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ศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท

ศีลสารภาพบาป

ศีลสารภาพบาป (การสารภาพบาป) คอื 

 หนึ่งในศีลศักดิ์สิทธิท์ั้ง 7 ข้อของศาสนาคริสต์ 
โดยผู้ที่สารภาพบาปจะประกาศบาปของ

 ตนเองต่อหน้าบาทหลวง โดยจากนัน้จะมีบท
สวดแก้บาปอย่างเป็นที่ประจักษ์แก่พยาน(โดย

การอ่านบทสวดแก้บาป)โดยถือว่าผู้สารภาพ
บาปได้สละบาปออกไปในเชิงนามธรรมโดย
พระบุตรเย  ซูคริสต์เจ้า ศีลดังกล่าวถกูบัญญัติ

 ข้ึนโดยพระเยซูเอง โดยพระองค์ได้กล่าวแก่
 “เหล่าสาวกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง

หลายว่าสิ่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลกก็จะถกู
 ผูกมัดในสวรรค์ และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลก

ก็จะถูกปล่อยในสวรรค์” (  มัทธิว 18:18)  “และในอีกบทหนึ่งกล่าวว่า ท่าน
ทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด

 ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสยี และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้
ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น” (  ยอห์น 20:22-23)  อัครสาวกทั้ง 12 

  “ ”  “ ” องค์ ได้รับ อำานาจ จากพระเยซูในการ ผูกมัดและปล่อย และได้
ถ่ายทอดต่อมายังเหล่าสังฆราชรุ่นต่อๆมาผ่านการประกอบพิธีรับศีล
กำาลัง(พิธีศีลบวช) เพื่อถ่ายทอดอำานาจดังกล่าวต่อไปแก่นักบวชทั้งหลาย

หลวงพ่อนักบุญ1  หลายๆ ท่านต่างขนานนามศีลสารภาพบาปนี้ว่าเป็น
 ดั่งศีลล้างบาปครั้งที่สอง ถ้าในการผ่านศีลล้างบาปมนุษย์จะได้ชำาระตน

จากบาปของการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งตกทอดมาจากการเป็นลูกหลานของอดั

1      ในที่น้ี หมายถึง สังฆราช บาทหลวง และพระนักบวชทั้งหลาย ทีไ่ด้รับการยกย่องบูชาจากค
 ริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ให้เป็นนักบุญ โดยเหล่าครูบาอาจารย์เหล่าน้ีได้สั่งสอนเร่ืองศรัทธาใน

  พระเจ้าไม่เพียงโดยคำาพูดหรือหนังสือเท่าน้ัน แตท่ี่สำาคัญคือ ครูบาอาจารย์เหล่าน้ีใช้ชวีิตเป็น
   “ ” ตัวอย่างสอนคนทั่วไป ในทางคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ คำาว่า หลวงพ่อนักบุญ ไมไ่ด้ใช้แทนการ
   เรียกบาทหลวงทั่วไป เหมือนในนิกายคาทอลิก นอกจากน้ี การเรียกบาทหลวงทั่วไปโดยใช้คำา

   เรียกแบบน้ี ยงัเป็นการแสดงถึงความห่างไกลวัดทางจิตใจของคนๆ น้ันอีกด้วย
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 มและอีวาแล้ว ศีลสารภาพบาปนั้นจะชำาระเขาจากบาปของตนเองที่ก่อไว้ 
ซึ่งสะสมโดยตัวเขาเองหลังจากรับศีลล้างบาป

เพื่อให้พิธีศีลสารภาพบาปดำาเนิ  นไปอย่างสมบูรณ์ สิง่ที่ผู้สารภาพ
  บาปจำาเป็นต้องทำาคือ การระลึกตระหนักถึงบาปของตนเอง และสารภาพ

  บาปเหล่านั้นออกมาอย่างใจจริง ความปรารถนาที่จะกลับตัวจากบาป และ
  ไม่กระทำาบาปนั้นซำ้าอีก ความศรัทธามั่นในพระเยซู และความหวังถึงพระ

 เมตตาของพระองค์ รวมถึงความเช่ือที่ว่าศีลสารภาพบาปมีอำานาจที่จะ
ชะล้างบาปและทำาความสะอาดใจที่สารภาพบาปออกมาอย่างจริงใจผ่าน
บทสวดของนักบวช

นกับุญยอห์นกล่าวว่า “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอก
 ตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย” (1  ยอห์น 1:8) ในขณะเดยีวกัน

  “   เรามักจะได้ยินหลายๆ คนพูดว่า ฉันก็ไม่ได้ฆ่าใคร ฉันไม่ได้ขโมย ไม่ได้
ล่วงประเวณีกับใครแล้วจะให้ฉันสารภาพบาปอะไรกัน?” แตถ่้าเราลอง
ทำาความรู้จักกับพระบัญญัติในพระคัมภรี์ดีพอแล้วเราจะพบว่าเราทุกคน

 ต่างก็ทำาบาปต่อใครและใครหรือสิ่งไหนไม่มากก็น้อย โดยเงื่อนไขแล้วบาป
   ต่างๆ ที่มนุษย์ก่อ สามารถแบ่งเป็นสามกลุ่มหลักๆ คือบาปที่ผิดต่อพระเจ้า 

 บาปที่ผิดต่อคนใกล้ชิด และบาปที่ผิดต่อตนเอง

บาปที่ผิดต่อพระเจ้า
- ความไม่กตญัญูต่อพระเจ้า

-   ความไม่เช่ือ ความสงสัยในศรัทธา การอบรมสั่งสอนคนอ่ืนอย่างผิดๆ 

เพื่อแก้ตัวต่อความไม่เช่ือของตนเอง

- การถดถอยในความเช่ือ การนิ่งเงียบเพราะน้อยใจไม่กล้าเวลาที่คน
  อ่ืนกล่าวร้ายต่อความเช่ือในพระเจ้า การไม่สวมกางเขนบนตัว การไป

 เข้าคบหากับพวกลัทธิอ่ืน ๆ
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-  การเอ่ยพระนามของพระเจ้าโดย  ไม่เคารพ (เวลาที่ไม่ได้เอ่ยพระนาม
 ของพระเจ้าในบทสวด หรือการพูดสนทนาเกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่องอัน

ไม่สมควร)

- การสาบานโดยพระนามของพระเจ้า

- การดูดวงทำานายโชคชะตา  การรักษาโดยหมอผีและแม่มด การขอ
  ความช่วยเหลือต่างๆ จากผู้มีญาณวิเศษ การอ่านหนังสือเวทมนต์ไม่

   ว่าจะวิญญาณขาว ดำา หรือมนต์อ่ืนๆ การอ่านและการเผยแผ่หนังสือ
  เวทมนตเ์หล่านี้ รวมถึงการสอนคำาสอนที่ผิดๆ

- ความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

- การเลน่การพนัน

- การละเว้นการปฏิบัติตามหลักสวดมนต์ทำาวัตรเช้า และเย็น

- การไม่เข้าโบสถ์ในวนัอาทิตย์ และเทศกาลอ่ืนๆ

- การไม่ถือศีลอดในวันพุธ  และวันศุกร์ การผิดหลักการถือศีลอดอ่ืนๆ 
ที่กำาหนดไว้โดยคริสตจักร

