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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�
ศี ล ล้างบาปเป็ น ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระการแรกของศี ล
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ หง่ การเริม่ ตน้ สามประการของคริสตชน นักเทววิทยา 
ชื่อ คาร์ล ลาห์เนอร์  (Karl Rahner) ได้บรรยายถึงศีลนี้ว่าเป็น
ประหนึ่ง “ศีลศักดิ์สิทธิ์อันเป็นทางเข้าสู่พระศาสนจักร และดัง
นั้นก็เข้าสู่ความบริบูรณ์ของชีวิตคริสตชน”  ความสำ�คัญของศีล
ล้างบาปนี้ได้รับการเชิดชูขึ้นสูงเด่นในพระวาจาของพระเยซูเจ้า
ที่กล่าวอำ�ลาบรรดาอัครสาวกว่า  “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย
จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำ�พิธีล้างบาป
ให้เขาเดชะพระนามพระบิดา  พระบุตร และพระจิต” (มัทธิว
28:18)
โดยใช้ ค วามเข้าใจอย่างลึ ก ซึ้ ง และประสบการณ์ ข อง
หลายๆคนที่มีความเชื่อเต็มเปี่ยม และโดยอาศัยหลักเทววิทยา
เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรนั้นในหนังสือคู่มือนี้เรา
จะพิจารณาศีลล้างบาปกันในแง่ อะไร  ทำ�ไม และอย่างไร
บิดามารดาและพ่อแม่ทูนหัวของเด็กซึ่งจะรับการล้าง
บาปนั้นจำ�เป็นต้องรื้อฟื้นตัวพวกเขาเองถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา
และความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แก่
เด็กของพวกเขา บรรดาผู้ที่กำ�ลังเข้าสู่พระศาสนจักรในฐานะผู้

เตรียมเป็นคริสตชน (โดยปกติผ่านทางกระบวนการรับผู้ใหญ่
เข้าเป็นคริสตชน หรือ Rite of Christian Initiation of Adults –
RCIA) ควรต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงถึงพระพรและคำ�สัญญาที่
ศีลประการนี้วางเงื่อนไขมอบให้
       พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ทรงเน้นธรรมชาติมูลฐาน
ของศีลล้างบาปเมื่อพระองค์ถูกตั้งคำ�ถามว่า “ข้าแต่พระองค์  
พระองค์ทรงถือว่าวันใดสำ�คัญที่สุดในชีวิตของพระองค์?” แม้
ผู้ที่ถามคาดว่าพระองค์จะตอบว่า วันที่พระองค์ได้รับศีลบวช
หรือวันที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา  แต่พระองค์ทรงตอบ
ว่า “ก็วันที่พ่อได้รับการล้างบาปไง!” (The day I was baptized)   
Mary Carol Kendzia
Series Editor
+++++++++
ขอขอบคุณ คุณวิจิตร ทองทั่ว ที่ได้จัดแปลหนังสือ คู่มือสำ�หรับ
ศีลล้างบาป (Baptism) และคุณโดม รุง่ เรือง ทีไ่ ด้ตรวจทานภาษา 
เพือ่ ทำ�ให้เราเข้าใจถึงความหมาย และความสำ�คัญของศีลล้างบาป
มากยิ่งขึ้น
คุณพ่อ เอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

บทที่ 1
ศีลล้างบาปคืออะไร ?

___________________________________________________

ในบทนี้  คุณพ่อนิโคลัส โลห์แคมพ์ (Nicholas Lohkamp)
นั ก พรตคณะฟรั ง ซิ ส กั น และนั ก เทววิ ท ยาผู้ส นใจธรรมล้ำ � ลึ ก
ของการเรียกคนใดคนหนึ่งมาสู่การล้างบาปและศึกษา  “ความ
หมายของการได้รับความรักในการดำ�รงอยู่ในพระคริสตเจ้า
คืออะไร?” อาศัยเพียงน้ำ�และพระจิตเจ้า เทววิทยาและการ
พิจารณาไตร่ตรองส่วนตัวของท่านเรื่องการล้างบาปอธิบาย
ชัดเจนถึงความหมายของศีลล้างบาปและความสัมพันธ์ของศีล
ล้างบาปในชีวติ ประจำ�วันของพวกเรา และซิสเตอรซ์ านดร้า ดิจดิ โี อ้ 
(Sr.Sandra Digidio) ก็ได้พัฒนามิติด้านชุมชนของการได้รับการ
ล้างบาปเข้าดำ�รงอยู่ในพระคริสตเจ้าด้วย
ธรรมล้ำ�ลึกของความรัก
ตลอดชีวิตอันยาวนานของพ่อ –พ่อเกิดในปี ค.ศ.1925–
พ่อได้เชื่อถึงความลึกซึ้งและความอัศจรรย์ของธรรมล้ำ�ลึกของ
การเรียกให้มารับศีลล้างบาปของพ่อ ทีละเล็กทีละน้อย อาศัย
พระหรรษทานและประสบการณ์ อาศัยการสั่งสอนและการ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ศึกษา สิ่งนี้เป็นธรรมล้ำ�ลึกที่กำ�หนดตัวตนของพ่อ พุ่งเป้ามาที่
พ่อ  ชำ�ระล้างตัวพ่อให้บริสุทธิ์   ซึมซาบเข้าสู่ตัวพ่อ  และแปร
เปลี่ยนตัวพ่อลงสู่ห้วงลึกของความดำ�รงอยู่ของตัวพ่อ  การรับ
ศีลล้างบาปของพ่อได้ปลุกปั้นให้เห็นว่าพ่อคือใคร และเส้นทาง
ที่พ่อพยายามจะดำ�รงชีวิต  สำ�หรับพ่อและสำ�หรับทุกๆคนนั้น
ทุกอย่างเริ่มต้นที่พระเจ้า
      อาศัยความเชื่อ พ่อรู้ว่าพระเจ้าทรงรักพ่อ  ทุกสิ่งหลั่งไหล
มาจากความรักนี้  พ่อไม่เข้าใจในเรื่องนี้ และพ่อแน่ใจว่าตนเอง
ไม่สมควรจะได้สิ่งนี้! แต่ก็นั่นแหละที่ทำ�ไมพ่อเป็นคาทอลิก คือ
จะสามารถได้รับความรักของพระเจ้ามากขึ้นๆ รวมทั้งพระตรี
เอกภาพด้วย
คุณเคยไหมที่คุกเข่าลงต่อหน้าเด็กเล็กๆ? พระเจ้า  –
พระบิดา พระบุตร และพระจิต – ทรงสถิตอยู่ภายใน และทรง
รักเด็กแต่ละคนนั้น  เด็กนั้นช่างประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์นี่กระไร!
