมารดามารีย์ พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า
ช่วยวิงวอนพระเจ้าอย่าให้ลูกตกในบาปอีกเลย และให้ลูกได้
เป็นลูกที่รักของพระแม่เสมอไปเทอญ
ข้าแต่อารักขเทวดา โปรดนำ�ข้าพเจ้าไปกราบโมทนาคุณ
พระเยซู เ จ้า ที่ ไ ด้ ท รงชำ � ระล้างข้าพเจ้าให้ ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์
ปราศจากบาปและมลทินทั้งปวงด้วยเทอญ อาแมน
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