- การไม่ตั้งใจ (ละเว้นการอ่านทุกวนั)  อ่านพระคัมภีร์ไบเบ้ิล หรือ
หนังสือจรรโลงใจ

- การละเมิดศีลต่างๆ ที่บัญญัติไว้โดยพระเจ้า

- อาการท้อถอยในเวลาที่ลำาบาก และความไม่เช่ือในพระวินิจฉัยของ
   พระเจ้า การกลัวความชรา ความยากจน และความเจ็บป่วย

- การเสยีสมาธิในขณะอ  ธิษฐานสวดมนต์ การใช้ความคิดถึงเรื่องทาง
โลกในขณะประกอบพิธีทางศาสนา

- การว่ากล่าวประณามคริสตจักร และนักบวช

- การหลงใหล  และพึงพอใจในสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนโลก
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- การดำาเนินชีวิตอยู่ในบาปต่อไปโดยอาศัยใช้ความเมตตาของพระเจ้า 

 นั่นคือ การยึดมั่นในพระเจ้าอย่างเกินขอบเขต

- การใช้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ใ   นการดูทีวี การอ่านหนังสือเพื่อ
 ความบันเทิงแทนที่จะสวดมนต์อธิษฐาน หรืออ่านพระคัมภีร์ไบเบ้ิล

หรืออ่านหนังสือจรรโลงจิตใจ

-  การเก็บงำาบาปบางอย่างโดยไม่สารภาพ และการรับศีลมหาสนิทด้วย
กิริยาไม่เหมาะสม

-   การคาดหวังในตนเอง หรือคาดหวังในตัวมนุษย์ การหวังอย่างลมๆ 
 แล้งๆ ในกำาลังของตนเองหรือการคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

 โดยไมย่ึดมั่นในความเป็นจริงว่า พระเจ้านั้นทรงคุมทุกอย่างอยู่ใน
พระหัตถ์อยู่แล้ว

บาปผิดต่อผู้ใกล้ชิด
- การอบรมสั่งสอนเด็กโดยไม่สอนความเช่ือศรัทธาในพระคริสต์

-   การโมโหง่าย การใช้อารมณ์โกรธ การใช้อารมณฉ์ุนเฉยีว

- การทำาตัวเป็นคนหน้าซื่อใจคด

- การเป็นพยานเท็จ

- ความแคน้อาฆาต

- การดูถกู

- ความข้ีเหนียว

- การไม่ใช้คืนหนี้

- การเบ้ียวเงินค่าจ้างใช้แรงงาน
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- การปฏิเสธให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

-  การไม่เคารพบิดามารดา และการใช้อารมณ์หงุดหงิดต่อความแก่เฒ่า
ของท่าน

- การไม่ให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า

- การไม่ตั้งใจทำางานในที่ทำางานของตน

- การประณามหยามเหยียด

-  การหยิบเอาของของผู้อ่ืน การขโมย

- การทะเลาะต่อเถียงกับคนข้างบ้านหรือผู้ที่ใกล้ชิด

- การฆ่าลูกในท้องตนเอง (ทำาแท้ง) หรือการชักจูงให้ผู้อ่ืนฆ่าลูกในท้อง 

(ทำาแท้ง)

- การฆ่าคนด้วยคำาพูด   คือการพูดให้ร้ายผู้อ่ืน หรือประณามคนอ่ืน จน
กระทั่งคนนั้นถึงแก่สภาพใกลต้ายหรือตายไป

- การดื่มสุรามึนเมาในเวลาร่วมรำาลึกถึงบุคค  ลที่เสียชีวิตนัน้ๆ แทนการ
ตั้งจิตอธิษฐานเผ่ือแผ่ส่วนบุญแก่ผู้ที่เสียชีวิต

บาปที่ผิดต่อตนเอง
-   การพูดมาก การคิดมาก การพูดเพ้อเจ้อไม่มีสาระ

- หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุ

- การพูดหยาบคาย

- การเห็นแก่ตัวเอง
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- การทำาความดีเพื่อจงใจให้ผู้อ่ืนเห็น

- ความทะเยอทะยานมักใหญใ่ฝ่สูง

- ความปรารถนาที่จะรำ่ารวย

- ความเห็นแก่เงิน

- ความอิจฉาริษยา

- การพูดเท็จ

-  อาการเมา การเสพยาเสพติด

- การเห็นแก่กิน

-  การละเมิดประเวณี ไดแ้ก่การยั่วให้เกิดอารมณ์ใคร่  ความปรารถนาที่
  ไม่บริสุทธิ์ การสัมผัสล่วงประเวณี การชมภาพยนตร์อีโรติกหรือการ

  อ่านหนังสือประเภทอย่างว่า

- การร่วมประวณีกับบุคคลที่ไม่ไดเ้ป็นสามีหรือภรรยา

- การนอกใจสามีหรือภรรยา

- การล่วงประเวณีที่ผิดต่อธรรมชาติโดยร่วมประเวณีเพศเดียวกนั หรือ
การใช้มือล่วงประเวณี

-  การผิดทางสายเลือด โดยร่วมประเวณีกับคนในสกลุเดียวกนั

แม้ว่าบาปต่างๆ  ที่ได้แจกแจงมานั้นจะแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ ทว่า 

   ในที่สดุแล้ว บาปต่างๆ นั้นล้วนก็ผิดต่อพระเจ้า (  นั่นคือ การล่วงละเมิด

 บทพระบัญญัติของพระเจ้า และเป็นการหมิ่นพระเกียรติของพระเจ้า) 

 และผิดต่อผู้ใกล้ชิด (ไม่เปิดโอกาสให้แก่การมีความรกัและความสัมพันธ์
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ที่แท้จริงทางคริสตศาสนา)  และผิดต่อตนเองด้วย (  นัน่คือ การขัดขวาง

ไม่ให้จิตของตนได้เสริมสร้างตนตามวิถีของผู้ได้รับความรอด)

ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับศีลสารภาพบาป
ผู้ที่ปรารถนาจะนำาบาปที่ตนเองได้กระทำาเอาไว้มาสารภาพต่อหน้า

 พระเจ้านั้นจะต้องเตรียมตัวมาก่อนรับพิธีดังกล่าว การเตรียมตัวจะต้องเตรี
  ยมตัวแต่เนิ่นๆ ก่อนพิธีศีลสารภาพบาป โดยสมควรอ่านและศึกษาหนังสือ

 ที่เกีย่วข้องกับศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท และเพื่อที่จะสามารถจดจำา
 บาปที่ตนเองกระทำาไว้ได้ทั้งหมดควรที่จะบันทึกไว้ในกระดาษต่างหาก เพื่อ

 ก่อนจะดำาเนินพิธีรับศีลจะได้เหลือบมองอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง หลายครั้งที่ผู้
สารภาพบาปสามารถนำากระดาษที่จดบาปเอาไว้มายื่นต่อบาทหลวงให้