อาศัยการรับศีลล้างบาปนั้นพ่อเองก็กลายเป็นเด็ก (ลูก) ของ
พระเจ้าด้วย
      เช่นเดียวกับทุกคน  พ่อได้รับความรักของพระเจ้าที่ทรง
มอบให้  เราลืมพลังแห่งการสร้างสรรค์และพลังที่ละมุนละม่อม
ของความรักของพระบิดาเจ้า  เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้ายังทรงมี
พระเมตตาและสงสารพวกเรา  น่าเสียใจที่เราทึกทักเอาว่าการ
สถิตอยู่และกิจการของพระจิตเจ้านั้นจะถาวรอยู่ในชีวิตของ
พวกเรา
10
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       ใช่แล้วพวกเรายังได้รับความรักจากพระเจ้าในทุกเวลา
ทุกแห่งหน! แม้เรามิสมควรจะได้รับความรักจากพระองค์เลย  
อาศัยพระหรรษทานที่ลี้ลับและทรงประทานให้เปล่านี้! ทุกสิ่งที่
ดีๆในชีวิตของเราและในโลกนี้ก็คือประทานของพระเจ้านั่นเอง
หากปราศจากความรักของพระเจ้าแล้วพวกเราก็ไม่เป็นอะไร
เลย  และตัวพ่อเองก็ไม่ใช่อะไรเลย  เราไม่สามารถทำ�สิ่งที่ดีๆ
ได้เลย  เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่  เราไม่สามารถรัก
นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไมเราต้องมีความกตัญญูในจิตใจต่อ
การที่เป็นคาทอลิกคนหนึ่ง ครั้งใดที่เราคิดได้ว่าเรานั้นเป็นดัง
เศษธุ ลี ห ากปราศจากพระเจ้า เราคงสามารถขอบพระคุ ณ
พระองค์เท่านั้น  
      การรับศีลล้างบาปนั้นหมายถึงพ่อได้เป็นคริสตชน  เรา
ได้ ก ระโจนไปสู่ ธ รรมล้ำ � ลึ ก ของพระเยซู เจ้า เราไม่ ส ามารถ
จินตนาการได้เต็มๆว่านั่นหมายถึงอะไร นักบุญเปาโลกล่าว
อย่างชัดเจนว่า  “ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป  แต่
พระคริสตเจ้าทรงดำ�รงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า“ (กาลาเทีย 2:20)
การเป็นคริสตชนนั้นมิใช่เพียงเหตุการณ์ทางสังคมหนึ่งใดที่น่า
ดู มันเป็นงานของพระเจ้า  มันอธิบายว่าเราเป็นใคร: คริสตชน
คนหนึ่งไง การเป็นคริสตชนท้าทายเราให้ซื่อสัตย์ต่อการเรียก
ของเรา มันท้าทายเราให้ติดตามพระเยซูเจ้าทุกวันด้วยความ
ช่วยเหลือของพระจิตเจ้า ดำ�รงชีวิตทุกวันเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์
ของพระบิดาเจ้า เพื่อดำ�รงชีวิตทุกวันในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ของพระศาสนจักร และเป็นคาทอลิก
พระเยซูเจ้า : มนุษย์แท้และพระเจ้าแท้
การรับศีลล้างบาปของเราทำ�ให้เราสัมผัสกับพระเยซู
เจ้า-พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์-การบังเกิดเป็นมนุษย์
เป็นการแสดงความรักของพระเจ้า  พระบิดาเจ้าทรงรักโลกมาก
จนกระทั่งพระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อเราจะได้
มีชีวิตโดยอาศัยพระบุตรนั้น
การเป็นคาทอลิกก็คือ การเสาะหาหนทางที่จะกลับเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  ดังที่นักบุญอิเรเนอุส (St. Irenaeus) กล่าวไว้
ในพระศาสนจักรยุคแรกๆว่า “พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าอยู่
ในตัวมนุษย์ที่มีชีวิต” นั่นคือพระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งที่
ช่วยเราให้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และค้ น พบธรรม
ล้ำ�ลึกของการเรียกเราให้มีส่วนร่วมในชีวิตพระเจ้า
พระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์นั้นทรงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แรก
ในการบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้า
ที่อยู่กับเรามนุษย์ พระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ที่เป็นบุตรของ
พระนางมารีย์ได้ทรงเปิดเผยพระธรรมล้ำ�ลึกที่ภายในให้รับรู้
กันว่า  พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า  ความเป็นมนุษย์ของ
พระองค์เป็นเครื่องหมายภายนอกของพระหรรษทานภายใน
นั่นคือ สภาวะพระเจ้าของพระองค์ นั่นคือธรรมชาติของศีล
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ศักดิ์สิทธิ์ คือเครื่องหมายของพระหรรษทานภายในที่ปรากฏ
ออกมาภายนอก (เช่น มนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้าง)
ชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์
พระศาสนจั ก รอั น เป็ น พระกายของพระคริ ส ตเจ้าให้
กำ�เนิดบุตรของพระเจ้า  (new children of God) โดยอาศัยน้ำ�
และพระจิตเจ้า เครื่องหมายของการล้างบาปนี้เป็นส่วนหนึ่ง
สำ�คัญของพระศาสนจักรตัง้ แตเ่ ริม่ ตน้ เมือ่ พ่อได้รบั ศีลล้างบาป
และศีลกำ�ลังในพระจิตเจ้าแล้ว พ่อถูกนำ�ไปยังพระแท่นบูชา
เพื่อฉลองธรรมล้ำ�ลึกของการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม
ชีพของพระเยซูเจ้า ด้วยเหตุนี้ การเป็นคาทอลิกก็คือเป็นผู้รู้จัก
ขอบพระคุณในผู้ที่เราเป็นและในวิถีทางที่เราดำ�เนินชีวิต ศีล
ล้างบาป ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท ได้ทำ�ให้เราเริ่มสู่ห้วงลึกยิ่ง
ขึ้นในพระธรรมล้ำ�ลึก ของการมีส่วนร่วมในชีวิตและพันธกิจ
ของพระเยซูเจ้า
การดำ�เนินชีวิตในการล้างบาปของเรา
ในหนทางพิ เ ศษของความเป็ น คาทอลิ ก คื อ บู ช า
ขอบพระคุณ ศีลมหาสนิทเป็นหัวใจและศูนย์กลางของชีวิตและ