 บาทหลวงอ่านได้ทันที แต่บาปบางประการที่หนักหนานักทางจิตใจสมควร
 ที่จะพูดสารภาพออกมาให้ได้ยิน ไม่จำาเป็นต้องร่ายยาวประวัติความเป็นมา

  ก่อนที่จะสารภาพบาปแค่บอกถึงบาปที่ได้กระทำาก็เพียงพอ เช่น ถ้าคุณเกิด
มีข้อขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องก็ไม่จำาเป็นต้อง

 เล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง แค่สารรภาพต่อบาปที่ได้
 ประณามตำาหนิติเตยีนญาติพีน่้องและเพื่อนบ้านของตนก็พอ สำาหรับ

  พระเจ้าและบาทหลวง สิ่งที่สำาคัญไม่ใช่รายช่ือบาปของผู้สารภาพบาป แต่
 เป็นอากัปกิริยาความรู้สึกสำานึกบาปของผู้พูด และไม่ใช่เรื่องราวอย่าง

 ละเอียดที่สำาคญัแต่เป็นใจของผู้สารภาพที่เปิดเผยต่อหน้าพระเจ้า ต้องจำาไว้
อย่างหนึ่งว่าการสารภาพบาปมิใช่เพียงการตระหนักถึงข้อด้อยของตนเอง

  แต่ประการแรกเลย คือความกระหายที่จะชำาระตนจากบาปเหล่านั้น ไม่ว่า
  กรณีใดๆ ห้ามการยกเหตุผลแกต้ัว นั่นก็มิใช่การสารภาพบาปแล้ว! ผู้เฒ่า

 ซีลวน อาฟอนสกี้2  “ได้อธิบายถึงความหมายของการสารภาพบาปว่า นั่น
 เป็นสัญลักษณ์ของการชำาระบาป ถา้คุณเกิดความรู้สกึเกลยีดชังบาปเมื่อไร 

”นั่นแสดงว่าพระเจ้าได้ชำาระให้อภัยบาปของคุณหมดแล้ว

2     บาทหลวง ซลีวน อาฟอนสกี้ (    ชื่อในทางโลก ซมีีโอน อิวาโนวิช อันโตนอฟ)   เกิดปี 1866 ในหมู่
    บ้านโชฟสกาเย่ เมืองตัมโบฟ รัสเซีย เป็นนักบวชที่สร้างวีรกรรมที่เมืองอโฟน ได้รับการยกย่อง

  จากคริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ให้เป็นนักบุญในชั้นศิษยาภิบาล ถูกยกเป็นนักบุญในปี 1988 วันรำาลึก
   ถึงท่าน คือ วนัที่ 11  กันยายน (ตามปฏิทินแบบยูเลี่ยน)
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 จะเป็นการดีที่จะสร้างนสิัยให้ทุกๆ เย็นของแตล่ะวันเราควรวินิจฉยั
  วันที่ผ่านไปแต่ละวันของตน และสารภาพบาปแต่ละวันของตนทันที บันทึก

บาปที่หนักหนาในกระดาษเพื่อนำาไปสารภาพต่อบาทหลวงในโอกาสถัดไป 
จำาเป็นที่จะต้องทำาการประนีประนอมปรองดองกับผู้ใกล้ชิดและขอโทษแก่

 ทุกคนที่ได้ทำาผิดไว้ เมื่อเตรียมตนพร้อมแก่การรับศีลสารภาพบาปแล้วก็
สมควรที่จะเสริมบทสวดมนต์สารภาพบาปที่มีอยู่ในหนังสือบทสวดภาวนา

 ของคริสตจักรออร์โธด็อกซ์เข้าไปในการทำาวัตรตอนเยน็ของตนด้วย

 เพื่อที่จะรับศีลสารภาพบาป ควรที่จะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเมื่อใดที่จะมีพี
ธีรับศีลสารภาพบาปที่โบสถ์ โบสถ์ใดที่มีการทำาพิธีทางศาสนาทุกวันที่นั่น

 คณุแน่ใจได้ว่าจะมีพิธีรีบศีลสารภาพบาปอย่างแน่นอน ที่ใดที่ไม่มีพิธกีรรม
ทุกวันก็ควรศึกษาทำาความรู้จักกับตารางการประกอบพิธีไว้ล่วงหน้า

เด็กต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับศีลสารภาพบาป

  เด็กที่อายุยังไมถ่ึง 7  ขวบ (  ในโบสถ์เรยีกว่า ผู้เยาว์) จะสามารถรับ
 ศีลมหาสนิทได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านศีลอ่ืนก่อน แต่จำาเป็นที่จะต้องสั่งสอน

อบรมแต่วัยเยาว์ให้เดก็มีนิสัยทีเ่กิดความรู้สกึที่เป็นการบูชาพระเจ้าเวลาที่
  จะรับศีล การรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ โดยปราศจากการเตรียมตัวจะทำาให้

 เกิดความรู้สึกธรรมดาและชาชินอันไม่สมควรต่อพิธีกรรม ควรเตรยีม
 ความพร้อมของผู้เยาว์ก่อนการรับศีลมหาสนิทล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน 

   โดยการอ่านพระคัมภีร์ร่วมกับผู้เยาว์ ประวัตินักบุญ และหนังสืออ่ืนๆ ที่
  จรรโลงใจทางศาสนา ลดหรือไม่กเ็ลิกดโูทรทัศน์ (แต่ผู้ปกครองควรทำา
 อย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้แน่ใจว่าไม่ทำาให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ดตี่อการรับ

ศีลมหาสนิท)  คอยดูแลให้เดก็สวดมนตต์อนเช้าและเย็นสมำ่าเสมอ พูดคุย
  กับเด็กถึงสิ่งที่ทำาในวันที่ผ่านๆ มา และพูดให้เด็กรู้สกึถึงความน่าอับอาย

   ของบาปที่ตนได้กระทำาไว้ สิ่งสำาคญัที่สุดที่ต้องจำา คือ ไม่มีอะไรที่เด็กจะ
จดจำาไปเป็นตัวอย่างที่แท้จริงมากไปกว่าความประพฤติของผู้ปกครองเอง

 นับจาก 7  ขวบข้ึนไป เด็ก (เยาวชน) จะรับศีลมหาสนิทเหมือนกับ
   ผู้ใหญ่ทั่วไป คอื หลังจากที่ได้ผ่านศีลสารภาพบาปเรียบร้อยแล้ว โดยส่วน
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   มาก บาปต่างๆ ที่ได้พูดถึงในหน้าที่แล้วนั้นต่างก็พบเห็นได้ในเด็กทั่วไป แต่
อย่างไรก็ดีการสารภาพบาปของเด็กจะมีลักษณะเฉพาะออกไปต่างจาก

  ผู้ใหญ่ ในการที่จะเตรียมใจให้เดก็พร้อมสารภาพบาปอย่างใจจริง ควรจะ
  ค่อยๆ ให้เด็กอ่านรายช่ือของบาปที่เด็กอาจจะได้กระทำาไว้ เช่น

- นอนตื่นสายจนกระทััั่งพลาดการสวดมนต์ตอนเช้าตามปกติหรือ
ไม่?

- ลืมสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหารหรือลืมสวดมนต์ก่อนเข้านอน 

หรือไม่ ?

- จำาบทสวดที่สำาคัญที่สุดในนิกายออ    “ร์โธด็อกซ์ เช่น บท ข้าแต่พระ
”   “ ”  “  ”บิดา หรือ บท สวดมนต์ถึงพระเยซู บท พระแม่มารี จงยินดี  

หรือบทสวดถึงเทพผู้คุ้มครองตนทีต่นเองมีช่ือตามเทพนั้นอยู่จนจำาได้
ข้ึนใจหรือไม่ ?

- ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์หรือไม่ ?

- เล่นจนลืมไปโบสถ์ตามเทศกาลต่างๆ ทางศาสนาหรือไม่ ?

- วางตัวอย่างเห  มาะสมหรือไม่ในขณะประกอบพิธีกรรมที่โบสถ์ วิ่งเล่น
 หรือพูดเล่นหยอกล้อกนักับเพื่อนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และทำาให้คนอ่ืน

 ต้องตกอยู่ในภวังค์ของกิเลศตัณหาหรือไม่ ?

- ได้พูดเอ่ย  พระนามของพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ ?

- ได้ทำากางแข  นบนตัวในกิริยาที่เหมาะสมหรือไม่ เร่งกระทำาเกนิไปหรือ
 ไม่ ทำาให้กางเขนบิดเบ้ียวไปหรือไม่ ?

-  จิตใจวอกแวก คิดถึงเรื่องอ่ืนขณะสวดมนต์หรือไม่ ?

- อ่านพระคัมภีร์และหนังสือจรรโลงใจอ่ืนๆ ทางศาสนาหรือไม่ ?

- ห้อยกางเขนกับตัวหรือไม่?  อายที่จะเปิดเผยว่าตนมีกางเขนหรือไม่ ?
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-  ใช้กางเขนเป็นเพียงเครื่องประดับ ซึ่งถือว่าเป็นบาปหรือไม่ ?

- ห้อย   เครื่องลางอย่างอ่ืน เช่น สญัลกัษณ์ประจำาราศีเกิดหรือไม่ ?

-  ดูหมอ ดดูวงชะตาหรือไม่ ?

- ปิดบังบาปบางประการด้วยเหตุที่เกิดความอายอย่างไม่สมควรต่อ
หน้าบาทหลวง  ผู้รับสารภาพบาป และทำาให้ได้รับศีลมหาสนิทอย่างไม่
เหมาะสมหรือไม่ ?

-  ได้ยกตน หยิ่งยโสต่อหน้าคนอ่ืนในความสำาเร็จหรือความสามารถของ

 ตนเองหรือไม่ ?

-  ได้ต่อล้อต่อเถียงกับบุคคลอ่ืนเพียงเพื่อจะเถียงเอาชนะหรือไม่ ?

- ได้โกหกหลอกลวงพ่อแม่ของตนเพียงเพราะกลัวการถูกลงโทษหรือไม่ 

?

-  ได้รับประทานอาหารอันไม่สมควรรับประทานในขณะถือศีลอด เช่น 

 ไอศกรีมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือไม่ ?

-    เช่ือฟังคุณพ่อคุณแม่ ไม่ต่อล้อต่อเถียง ไม่อ้อนขอให้ซื้อของราคาแพง 

หรือไม่?

- ได้ทุบต่อยทำาร้ายร่างกายใคร ชักพาให้ใครมาทะเลาะวิวาทตบตีกัน 

หรือไม่?

- ได้ทำาร้ายหรือรังแกผู้อ่อนแอกว่าหรือไม่?

- ได้รังแกสัตว์หรือไม่?

-  ได้นินทาถึงใครบางคน หรัือได้สร้างเรื่องกล่าวร้ายถึงใครหรือไม่?
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- ได้หัวเราะเยาะเย้  ย ดถููกผู้ที่มีปมด้อยทางร่างกายหรือไม่?

- ได้ทดลองสูบบุหรี  ั่ เสพสุราหรือเสพยาเสพตดิหรือไม่?

-  ได้ด่าทอ กล่าวคำาไม่ดีแกใ่ครหรือไม่?

- ได้เล่นการพนันหรือไม่?

-  “ ” ได้ ช่วยตัวเอง ให้สำาเร็จความใคร่หรือไม่?

- ได้หยิบของของผู้อ่ืนเอาไปเป็นของตนหรือไม่?

- หยิบของที่ไม่ใช่ของตนเองไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของก่อนจนติด
เป็นนิสัยหรือไม่?

- เกียจคร้   าน ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ทำางานบ้านหรือไม่ ?

- ได้แกล้งทำาเป็นป่วยเพียงเพื่อจะได้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ควรกระทำา 

หรือไม่?

- ได้อิจฉาริษยาผู้อ่ืนหรือไม่?

รายการบาปเหล่านี้  เป็นเพยีงตัวอย่างของความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจ
 เกิดเป็นบาปได้จริง เด็กแต่ละคนจะมีประสบการณ์การผ่านในแต่ละ

 สถานการณ์ที่แตกต่างกนัไปเฉพาะของแต่ละคน หน้าที่ในทีน่ี้ของพ่อแม่ก็
 คือการเตรียมใจลกูให้มีความรู้สึกอยากที่จะสารภาพบาป พร้อมต่อการรับ

 ศีลสารภาพบาป คณุพ่อคุณแม่อาจสามารถแนะนำาให้ลกูรำาลึกถึงความ
 ประพฤติของตนเองหลังจากที่รับศีลสารภาพบาปในครั้งที่แล้ว และเขียน

  บาปที่ตนได้กระทำา แต่ไม่แนะนำาให้พ่อแม่เขียนให้ลูก สำาคัญที่สุดลูกจะต้อง
  เข้าใจว่าการรับศีลสารภาพบาปนั้น คือ ศีลที่ชำาระจิตใจออกจากบาปภาย

ใต้เงื่อนไขของการสารภาพออกมาจากใจจริงอย่างตั้งใจโดยปรารถนาที่จะ
    ไม่กระทำาบาปนั้นๆ ซำ้าอีก
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 ขั้นตอนการรับศีลสารภาพบาป ทำาอย่างไร

  ศีลสารภาพบาปมักประกอบข้ึนในช่วงเวลาคำ่า คอื อาจเป็นหลังจาก
พิธีทำา  พิธีทางศาสนาตอนเย็นแล้วก็ได้ หรือไม่ก็เป็นตอนเช้าตรูก่่อนเริ่มพิธี

 รับศีลมหาสนิท ไม่ควรที่จะมาสายต่อพิธีการรับศีลนี้เนื่องจากศีลนี้เริ่มต้น
 ด้วยการอ่านบทสวดแสดงตน ซึ่งทกุคนที่ประสงค์จะล้างบาปต้องร่วมสวด

  อ่านทุกคน ในการอ่านบทสวดแสดงตนนั้น บาทหลวงจะหันมาหาคนที่จะ
   สารภาพบาป เพื่อให้คนๆ นั้นขานช่ือเสียงเรยีงนามของตน โดยทกุคนจะ