กิจกรรมคาทอลิก ในศีลมหาสนิทพระหรรษทานแห่งการเรียก
ใหล้ ้างบาปนัน้ หยัง่ ลึกและงอกงามเติบโตขึน้ ในศีลมหาสนิท เรา
ได้ยินข่าวดีของความรักในการกอบกู้ของพระเจ้า  เราพยายาม
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ที่จะนำ�ข่าวดีนี้ไปสู่จิตใจและเสาะหาวิธีที่จะดำ�เนินชีวิตเช่นนั้น
เมื่อเราได้เข้าร่วม – เป็นหนึ่งในประชากรของพระเจ้า–
กับพระเยซูเจ้าและคนอื่นๆ ที่จะร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  เราเข้าร่วมกับคน
ทุกคนและสิ่งสร้างทั้งมวล เพื่อถวายสักการบูชาขอบพระคุณ
ในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้ากับพระ
ศาสนจักรทั้งมวล และกับทั้งโลก พ่ออยากจะกล่าวว่าใช่แล้ว
กับพระบิดาเจ้า พ่อต้องการถวายให้ตัวพ่อเองทั้งหมด ชีวิต
ทั้งหมดของพ่อและกิจกรรมทั้งหมดของพ่อเข้าสู่พระหัตถ์ของ
พระบิดาเจ้า พ่อกล้าที่จะเชื่อว่าด้วยวิธีนี้พ่อจะร่วมส่วนเต็ม
ที่มากขึ้นในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ดังนั้น
เมื่อพ่อถูกยกตนเองขึ้นสู่ชีวิตใหม่นั้นพ่อก็จะเข้าร่วมมีส่วนใน
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในที่ใหม่และศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลมาจาก
ศีลมหาสนิทนั้นพันธกิจของเราก็ชัดเจนและเร่งด่วน คือ การ
ดำ�เนินชีวิตตามพระวรสารในชีวิตประจำ�วัน  การทำ�ให้โลกของ
เราเต็มไปด้วยกิจการที่แสดงความรักและความยุติธรรม การ
กลายเป็นเครื่องมือของสันติภาพในโลกเราที่เต็มไปด้วยความ
ขัดแย้งและการแบ่งแยก เสียงเรียกของฉัน พันธกิจของฉัน ก็
คือส่งเสริมความเป็นเอกภาพ และเป็นเครื่องมือของสันติภาพ
พระเยซูเจ้าทรงบัญญัติให้เรารักทุกคน โดยไม่ยกเว้น
แม้แต่ศัตรูของเรา พระองค์ทรงเรียกร้องให้พวกเรารักกันและ
กันเหมือนที่พระองค์ทรงรักพวกเรา ความรักเท่านั้นคือพลัง
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ที่ ผู ก มั ด ผู้ ค นเข้าด้ ว ยกั น ให้ เ ป็ น เอกภาพ คื น ก่ อ นที่ พ ระองค์
จะสิ้นพระชนม์พระองค์สวดภาวนาว่า  : “...เพื่อให้ทุกคนเป็น
หนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์   เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และ
ในข้าพเจ้า...” ( ยอห์น 17:21)
มันคือความรักและมีเพียงความรักเท่านั้นที่ผูกมัดเรา
เข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่ง แน่นอนความรักนี้มิใช่เพียงถ้อยคำ�ที่
ทำ�ให้เชื่อเท่านั้น ความรักนี้ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ  
และประณามลั ท ธิ เ หยี ย ดผิ ว และความไม่เ สมอภาคทั้ ง หมด
ความรักนี้ปฏิบัติต่อทุกคนในสภาพที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ และ
ประณามการล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด ความรักนี้เรียกร้อง
ความยุติธรรมสำ�หรับทุกคน และประณามความอยุติธรรมและ
การกดขี่ทั้งมวล ความรักนี้แสดงออกมาด้วยการกระทำ�และใน
ความจริง  และประณามการโป้ปดมดเท็จและความไม่ซื่อสัตย์
นีค่ อื ความรักของพระเยซูเจ้า นีค่ อื พันธกิจของการรับศีลล้างบาป
และการขอบพระคุณของเราที่เรียกเรามาสู่ชีวิตพระหรรษทาน
ถูกเรียกให้กลับใจ
ถ้าฉันต้องเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูเจ้า ถ้า
ฉั น ต้ อ งดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามเสี ย งที่ เรี ย กให้ฉั น ล้างบาป ฉั น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ฉันต้องเติบโตขึ้น
ฉันต้องเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจของฉันเป็นประจำ�ทุก
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป

15

วันและเชื่อในข่าวดี (มาระโก 1:15) ฉันต้องแสวงหาหนทางที่
จะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความชั่วร้ายของฉันไปเรื่อยๆ ฉันต้อง
เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความดีๆของฉันไปสู่วิถีทางที่ดีกว่าขึ้นไป
อีก ฉันต้องดำ�เนินชีวิตในวิถีชีวิตแห่งการใช้โทษบาปตามคุณค่า
พระวรสาร (คือการกลับใจ)
ในการล้างบาปนั้น ฉันได้ถูกชะล้างจนสะอาดแล้ว   แต่
ฉันอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย ฉันได้ประสบกับความ
โน้มเอียงนานัปการที่นำ�ไปสู่สิ่งชั่วร้าย ฉันจึงทำ�สิ่งชั่วร้าย ฉัน
ทำ�บาป ดังนั้น ฉันต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า ฉั น
ต้องการพระหรรษทานของพระจิตเจ้าเพื่อเอาชนะสิ่งชั่วร้าย
และเลือกทำ�แต่สิ่งดีๆ
ทุกวัน ฉันถูกเรียกเข้าสูก่ ารสิน้ พระชนม์ของพระเยซูเจ้า 
ดังนั้น เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพของพระองค์ให้
มากขึ้น ฉันกลับกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทีละเล็กทีละน้อย และ
ดำ�เนินชีวิตในพระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น ฉันเติบโตขึ้นในการ
ตอบสนองต่อพระหรรษทานของพระจิตเจ้า   ฉันเติบโตในการ
ตัดสินใจเลือกแต่สิ่งที่ดี  การแสวงหาน้ำ�พระทัยของพระบิดาใน
ชีวิตประจำ�วันของฉัน
ถูกเรียกมาทนทุกข์ทรมาน
มีการทนทุกข์ทรมานในชีวิตของฉันและในชีวิตของทุก