  พูดช่ือออกมาโดยไม่เต็มเสียงนกั ใครที่มาถึงพิธีรับศีลไม่ทันก็จะไม่ได้รับ
 อนุญาติให้รับศีลสารภาพบาป แตห่ากมีโอกาสในตอนท้ายของการ

 ประกอบพิธีรีบศีล บาทหลวงก็จะเริ่มบทสวดแสดงตนใหม่อีกครั้งแล้วจึงรับ
 สารภาพบาปในตอนท้ายหรือไม่ก็แจ้งนัดวันเวลาที่จะมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผู้

หญิงที่มีประจำาเดือนไม่สามารถเข้ารับศีลสารภาพบาปได้

การสารภาพบาปประกอบในโบสถ์ต่อหน้าธารกำานัลของผู้ที่มาเข้า
 เฝ้าพระผู้เป็นเจ้า (ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมในโบสถ์) ด้วยเหตุนี้ในระหว่างพิธี

 ควรให้ความเคารพต่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีรับศีล ไม่ยนืเบียดบาทหลวง
 ผู้รับสารภาพบาป และไม่รบกวนผู้สารภาพบาปต่อหน้าบาทหลวงนั้นให้

  เกิดความรำาคาญใจ การสารภาพบาปจะต้องสารภาพบาปทั้งหมดที่มี ไม่ใช่
 สารภาพวันนี้หนึ่งอย่างและเก็บไว้สารภาพต่อในวันถัดไป บาปอันใดที่ผู้

สารภาพบาปได้เคยสารภาพออกมาแล้วและได้รับการชำาระแล้วไม่จำาเป็น
 ต้องสารภาพใหม่อีกครั้ง หากเป็นไปได้ควรสารภาพบาปต่อบาทหลวงองค์

 ที่ได้เคยรับสารภาพบาปตนเองไว้ในคราวก่อน หากเกิดความรู้สึกอับอายที่
จะสารภาพบาปอันเป็นความรู้สึกลวงก็ไม่ควรเปลี่ยนบาทหลวงผู้รับคำา
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สารภาพบาปไปมาถ้าหากมีบาทหลวงที่กระทำาพิธีให้ตนเองเป็นประจำาอยู่
   แล้ว ผู้ที่คิดทำาแบบนี้เท่ากับคิดจะหลอกพระผู้เป็นเจ้า เพราะเวลาที่เรา

 สารภาพบาปเราไม่ได้สารภาพต่อหน้าบาทหลวงที่รับสารภาพบาป แตเ่รา
สารภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าที่สถิตอยู่ด้วยกับบาทหลวง

ในโบสถ์ใหญ่ๆ   นั้น เนื่องจากมีผู้ที่ประสงค์จะสารภาพบาปเป็น
 จำานวนมาก กอปรกับไม่มีโอกาสที่บาทหลวงจะสามารถรับคำาสารภาพเป็น

  “ ” รายบุคคลได้อย่างทั่วถึง จึงมีวิธีการ สารภาพบาปรวม กล่าวคือ 
   บาทหลวงจะกล่าวถึงบาปต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่มกัจะกระทำากัน และคน

ที่มายืนเพื่อสารภาพบาปต่อหน้าบาทหลวงก็จะกล่าวขานรับในบาปนั้นๆ 
 เพื่อสารภาพต่อบาปของตน หลังจากนั้นคนที่สารภาพบาปก็จะเดินเข้ามา

 สวดมนต์บทจบในตอนท้ายเป็นรายบุคคล ใครกต็ามที่ไม่เคยรับศีล
 สารภาพบาป หรือได้ละเว้นจากการสารภาพบาปมานานหลายปีควรหลีก

 เลี่ยงการสารภาพบาปรวมแบบนี้ โดยควรไปสารภาพบาปส่วนตัวโดยอาจ
 เลือกสละเวลามาสารภาพบาปในวันธรรมดา ในเวลาที่ผู้ประสงค์สารภาพ

 บาปมาที่โบสถ์ไม่มากนัก หรือไม่ก็ไปที่โบสถ์ที่มีแตก่ารรับศีลสารภาพบาป
 เป็นการส่วนตัว หากไม่มีโอกาสทำาแบบนั้นในโอกาสที่จะสารภาพบาปมวล

 รวมร่วมกับผู้อ่ืนควรเข้าไปหาบาทหลวง เพื่อรับสวดบทจบเป็นคนท้ายๆ 
 ของแถว เพื่อไม่กีดกันโอกาสของผู้อ่ืนและจะได้อธิบายสถานการณ์ให้

  บาทหลวงฟัง และสารภาพบาปได้อย่างเต็มที่ การทำาแบบนี้ยังรวมไปถึงผู้
ที่ทำาบาปหนักหนาสาหัสอีกด้วย

ผู้ที่เข้าถงึรสพระธรรมจำานวนมากต่างเตือนกนัว่าบาปหนักหนา
  สาหัสนั้น หากไม่ไดส้ารภาพออกมาในโอกาสพิธีรีบศีลแบบรวมแล้ว ก็จะ

 ถือว่าเหมือนไม่ได้รับสารภาพ และในเมื่อไม่ได้สารภาพก็เท่ากับว่าไม่ได้รับ
การชำาระออกมา

 หลังจากที่ได้สารภาพบาป และบาทหลวงได้ดำาเนินการอ่านบทสวด
จบแล้วผู้ที่สารภาพบาปจะได้เดินไปจุมพิตยังไม้กางเขนและพระคัมภีร์ที่

 วางบนแท่นวางรูปเคารพ และถ้าหากเตรียมตัวที่จะรับศีลมหาสนิทด้วย
 แล้วล่ะก็ ก็จะเดินไปรับพระพรเพื่อเตรียมเข้าศีลมหาสนิทจากบาทหลวงต่อ

 ไป

ในบางกรณีบาทหลวงสามารถดำาเนินการวาง “ ” บทคาดโทษ ผู้ที่
 สารภาพบาปได้ ซึ่งถือเป็นบทเรียนทางฝ่ายวิญญาณไว้ใช้เพื่อให้ผู้ที่

 สารภาพบาปเข้าถึงลึกซึ้งและหักถอนใจออกจากนิสยับาปของตนเอง บท
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คาดโทษดังกล่าวสามารถถือได้ทั้งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผ่าน
 บาทหลวง ซึ่งมีไว้เพื่อความจำาเป็นในการช่วยให้กลับใจของผู้สารภาพบาป

 ก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถวางบทคาดโทษได้ไม่ว่ากรณสีาเหตุใดกต็ามควร
จะขอคำาปรึกษาจากบาทหลวงองค์ที่วางบทคาดโทษแก่ตนเพื่อหาวิธี

 ทางออกใหม่

ผู้ที่ประสงค์ไม่เพียงแค่รับศีลสารภาพบาปแต่ยังประสงค์เข้ารับศีล
 มหาสนิท ก็ควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมเข้ารับศีลนี้ล่วงหน้าใน

 กิริยาที่เหมาะสมสง่างามและถูกต้องตามหลักศาสนา การเตรียมพร้อม
 “ ”แบบนี้เรียกว่า การเตรียมถวายเครื่องบูชา

ต้องเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทอย่างไร
 วันถวายเครื่องบูชาจะดำาเนินไปเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ หรือ

 อย่างตำ่า 3  วัน ในวันดังกล่าวจะต้องถือศีลอดในมื้ออาหารที่รับประทานจะ
ต้องละ-      เว้นอาหารต้องห้าม อันได้แก่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ และในวนั

  ที่ถือศีลอดอย่างเคร่งครัดมากๆ ก็ต้องละเว้นเนื้อปลาด้วย สามแีละภรรยา
 ต้องละจากสัมพันธ์ทางเพศ ทั้งครอบครัวต้องละจากสิ่งบันเทิงและการดู

 โทรทัศน์ ถา้สถานการณ์เอ้ืออำานวยจะต้องไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
 ที่โบสถ์ด้วย นอกจากนี้จะต้องเสริมการสวดมนต์ภาวนาเช้า-เย็นให้มากข้ึน

   อีกด้วย ด้วยการอ่านบัญญัตภิาวนาสารภาพบาป

ไม่ว่าที่โบสถ์จะประกอบพิธีรับศีลสารภาพบาปหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น
 ตอนเช้าหรือตอนเย็น ในวันก่อนหน้าวันพิธีรับศีลมหาสนิทจะต้องมาร่วม

 พิธีรับศีลสารภาพบาปในตอนเย็น และตอนคำ่าก่อนที่จะสวดมนต์เพื่อเข้า
  นอน จะต้องอ่านบัญญัติภาวนา 3   บท คือ บทบัญญัติภาวนาสารภาพบาป

    ต่อหน้าพระเยซูผู้เป็นเจ้าของเรา บทบัญญัตภิาวนาพระแม่มารี และ
 บทบัญญัติภาวนาถึงเทพผู้พิทักษ์คุ้มครอง สามารถอ่านบทแตล่ะบทแยก

กันได้หรือไม่ก็อ่านเป็นทำานองเสนาะตามบทสวดซึ่งผนวกทั้งสามบทนี้เข้า
 ด้วยกนั จากนั้นอ่านบทบัญญัตภิาวนาถึงศีลมหาสนิทก่อนจะอ่านบทสวด

 ภาวนารับศีลมหาสนิทในตอนเช้า ใครที่ไม่สะดวกจะประกอบวีถีการสวด
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 มนตภ์าวนาดังกล่าวใน 1  วัน ให้ไปขออนุญาตจากบาทหลวงเพื่ออ่าน

 บทบัญญัติภาวนาทั้ง 3  บทก่อนล่วงหน้า ในช่วงวันถวายบูชาศีลมหาสนิท3

 ออกจะเป็นเรื่องยากสำาหรับเด็กที่จะกระทำากิจสวดมนตเ์ช้า-เย็น
 ตามข้อบังคับของศาสนาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการรับศีลมหาสนิท พ่อแม่

 ควรจะร่วมปรึกษากับบาทหลวงในการเลือกบทสวด และบัญญัติที่ไม่
 เป็นการหนักหนาเกินไปสำาหรับเด็กก่อนที่จะค่อยๆ เพิ่มจำานวนบทสวดที่

จำาเป็นต่อการเข้ารับศีลมหาสนิทเข้าไปทีละน้อยจนกระทั่งเด็กสามารถสวด
ได้หมดตามกฏบัญญัติก่อนเข้ารับศีลมหาสนิท

สำาหรับใครหลายๆ  คน การอ่านบทบัญญัติภาวนาและท่องบทสวด
  มนต์เป็นเรื่องยากไม่น้อย ด้วยเหตนุี้ใครหลายๆ คนจึงเลือกที่จะไม่สารภาพ

  บาป และไม่เข้ารับศีลมหาสนิทเป็นระยะเวลาหลายปี หลายคนสับสน
 ประเด็นระหว่างการเตรียมตัวก่อนรับศีลสารภาพบาป (ซึ่งไม่จำาเป็นต้อง

 ท่องจำาบทสวดต่างๆ เป็นจำานวนมาก) กบัการเตรียมตัวก่อนรับศีลมหา
 สนิท สำาหรับกลุ่มคนเหล่านี้ขอแนะนำาให้เข้ารับศีลมหาสนิทแยกจากศีล

  สารภาพบาปตามลำาดับข้ัน โดยตอนแรก ให้เตรยีมตัวพร้อมเข้ารับศีล
 สารภาพบาปก่อนตามเงื่อนไข จากนัน้เมื่อได้สารภาพบาปแล้วจึงขอคำา

 ปรึกษาจากบาทหลวง ควรจะต้องอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้พระองค์
 ช่วยหนุนใจให้ผ่านความลำาบากให้ได้ และเสริมกำาลังให้พอต่อการเข้ารับ

ศีลมหาสนิท

ด้วยความที่  ในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับศีลมหาสนิทจะไม่รับประทาน
 อาหารเพื่อทำาร่างกายให้สะอาดมาก่อน ด้วยเหตุนี้จะเริ่มไม่รับประทาน

  อาหาร ไม่ดื่มนำ้า (  ผู้สูบบบุหรี่ ให้งดเว้น)  ตัง้แต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป 

 กฏดังกล่าวยกเว้นเด็กที่อายุยังไมถ่ึง 7   ขวบ ส่วนเดก็ๆ ควรเริ่มในวัยที่

3 “     น่าเสียดาย ที่ ณ ปัจจุบันน้ี บัญญัตแิละบทสวดต่างๆของคริสตจักรออโธด็อกซ์ที่เกี่ยวข้องกับ
  การรับศีลมหาสนิท ยังมีน้อยนักที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่ควรทีจ่ะ
   เอามาเป็นกังวลไป ความขาดแคลนในสิ่งใดกต็าม ตามเหตุอันเป็นจริง พระเจ้าไม่ถือเอาเป็น

 ”  บาป และพระองค์จะเติมเต็มให้โดยพระกรุณาอันเป่ียมล้นของพระองค์ ในกรณีทีไ่มม่ีคำาแปล
  จริง กค็งเป็นการสมควรอยู่ ทีจ่ะอ่านพระคัมภีร์ไบเบ้ิลเสริมและคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเร่ืองบาป
    ต่าง ๆ แต่ในกรณีทีม่ีคำาแปลเป็นภาษาไทย ก็สมควรอยู่ทีจ่ะให้อ่านและพยายามท่องจำาให้จนได้
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 เหมาะสม (  ประมาณ 5-6  ปี หรืออาจจะก่อนหน้านั้น) ที่จะฝึกให้คุ้นเคยกับ
กฏระเบียบที่มีอยู่นี้

ส่วนในตอนเช้าก็เช่นกนัจะไม่รับประทานอาหาร  ไม่ดื่มนำ้า และ
  แน่นอนไมสู่บบุหรี่ ทำาได้อย่างมากแค่แปรงฟันเท่านัน้ หลังจากนั้นเมื่อได้

 อ่านบทสวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็จะต้องอ่านบทสวดสำาหรับศีลมหาสนิท ถา้
 หากรู้ตัวว่าลำาบากที่จะอ่านบทสวดของศีลมหาสนิทตอนเช้าแล้ว ควรจะขอ