คน นักบุญเปาโลกล่าวว่า  “เราแบกความตายของพระเยซูเจ้า
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ไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะ
ปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรา
เสี่ ย งกั บ ความตายอยู่ เ สมอ เพราะความรั ก ต่ อ พระเยซู เจ้า     
เพื่อให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าปรากฏชัดในธรรมชาติที่ตายได้ของ
เรา” (2 โครินธ์ 4: 10 – 11)
ในฐานะคาทอลิกคนหนึ่ง เราต้องยึดมั่นกับพระธรรม
ล้ำ�ลึกของการทรมาน ความเจ็บปวด โรคภัยไข้เจ็บ การทน
ทรมาน และความตายที่อยู่ในชีวิตของเรา  คือ ผลของบาป
และข้ อ จำ � กั ด ของการมี ชี วิ ต อยู่เ ยี่ ย งสิ่ ง สร้าง เราต่างสั บ สน
วุ่นวายและไม่แน่ใจในความหมายของการทรมาน หรือเราจะ
สามารถจัดการกับมันอย่างไร แต่ ใ นฐานะคาทอลิ ก เราเชื่ อ ว่า
เราสามารถจัดการกับธรรมล้ำ�ลึกของการทรมานในการร่วม
ส่วนกับพระเยซูเจ้า  ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า “เพราะท่านได้
รับพระพรเพราะเห็นแก่พระคริสตเจ้า  ไม่เพียงพระพรที่จะเชื่อ
ในพระองค์เท่านั้น  แต่รวมพระพรที่จะทนทรมานเพื่อพระองค์
ด้วย” (ฟิลิปปี 1:29)
เราได้ รั บ การล้างบาปเข้าสู่ ก ารสิ้ น พระชนม์ แ ละการ
กลั บ คื น พระชนมชี พ ของพระเยซู เจ้า ธรรมล้ำ � ลึ ก ของความ
สิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้านี้เห็น
ได้ในภาคบูชาขอบพระคุณของพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ที่
เราเชือ่ ว่าในองคพ์ ระเยซูเจ้านัน้ การทรมานของเรา การทรมาน
ของคนทุกคนและการทรมานของสิ่งสร้างทั้งมวลนั้นเห็นได้ใน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
ในองค์พระเยซูเจ้าความทุกข์ทรมานของเราได้กลาย
เปน็ การชว่ ยใหร้ อดพน้ ในการรว่ มเปน็ หนึง่ เดียวกับพระเยซูเจ้า
นั้นความทุกข์ทรมานของเรามีความหมายและมีส่วนช่วยใน
พันธกิจของพระเยซูเจ้า  คือการช่วยโลกให้รอดพ้น การมาถึง
ของพระอาณาจักรของพระเจ้า
นิมิตใหม่
ในสี่ สิ บ ปี ที่ ผ่านมานี้ พ่ อ ได้ พ ยายามเข้าใจหั ว ใจของ
ถ้อยคำ�ของสังคายนาวาติกันที่สอง ถ้อยคำ�เหล่านั้นเน้นว่า
ความเข้าใจของศีลธรรม (การดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชน) ของ
เรานั้นต้องนำ�มาปฏิบัติใหม่อีก สิ่งนี้เรียกร้องเราให้กลับไปหา
พระคัมภีร์  ที่นั่น เราจะค้นพบความมีศักดิ์ศรีของกระแสเรียก
(ให้เข้ามารับศีลล้างบาป) ในพระคริสตเจ้า และข้อผูกพันที่ตาม
มาของเราในการที่จะเจริญชีวิตในความรักเพื่อชีวิตของโลก ( ดู
พระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ – Church in the Modern World)
เราในฐานะที่เป็นคาทอลิกมีสำ�นึกฟื้นฟูใหม่ทั้งครบใน
เรื่องที่ว่าเราเป็นใครในฐานะกลุ่มคน และเราควรดำ�เนินชีวิต
อย่างไรในฐานะที่เป็นคาทอลิก มันคือลมหายใจเอาอากาศ
สดชื่นแต่ก็ยังเป็นสิ่งท้าทายเราด้วย!  พระเยซูเจ้าเป็นหัวใจของ
ชีวิต  พระเยซูเจ้าเป็นหัวใจของทุกคน  ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรง
เป็นที่หัวใจของทุกความสัมพันธ์ ทุกประสบการณ์ของชุมชน  
18

Catholic Update

พระเยซูเจ้าอยู่ที่หัวใจของเหตุการณ์ทุกอย่าง ประสบการณ์
ทุกๆเรื่อง
นักบุญเปาโลกล่าวว่าเราต้อง “ดำ�เนินชีวิตสมกับการที่
ท่านไดร้ บั เรียก” (เอเฟซัส 4:1) ดำ�เนินชีวติ “ในพระเยซูคริสตเจ้า”
ทุกวันอาศัยพระหรรษทานของการล้างบาปของเรา  คือ ในทุก
วิถีทางที่เป็นคาทอลิก
มิติการร่วมสนิทสัมพันธ์กัน
ซิสเตอร์ซันดรา  เดกิดิโอ O.S.M. เน้นมิติการร่วมสนิท
สัมพันธก์ นั ของการล้างบาป ในความจริงของศีลศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หมด
เธอกล่าวว่า พระหรรษทานของศีลศักดิ์ศิทธิ์นั้นสามารถอธิบาย
ได้ในแง่ท่มี ีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จารีตพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ใหม่
ได้ ก ล่าวย้ำ � แล้ ว ย้ำ � อี ก ถึ ง เรื่ อ งที่ ว่าศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
“ความสัมพันธ”์ ทีล่ กึ ซึง้ หรือกอ่ ใหเ้ กิดความสมานฉันทท์ ย่ี ง่ิ ใหญ่
กับพระคริสตเจ้า และกับพระศาสนจักรได้อย่างไร
ศี ลศั กดิ์สิทธิ์มิได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะตั วบุ ค คลเท่านั้ น  
ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถเข้าใจได้ครบบริบูรณ์ในความสัมพันธ์กับ
พระกายของพระคริสตเจ้าซึ่งก็คือพระศาสนจักร นักบุญเปาโล
เปรี ย บเที ย บพระศาสนจัก รว่าเป็นกายเดี ย วที่ ประกอบด้ วย
อวัยวะหลายส่วนซึ่งมีความสำ�คัญในความเข้าใจของเราเกี่ยว
กับศีลศักดิ์สิทธิ์ โปรดจำ�ไว้บรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนนั้น
เติบโตขึน้ จากประสบการณข์ องบรรดาสานุศษิ ย์ตอ่ พระคริสตเจ้า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ผู้ทรงชีวิต พวกเขาได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ทั้งพระวาจา
และการกระทำ� ทุกวันนี้พระคริสตเจ้าทรงดำ�รงอยู่ในเรา - พระ
ศาสนจักร พระองค์ทรงรับรู้ได้เมื่อชุมชนคริสตชนดำ�เนินชีวิต
ตามคุณค่าของพระองค์และเฉลิมฉลองความเป็นจริงทรงชีวิต
ของการสถิตอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเรา
ของประทานที่เป็นพระหรรษทานอยู่ที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นั่น
เพราะความรักยิ่งใหญ่มหาศาลของพระเจ้าต่อพวกเรา เราก็
เพียงต้องหาให้พบ ทำ�การเฉลิมฉลองในรูปแบบศีลศักดิ์สิทธิ์
และก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อนำ�ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นสู่โลก ให้โลกได้
ประจักษ์ถึงความรักและความเอาใจใส่ของพระองค์ พวกเรา
นั้นก็เป็นเช่นเดียวกับสานุศิษย์รุ่นแรกของพระเยซูเจ้าที่จะต้อง
บิปังและแบ่งปันให้แก่กันและกัน สวดภาวนาเพื่อกันและกัน  
วางมือบนมือกันและกันด้วยความรัก บำ�บัดรักษาและให้อภัย   
ในการทำ�เช่นนี้เราก็ได้ช่วยส่งเสริมชุมชนคริสตชนให้เข้มแข็ง
และแสดงให้เห็นแบบอย่างสำ�หรับการก่อตั้งครอบครัวมนุษย์
ทั้งมวล
เครื่องหมายของการเอาใจใส่ของพระเจ้า
ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่เคยเริ่มขึ้นและสิ้นสุดลงด้วยงาน
ฉลองแบบจารีตพิธี ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเริ่มต้นด้วยความรัก
ของพระเจ้าและการดูแลเอาใจใส่ของพระองค์ผ่านทางพระ
คริ ส ตเจ้าลงมาสู่ เรา - พระศาสนจั ก ร ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หมด
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ยังคงอยู่ต่อไปกับเรา  - พระศาสนจักร โดยการดำ�รงอยู่และ
แสดงความรักของพระเจ้าและความเอาใจใส่ของพระเจ้ามา
สู่ โ ลกผ่านทางพระคริ ส ตเจ้า จริ ง ๆแล้ ว ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ม่ เ คย
หยุดทำ�งานเลย นานตราบเท่าที่เรา - พระศาสนจักรนั้นยัง
อยู่ แ ละยั ง คงเฉลิ ม ฉลองศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ หล่านั้ น ศี ล ทั้ ง หมดก็
คือเครื่องหมายที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ของความเอาใจใส่ของ
พระเจ้าต่อเราทุกคน
___________________________________________________
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการรับศีลล้างบาปของคุณเอง?  วัน
รับศีลล้างบาป?  พ่อแม่ทูนหัว?  วัด?
2. เมื่อพระศาสนจักรกล่าวว่า เราได้รับการล้างบาปไปสู่ความ
ตายและการกลั บ คื น พระชนมชี พ ของพระคริ ส ตเจ้านั่ น
หมายความว่าอย่างไร?
3. โดยทั่วไปทำ�ไมเราควรจะเน้นมิติด้านความเป็นชุมชนของ
การล้างบาป และในศีลศักดิ์สิทธิ์?

คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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บทที่ 2
“ทำ�ไม” ต้องมีการล้างบาป

___________________________________________________

จำ�เป็นไหมสำ�หรับคนเราต้องรับศีลล้างบาปเพื่อที่จะ
ได้รับการช่วยให้รอดพ้น? คำ�ตอบต่อคำ�ถามนั้นซับซ้อนมาก  
ทำ�ไมคริสตชนมักจะคำ�นึงถึงการรับศีลล้างบาปของเขาเสมอ?  
คำ�ตอบต่อคำ�ถามนั้นยิ่งไกลกว่าจะได้รับคำ�ตอบ ทำ�ไมเราต้อง
มีพี่เลี้ยง (Sponsors) หรือพ่อแม่อุปถัมภ์  (Godparents) มา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้างบาป? คำ�ตอบต่อคำ�ถามนั้น
ทำ�ให้ต้องกล่าวถึงประวัติศาสตร์และมิติทางการร่วมกันของ
การเป็นของพระคริสตเจ้า
พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า  “เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิด
จากน้ำ�และพระจิตเจ้า” (ยอห์น 3:5) ชุมชนคริสตชนอ้างอิง
ถ้อยคำ�เหล่านั้นเพื่อที่จะยืนยันถึงความจำ�เป็นของการล้าง
บาป อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาและความ
กลัวมากมาย ผู้ที่ถึงแก่ความตายโดยที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป
ทุกคนจำ�เป็นที่จะต้องเสียวิญญาณไปหรือ? คำ�ตอบที่ก้องออก
มาก็คือ “ ไม่ใช่! ”
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เนื่ อ งจากพระเยซู เจ้าทรงสิ้ น พระชนม์ เ พื่ อ มนุ ษ ย์ ทุ ก
คน ประสิทธิผลของการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของ
พระองค์นั้นมีผลต่อมนุษย์ทุกคน ถ้าคนหนึ่งไม่รู้เกี่ยวกับพระ
เยซู เจ้า หรื อ พระศาสนจั ก ร หรื อ การล้างบาป แต่ เขาก็ ยั ง
แสวงหาความจริง และพยายามทำ�สิ่งที่ถูกต้องและดีงาม   คน
ผู้นั้นถือว่าได้ล้างบาปด้วยความปรารถนา ทารกที่ตายโดยไม่
ได้รับศีลล้างบาปไม่มีทางใดที่จะถือว่ามีความผิด  และแน่นอน
จงฟังเสียงสะท้อนของพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ปล่อย
ให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิด” (มาระโก 10:14) คำ�สอนของพระ
ศาสนจักรคาทอลิก (CCC) กล่าวถึงเรื่องนี้ในข้อ 1257 – 1261
ซิสเตอร์  แซนดรา  เดกิดิโอ O.S.M. อธิบายเพิ่มเติมว่า
ทำ�ไมการล้างบาปเป็นการเลือกที่เปลี่ยนแปลงชีวิต และทำ�ไม
เราควรจะคำ�นึงถึงเสมอว่า การล้างบาปของเราแสดงนัยยะ
อะไรบ้าง? เธอเล่าเรื่องของเด็กอายุสองขวบคนหนึ่ง ที่แสดง
ให้เห็นชัดว่าเธอไม่ต้องการรับการล้างบาป
ทำ�ไมต้องคิดเสมอถึงศีลศักดิ์สิทธิ์?