อนุญาตจากบาทหลวงล่วงหน้าที่จะอ่านบทสวดดังกล่าวในตอนเย็นวนัก่อน
 หน้านั้น ถา้หากโบสถ์ใกล้บ้านนัน้มีพิธีรับศีลสารภาพบาปในตอนเช้าคุณก็

 ควรจะมาถึงโบสถใ์ห้ตรงเวลามาให้ถึงก่อนที่จะเริ่มรับศีลสารภาพบาป แต่
 ถ้าศีลรับสารภาพบาปได้ประกอบไปแล้วในตอนเย็นวันก่อนหน้านี้ คนที่จะ

สารภาพบาปก็ต้องมาก่อนเริ่มพิธีกรรมและสวดมนต์ร่วมกับคนอ่ืนๆ

ศีลมหาสนิท

  ศีลมหาสนิทกับพระเยซคูริสตเจ้า คอื ศีลที่ถูกบัญญตัิข้ึนโดยพระเยซู
เองในคราวที่พระองค์ร่วมเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายกับอัครสาวกของ

 พระองค์  ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังข้ึนมา และเมื่อ
ขอบพระคุณแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า  “  จงรับกินเถิด นี่เป็น

” กายของเรา แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให้เขา 
ตรัสว่า  “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านีเ่ป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิต
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 แห่งพันธสญัญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษแก่คนเป็นอันมาก” 

(  มัทธิว 26:27-28)

ในระหว่างประกอบพิธีกรรมเพื่อถวายบูชา
  พระเจ้าจะประกอบพิธีรับศีลมหาสนิท คือ การรับ

 พระมังสา (ขนมปัง)  และพระโลหิต (เหล้าองุ่น) ซึ่ง
ในทางอัศจรรย์จะแปลงเป็นพระกายและพระโลหิต

  ของพระเยซู ส่วนผู้ที่รับศีล เมื่อได้รับประทานของ
 ประทานนี้แล้วในระหว่างที่ทำาพิธี ในทางอัศจรรย์

 เช่นกัน ซึ่งเหนือเกนิความสามารถทางปัญญาจะ
 เข้าถึงและเข้าใจได้ กจ็ะร่วมเข้าสถิตเป็นหนึ่งเดียว
 กบัองค์พระเยซูเอง เหมือนที่องค์พระเยซูสถติใน

ของประทานทุกส่วนนั้นในพิธีศีลมหาสนิท

 การรับศีลมหาสนิท คือสิ่งที่จำาเป็นในการเข้าไปถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ 
 “ตรงนีเ้องที่พระเยซูได้ตรัสว่า พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า: เราบอกความจริง

  แก่ท่านทั้งหลายว่า ถา้ท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็
ไม่มีชีวิตในตัวท่าน  ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเรา
จะให้ผู้นั้นฟื้นข้ึนมาในวันสุดท้าย”  (  ยอห์น 6:53-54) 

ศีลมหาสนิทนัน้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันไม่
 อาจคณานับได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมี

การชำาระตนก่อนล่วงหน้าก่อนการรับ
 ศีลมหาสนิท จะยกเว้นก็เสียแตเ่ด็ก

 เล็กที่มีอายุยังไม่ถึง 7  ขวบ ซึ่ง
สามารถรับศีลมหาสนิทได้โดยไม่ต้อง
ชำาระตนล่วงหน้าตามที่กำาหนดแก่ค

 รสิตชนทั่วไป สว่นผู้หญิงจะต้องลบ
ลิปสติกเครื่องสำาอางออกให้หมดจาก

 ริมฝีปาก ห้ามสตรีในช่วงมีประจำา
 เดือนเข้ารับศีลมหาสนิท ผู้หญิงที่ให้กำาเนิดหลังตั้งครรภต์้องรับการสวดบท
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 สวดทำาความสะอาดตนจากบาทหลวงก่อนเป็นหลังเวลา 40  วัน จึงจะ
 สามารถรับศีลมหาสนิทได้

เมื่อบาทหลวงผู้ทำาพิธีได้ออกมาจากพระแท่นบูชาพร้อมกับของ
  ประทานมหาสนิทนั้น ผู้ที่จะรับศีลจะต้องทำาการคำานับให้ศีรษะถึงพื้น (หาก

เป็นวันธรรมดา)  หรือก้มโค้งคำานับถึงเอว (หากเป็นวันอาทิตย์หรือวัน

เทศกาลสำาคัญ)  จำานวน 1  ครั้ง และตั้งใจฟังคำาอ่านบทสวดมนต์จาก
  บาทหลวง และสวดตามบาทหลวง หลังจากอ่านบทสวดผู้ที่รับศีลมหาสนิท

 จึงทำาการวางมือเป็นเครื่องหมายกางเขนบนหน้าอกของตนเอง (มือขวา

ซ้อนทับมือซ้าย)   กระทำาโดยเป็นไปอย่างอ่อนน้อม ไม่เขินอาย เป็นไปด้วย
 ความอ่อนน้อมอย่างที่สุด และเดินเข้าหาถ้วยพระโลหิตของพระผู้เป็นเจ้า 

ตามธรรมเนียมที่ดีที่ปฏิบัตกิันจะให้เด็กเดนิเข้ารับศีลมหาสนิทก่อนจากนั้น
  จึงเป็นผู้ชาย และสุดท้ายจึงเป็นผู้หญิง ตอ่หน้าถ้วยพระโลหิตไม่ต้องทำา

 เครื่องหมายกางเขนบนตัวเพื่อจะได้ไม่ปัดถ้วยหกโดยบังเอิญ เมื่อกล่าว
นามของตนออกมาให้ได้ยินแล้วผู้รับศีลจึงเปิดอ้าปากรับของประทานจาก

 –   สวรรค์ พระมังสาและพระโลหิตของพระเยซู หลังจากรับของประทาน
 นั้นมคัทายกหรือพระสังฆานุกรจะให้ผ้าพิเศษเช็ดปากแก่ผู้รับศีล หลังจาก

 นั้นผู้รับศีลแล้วจึงจุมพิตที่ขอบด้านล่างของถ้วยพระโลหิต และเดินถอยไป
   ยังโต๊ะพิเศษ ที่เตรียมนำ้าอุ่นหรือนำ้ามนตแ์ละก้อนขนมปังเล็กๆ เพื่อรับ

 ประทานและล้างปากให้พระมังสา และพระโลหิตของพระเยซูหมดไม่เหลือ
   ในปาก หากไม่ทำาเช่นนั้นก็จะไม่สามารถเข้าแตะต้องสิ่งใดๆ ทั้งสิน้ ไม่ว่าจะ

   เป็นรูปเคารพ ไม้กางเขน หรือพระคัมภีร์ไบเบ้ิล

หลังจากทำาความสะอาดปาก  และกลืนจนหมดแล้ว ผู้รับศีลจะยังไม่
 ออกจากโบสถ์ทันทแีต่จะร่วมสวดมนตก์ับผู้อ่ืนจนจบพิธีรีบศีล หลังคำากล่าว