เวนดี้ (Wendy) อายุสิบสองขวบ  ริค (Rick) อายุเก้าขวบ  
โจเอล (Joel) อายุหกขวบ และการ์ลีน (Karleen) อายุสองขวบ  
ทั้งหมดมาจากครอบครัวเดียวกัน ซึ่งบิดามารดาทิ้งศาสนาเป็น
เวลาหลายปี ตอนนี้ทั้งบิดาและมารดาได้กลับใจและลูกทั้งสี่คน
ก็จะได้รับศีลล้างบาปในเวลาเดียวกัน
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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สมาชิ ก ครอบครั ว ทั้ ง หมด ได้ ใช้ เวลาหลายเดื อ นใน
การเตรี ย มตั วสู่ความเชื่อ และการรับศีลของพวกเขาซึ่ งทำ � ที่
โบสถ์ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์  บทเทศน์ที่มีก่อนพิธีนี้
ได้ย้ำ�ถึงความจำ�เป็นยิ่งยวดของการล้างบาป และเรียกร้องให้
เราดำ�รงชีวิตด้วยความเชื่อที่เราแสดงออกมาในพิธีนั้น
เมื่อจารีตพิธีล้างบาปเริ่มต้น ทั้งครอบครัวและบรรดา
พ่อแม่อุปถัมภ์ยืนล้อมรอบอ่างน้ำ�  และพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน
ในพิธีทักทายเด็กๆว่า “พวกเธอและบิดามารดาของพวกเธอ
รวมทั้งพ่อแม่อุปถัมภ์  ได้ใช้เวลานานมากเตรียมการสำ�หรับวัน
นี้ พวกเธอปรารถนาที่จะรับศีลล้างบาปหรือไม่?” ขณะที่เด็ก
สามคนที่อายุมากกว่าต่างตอบยืนยัน แต่คาร์ลีนอายุสองขวบ
ตะโกนตอบว่า “ไม่คะ”
มี เ สี ย งหั ว เราะครื น เบาๆจากผู้ม าร่ ว มพิ ธี ต่ อ คำ � ตอบ
ที่ออกมาตามธรรมชาติของเด็กเล็กๆคนหนึ่ง ก่อนที่จะเป็น
ความรู้สึกจริงจังของเธอที่ตามมาอย่างรวดเร็ว
คำ�ตอบของหนูน้อยก่อให้เกิดคำ�ถามอีกมากกว่าที่คิดไว้
ตอนเริ่มแรก   ในทางเทววิทยานั้นเด็กๆมีวิธีที่ประหลาดลึกลับ
ของการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แม้สองสามวินาทีต่อมา คาร์ลีน
จะเปลี่ยนคำ�ตอบเป็น “ค่ะหนูรับ”  แต่คำ�ตอบ “ไม่ค่ะ” ของเธอ
นั้นสมควรที่จะเตือนใจเราให้คำ�นึงว่า  อย่างไรแล้วอย่าถือว่า
การล้างบาปเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในความรู้สึกของหลายคน  
คาร์ลีนคงกำ�ลังพูดว่า  “เดี๋ยวนะคะ นี่เป็นเรื่องร้ายแรงจริงจัง   
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หนูขอคิดดูก่อนนะคะ!” ในการทำ�เช่นนั้น เธอทำ�ให้คนอื่นๆทุก
คนคิดครั้งที่สองด้วย
การเดินทางตลอดชีวิต
การล้างบาปเปน็ ย่างก้าวสำ�คัญยิง่ – ก้าวทีเ่ ราใชเ้ วลานาน
ในการเตรียมพรอ้ ม เรามีเสือ้ ผ้าชุดใหม่  เรามีเทียนเพือ่ สอ่ งทาง
ที่จะเดิน เรามีน้ำ�ที่จะช่วยเราให้เติบโต เรามีน้ำ�มันเพื่อให้มี
พลัง มีแม้แต่เพื่อนๆที่จะร่วมเดินทาง แต่นั่นเป็นเพียงการ
เริ่มของการเดินทางอันยาวไกล การเดินทางตลอดชีวิตของ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความเป็นศิษย์ของพระเจ้า
การเดินทางของเราเริ่มด้วยการเชื้อเชิญ  เสียงเรียกจาก
พระเจ้าผ่านทางชุมชนคริสตชน ให้ดำ�เนินชีวิตตามพระวรสาร
เสมือนหนึ่งเป็นสานุศิษย์ที่ได้รับมอบหมายของพระคริสตเจ้า   
เมื่อเราตอบรับคำ�เชื้อเชิญในการเรียกและการสนองตอบนั้นได้
ถูกทำ�ให้เป็นจารีตพิธี และทำ�ให้เป็นที่ประจักษ์และ “จริงจัง”
สำ�หรับพวกเราในการโปรดศีลล้างบาป
ในพระศาสนจักรช่วงสามร้อยปีแรกนั้น การล้างบาป
ผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกติ ผู้ใดที่สนใจในคริสตศาสนาจะได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมชุมชนคริสตชนด้วยการเดินทางแสวงหาความเชื่อ   
บรรดาผู้ ที่ ย อมรั บ คำ � เชิ ญ จะกลายเป็ น ผู้ ส มั ค รใจขอรั บ ศี ล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของการเริ่มต้นเป็นคริสตชน (คือศีลล้างบาป ศีล
กำ�ลังและศีลมหาสนิท)  ผู้สมัครใจเหล่านั้นเรียกกันว่า ผู้เตรียม
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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เป็นคริสตชน (Catechumens)   และเข้าสู่กระบวนการการเป็น
สมาชิกของพระศาสนจักรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  กระบวนการ
นี้เราเรียกว่า การเตรียมตัวเป็นคริสตชน (Catechumenate)  
การเข้าร่วมพระศาสนจักรในศตวรรษแรกๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เลย  การได้รับการล้างบาปไม่ใช้เรื่องง่ายเลย
ในเทศกาลมหาพรตชว่ งสุดท้ายกอ่ นการเริม่ เปน็ คริสตชน
นั้นเป็นเวลาพิเศษสำ�หรับกลุ่มผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน มัน
เหมือนการเข้าเงียบสี่สิบวันที่มีท้งั การสวดภาวนา การถือศีลอด
และการพิ จ ารณาตั ว เองในรู ป แบบอื่ น ๆ ขณะที่ พ วกเขาได้
เตรียมตัวรับความเชื่อและรับเข้าสู่พระศาสนจักร เทศกาลมหา
พรตเริ่มต้นขึ้นเป็นประหนึ่งการเตรียมตัวเป็นทางการของพระ
ศาสนจักรสำ�หรับการล้างบาปซึ่งมีการโปรดศีลล้างบาปให้ใน
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การอ่านพระคัมภีร์ใน
พิธีกรรมช่วงเทศกาลมหาพรตและเทศกาลปัสกานี้เน้นหนัก
เต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงการล้างบาป
โชคไม่ดีการเดินทางที่งดงามและได้รับการสนับสนุน
จากชุ ม ชนไปสู่ ค วามเชื่ อ นั้ น สั้ น มาก จากการกลั บ ใจของ
จักรพรรดิคอนสแตนตินในปี  ค.ศ. 313 นัน้ การเข้ารว่ มในพระ
ศาสนจักรคาทอลิ ก ได้ ก ลายเป็ น แฟชั่ น ที่ ต้ อ งทำ � มาตรฐาน
ของระบบการเตรียมเป็นคริสตชนได้รับการผ่อนปรนลงและ
ผู้คนก็ได้รับศีลล้างบาปได้ง่ายขึ้นเมื่อคำ�ร้องขอ ในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ ห้านั้ น กระบวนการเตรี ย มเป็ น คริ ส ตชนก็ ห ายไป
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เลย ศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อการเตรียมเป็นคริสตชนได้กลายเป็นศีล
ศักดิ์สิทธิ์ที่แยกกันเฉลิมฉลองคนละช่วงเวลา
การขยายขอบเขตของทัศนคติของเราเกี่ยวกับการล้างบาป
จารีตพิธีศีลล้างบาปนั้นมิได้นำ�ความรักของพระเจ้าเข้า
มาเป็นประหนึ่งว่าความรักนั้นมิได้สถิตอยู่ก่อนพิธีกรรม การ
ล้างบาปเป็นแนวทางของพระศาสนจักรในการเฉลิมฉลองศีล
ศักดิ์สิทธิ์ และในการแสดงบทบาทการสวมกอดของพระเจ้า
ผู้ทรงรักเราตั้งแต่วินาทีของการปฏิสนธิของเรา การล้างบาป
เป็นพิธีกรรมและการแสดงออกของบางสิ่งที่เป็นจริง –ของการ
โปรยปรายของจิตของพระเจ้า  และของการยอมรับของเราต่อ
ความรักที่แปรเปลี่ยนออกมา และมันยังคงอยู่กับเรา เติบโตไป
สู่สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนั่นคือเป็นบุตรธิดาของพระเจ้า  การล้าง
บาปเป็นการเฉลิมฉลองประสบการณ์ของครอบครัวและของ
ชุมชนต่อความรักในผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปนั้น
ยังมีประสบการณ์ชีวิตอื่นๆอีก ทั้งการเกิด การตาย การ
ชำ�ระล้าง การเติบโต และอื่นๆอีกมาก – ที่ได้รับการเฉลิมฉลอง
ในการล้างบาปนั้น   ศีลศักดิ์สิทธิ์มีหลายแง่มุมดังที่ได้รับการ
เปิดเผยในข้ออ้างของพระคัมภีร์และจากสัญลักษณ์ของการ
ล้างบาปเอง   ให้เรามาดูสัญลักษณ์เหล่านี้และข้อความจาก
พระคัมภีร์ซึ่งก่อให้เกิดศีลนี้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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น้ำ�และพระจิตเจ้า
น้ำ�เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าเราได้เข้า
ร่วมสนิทกับการล้างบาปนี้   คือเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต  ความ
ตาย  การชำ�ระล้างให้สะอาด และการเติบโต
การได้รับการล้างบาป คือ การได้รับการเกิดใหม่และ
ชีวิตใหม่  (ยอห์น 3:5) เป็นที่น่าสนใจที่จะตั้งข้อสังเกตว่า  อ่าง
น้ำ�ล้างบาปบางชิ้นในยุคแรกเริ่มนั้นทำ�ขึ้นในลักษณะคล้ายกับ
“มดลูก” (a womb) เพื่อเน้นแง่มุมการเกิดใหม่/ชีวิตใหม่อันเป็น
ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์
แรงกระตุ้นชีวิตใหม่ของการล้างบาปนั้นสัมพันธ์แนบ
แน่นกับมหาทรมาน ความตาย และการคืนชีพของพระคริสตเจ้า 
ในการสนทนากับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ในช่วงที่ใกล้จะ
ถึงกำ�หนดที่จะทรงสิ้นพระชนม์นั้น   พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “เรามี
การล้างที่จะต้องรับ  และเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่า
การล้างนี้จะสำ�เร็จ” (ลูกา  12:50) นักบุญเปาโลถามว่า  “ท่าน
ทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปเดชะพระ
คริสตเยซู ก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์ด้วย? ...เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์
อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์
ชีพจากบรรดาผู้ตาย... เราก็จะดำ�เนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น”
(โรม 6:3)
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มันมิใช่อุบัติเหตุที่พิธีกรรมการล้างบาปประจำ�ปีเป็นวัน
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระคริสตเจ้า  อาศัยศีลล้างบาปนี้เราได้กลายเป็น
“ประชากรปัสกา” (Easter people) การใช้เทียนที่จุดจากเทียน
ปัสกาช่วยให้เห็นความเป็นจริงนี้ และมันก็เป็นหนทางที่พระ
ศาสนจักร อาศัยพ่อแม่อุปถัมภ์  ซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนทั้งหมด
“ส่งผ่านคบไฟ” (Passes the torch) แห่งภารกิจคริสตชนไปยัง
ผู้รับศีลล้างบาปทุกคน
ออกจากสิ่งเก่าๆ เดินหน้ากับสิ่งใหม่ๆ
การล้างบาปนำ � เราเข้ามาสู่ ชี วิ ต ใหม่ เราไม่ ต้ อ งการ
เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เราวางความจงรักภักดีของเรากับ
พระเจ้าและคุณความดี (โรม 6 และ โคโลสี 3:9) ในการทำ�ให้
ความเก่าใหม่ นี้ เ ป็ น ในเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ผู้ รั บ ศี ล ล้างบาปใหม่
จะแต่ ง กายในชุ ด ผ้าขาวระหว่างพิ ธี รั บ ศี ล ล้างบาป ในพระ
ศาสนจักรยุคแรกนั้นผู้เข้าถือศาสนาใหม่มักจะแต่งกายด้วยชุด