 ปาถกฐาธรรมเทศนา (คำากล่าวให้ศีลให้พรก่อนจบพิธี) ผู้รับศีลมหาสนิทจะ
 เดินเข้าไปหาไม้กางเขน และตั้งใจรับฟังบทสวดขอบคุณพระเจ้าหลังการรับ

 ศีลมหาสนิท หลังจากฟังบทสวดขอบคุณพระเจ้าจบผู้รับศีลจึงค่อยแยกย้าย
 ไปอย่างอ่อนน้อม โดยพยายามตั้งใจรักษาสภาพจิตใจที่ถูกชำาระจากบาป

 ทั้งหลายจนสะอาดไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่พูดล้อเลน่หรือ
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 ทำาอะไรที่ไม่จรรโลงจิตใจของตน ในวันนั้นหลังจากรับศีลมหาสนิทแล้วจะ
 ไม่มีการคำานับแบบศีรษะถึงพื้น และในเวลาที่พบกับบาทหลวงจะไม่มีการ

ก้มจุมพิตหรือเอาศีรษะแตะมือบาทหลวงเพื่อคำานับการก้มคำานับโดยใช้
   ศีรษะแตะ จะกระทำาเฉพาะกับรูปเคารพ ไม้กางเขน หรือพระคัมภีร์ไบเบ้ิล

    เท่านั้น ในวันถัดๆ ไปจงพยายามรักษากายใจให้สะอาด เช่น หลีกเลี่ยงการ
 พูดมาก (เงยีบไปเลยยิ่งดี)  ไม่ดโูทรทัศน์ สามีภรรยาไม่ควรมีกิจกรรมทาง

  เพศ ผู้สูบบุหรี่ให้ละจากการสูบบุหรี่ สมควรที่เวลาอยู่บ้านให้อ่านบทสวด
 ขอบคุณพระเจ้าหลังการรับศีลมหาสนิท ความเช่ือที่ว่าในวันรับศีลมหา

 สนิทห้ามไม่ให้ทักทายโดยการจับมือกันนั้นเป็นความเช่ือที่ผิด แต่ที่ห้ามคือ
  การรับศีลมหาสนิทหลายๆ ครั้งภายใน 1 วัน

 ในกรณีที่ป่วยหรือเกิดความอ่อนแอทางร่างกาย สามารถกระทำาการ
รับศีลที่บ้านก็ได้ ในกรณีนี้จะต้องเชิญบาทหลวงมาที่บ้านผู้ป่วยจะต้องเตรี
ยมตัวเตรียมกายให้พร้อมรับศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิทตามแต่

  สภาพร่างกายจะเอ้ืออำานวย แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ การรับศีลมหาสนิทจะต้อง
 รับโดยไม่มีการรับประทานอาหารมาก่อน (ยกเว้นได้แต่คนใกล้ตาย

เท่านั้น)  เด็กอายุตำ่ากว่า 7  ขวบจะไม่สามารถรับศีลมหาสนิทที่บ้านได้ โดย
ต่างจากกรณีของผู้ใหญ่ตรงที่เด็กในวัยดังกล่าวสามารถรับมหาสนิทได้แต่

 พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้น เนื่องจากของประทานที่บาทหลวงใช้ในการ
 ให้ศีลมหาสนิทนั้นเป็นขนมปังสำารอง ซึ่งเป็นร่างกายของพระเยซูที่ซึมซับ

 พระโลหิตเอาไว้ ด้วยเหตนุี้เองเด็กแรกเกิดจึงไมส่ามารถเข้ารับศีลมหา
สนิทในพิธีมกรรมศีลหาสนิทแห่งพระมังสาและพระโลหิตเดิมซึ่งประกอบ
พิธีข้ึนในวันธรรมดาของช่วงการถือศีลอดใหญ่

ชาวคริสต์แต่ละคนจะต้องกำาหนดเองว่าเมื่อใดที่ตนสมควรจะต้องเข้า
 รับศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท หรือไม่ก็เป็นไปตามความประสงค์ของ

   บิดาฝ่ายวิญญาณ มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีทั่วไปที่ทำากัน คอื ในแตล่ะปีจะรับ
 ศีลมหาสนิทไม่ตำ่ากว่า 5   ครั้ง คือ 4  ครั้งในช่วงถือศีลอดใหญ่ (1  ปีมี 4 

ครั้ง)  และครั้งที่ 5   คอื ในวันบูชาเทพองครักษ์ของตน (วันของเทพองค์นั้น 

ที่ตนถือช่ือของตัวเองตาม)
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เหตุที่จำาเป็นจะต้องรับศีลมหาสนิทหลายๆ  ครั้งนั้น หลวงพ่อนิโคดิม 

แห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์4   “ได้ให้คำาแนะนำาไว้ ดังนี้ ผู้ที่เข้าถึงศีลมหาสนิทอย่าง
  แท้จริงนัน้ จะอยู่ในอาการสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นไป

 ตามครรลองหลังจากรับศีลมหาสนิท หัวใจของเขาจะได้กลืนกินซาบซึ้งใน
 พระผู้เป็นเจ้าในจิตวิญญาณ แต่กเ็หมือนเราที่อยู่ในร่างกายอันคับแคบนี้ 

 และถกูรายล้อมด้วยภาระและความวิตก อันเป็นเหตใุห้เราต้องวกวนเข้าไป
   มีส่วนร่วม ฉนัใด การเข้าถึงและกลนืกินพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า อัน

ควรแก่การเพิ่มความตั้งใจและใส่ใจและอารมณ์เข้าร่วมให้มากเป็นสองเท่า 
    ฉันนั้น กย็ังมีวันอ่อนแอ ลดด้อยถอยกำาลัง และถูกกลบกลืนไป ด้วยเหตุนี้ผู้

 ที่กระหายในพระเจ้าอย่างแท้จริง เมื่อเริ่มรู้สึกถึงความถดถอยของพลังทาง
 วิญญาณก็ควรจะต้องกระทำาเร่งเสริมกำาลังนั้นให้กลับคงเดิม และเมื่อกลับ

มาคงเดิมเขาผู้นั้นก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ากำาลังมีองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่
”ด้วยอีกครั้ง

4    หลวงพ่อนิโคดิม แห่งภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ (  ชื่อในภาษากรีก Νικόδημος ο Αγιορείτης ก่อน
     ออกบวช เดิมชื่อ นิโคลัย คาลลิวูร์ซี่ เกิดปี 1749   ที่เมืองนาคซอซ ประเทศกรีก กลับสู่

 สวรรคาลัยในวันที่ 1   กรกฎาคม ปี 1809    ทีเ่มืองอโฟน เป็นนักบวชที่เมืองดังกล่าว เป็นนักเทศ
 นา  ได้รับการยกย่องจากคริสตจกัรออโธด็อกซ์ให้เป็นนักบุญในชั้นศิษยาภิบาล วันรำาลึกถึงท่าน

   ในคริสตจักรออโธด็อกซ์ คือ วนัที่ 14  กรกฏาคม (ตามปฏิทินแบบยูเลี่ยน) 
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