เสื้อผ้าสีขาวและรักษาไว้อย่าให้เปรอะเปื้อนตลอดช่วงเวลาห้า
สิบวันของเทศกาลปัสกา ทุกวันนี้แทบทุกกรณีมันกลายเป็น
สัญลักษณ์ที่จะเห็นได้เพียงช่วงพิธีกรรมแล้วก็พับเก็บเป็นของที่
ระลึกของครอบครัวชิ้นหนึ่งเท่านั้น   นอกจากนี้ชุดเสื้อผ้าสีขาว
ยังเป็นสัญลักษณถ์ งึ ความเชือ่ ของพระศาสนจักรทีว่ ่า  การล้างบาป
ทำ�ให้เรารอดพ้น เป็นอิสระจากบาปกำ�เนิดด้วย
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป

29

แต่ อ ะไรคื อ บาปกำ � เนิ ด ? พระศาสนจั ก รยั ง คงยื น ยั น
คำ�สอนเรื่องนี้และด้วยความเป็นจริงของความเลวร้ายในโลก
– ที่เห็นได้ชัดเจนมากในหนังสือพิมพ์รายวัน การฆาตกรรม  
ความรุนแรง  ความโลภ  และความไม่ซื่อสัตย์ที่เราเห็นสะท้อน
ในสื่อต่างๆ นั้นทำ�ให้เราหวนระลึกว่ามนุษย์ทั้งหมดได้รับความ
โน้มเอียงทางบาปและโครงสร้างของบาปตกทอดผ่านลงมาหา
เราโดยคนรุ่นก่อนเรา เริ่มจากบิดามารดาเดิมของเรา
ความงดงามส่วนหนึ่งของศีลล้างบาปเป็นความมั่นใจ
ที่ว่า  โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ เราได้ร่วมส่วนในชัยชนะของพระ
คริสตเจ้าเหนืออำ�นาจของความมืดในโลก
การล้างบาปโดยที่มุ่งสู่อนาคต
ได้มีการพูดกันแล้วว่า การล้างบาปเป็นขบวนการเริ่ม
ไปสู่พันธกิจและหน้าที่ของพระคริสตเจ้า  (1 เปโตร 2) ผู้ขอรับ
ศีลล้างบาปจะได้รับการเจิมน้ำ�มันสำ�หรับวัตถุประสงค์นี้เช่น
เดียวกับพระคริสตเจ้า  พวกเขาได้รับการเจิมด้วยน้ำ�มันสำ�หรับ
ผู้เตรียมเป็นคริสตชนและน้ำ�มันคริสมาแห่งการช่วยให้รอดพ้น
ของพระคริสตเจ้า  ด้วยประการฉะนี้ พวกเขาจะได้รับการเพิ่ม
กำ�ลังวังชาเพื่อการเดินทางตลอดชีวิตในพันธกิจที่ได้รับมอบ
หมายในการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
ในการเป็นศิษย์ก็คือการเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้  เป็นผู้ที่เดิน
ทางไปพร้อมกับคนอื่นที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในหนทางนี้ นั่นคือ
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สิ่งที่เรายินยอมที่จะกระทำ�เมื่อเรากล่าวรับว่า  “ใช่” ตอนรับศีล
ล้างบาป เราต่างรับรู้ว่า เราได้ถูกเลือกแล้ว  ถูกกำ�หนดตัวแล้ว
และถูกตั้งไว้ตามทางของเรา  ภารกิจที่แท้จริงส่วนใหญ่ของการ
ล้างบาปนั้นตามมาหลังพิธีกรรมโปรดศีลล้างบาปแล้ว
ศีลล้างบาปและทารก
เด็กทารกนั้นเห็นชัดว่าไม่สามารถตอบทันทีทันใดใน
แง่ มุมของการถาม/ตอบของศีล ศัก ดิ์สิทธิ์ และเด็ ก ทารกนั้ น
ก็ ไ ม่ ส ามารถเข้าใจการเปลี่ ย นแปลงของความปลงใจ การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพเก่ามาสู่สภาพใหม่ การตายและการ
กลับคืนชีพ ชีวิตใหม่  หรือการมีส่วนร่วมกับชีวิตของพระคริสต
เจ้า  อย่างไรก็ดี บิดามารดาของเด็กทารกเหล่านั้น สามารถ
เข้าใจและดำ�เนินชีวิตตามฤทธิกุศลเหล่านั้นและส่งต่อไปยัง
ลูกๆของพวกเขา พวกเขายังจะได้รับประสบการณ์ของการ
สนับสนุนจากชุมชนในการดำ�เนินชีวิตตามอุดมคติเหล่านั้น
และนั่นคือเรื่องสำ�คัญที่สุด
การล้างบาปทารกนั้ น จะมี ค วามหมายเพี ย งถ้าบิ ด า
มารดาเป็นคริสตชนที่แท้จริง ถ้าพวกเขาไม่ใช่แล้ว มันก็มีความ
หมายเพียงเล็กน้อยในการที่จะทำ�ให้ลูกๆของพวกเขาเริ่มการ
เปน็ คริสตชนและเข้าสูพ่ ระศาสนจักรทีเ่ รียกร้องความรับผิดชอบ
ที่จะดำ�เนินชีวิตตามพันธกิจของพระคริสตเจ้า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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จารีตพิธีล้างบาปทารก เน้นความสำ�คัญของความสัตย์
ซือ่ ในสว่ นของบิดามารดาเมือ่ มีการกล่าวกับบิดามารดา  ในการ
ถามที่จะอนุญาตให้ลูกรับศีลล้างบาปว่า “ท่านยอมรับความรับ
ผิดชอบที่จะอบรมสั่งสอนพวกเขาในการปฏิบัติความเชื่อหรือ?
“การใช้คำ�พูดนี้สำ�คัญยิ่งเพราะว่ามันเรียกร้องให้คริสตชนใน
ส่วนของบิดามารดาให้กระทำ�ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับ
ผู้รับศีลล้างบาป
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การประพฤติ ตั ว ในอนาคตของการ
ล้างบาปและความจริงที่ว่าเราได้หมายไว้สำ�หรับการเดินทาง
ยาวนานตลอดชีวิตในการเป็นศิษย์พระเจ้าแล้วนั้น มันเป็น
เรื่องสำ�คัญที่ว่าบิดามารดาเป็นต้นแบบที่มีบทบาทเข้มแข็งและ
เป็นผู้นำ�ทาง และมันก็สำ�คัญเท่าๆกันที่พ่อแม่ทูนหัวของเด็กๆ
ก็ต้องกระทำ�เช่นเดียวกัน พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่สำ�คัญของ
บิดามารดาและเป็นผู้ที่สามารถเปิดเผยให้ลูกทูนหัวทราบถึง
คุณค่าของชุมชนคริสตชน
การล้างบาปและชุมนุมคริสตชน
การล้างบาปเริ่มด้วยความรักและความเอาใจใส่ของ
พระเจ้าที่เปิดเผยแก่พวกเราผ่านทางองค์พระคริสตเจ้า  ความ
รักและความเอาใจใส่ของพระองค์ยังคงดำ�รงอยู่กับพวกเรา 
พระศาสนจักร อย่างมีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉงผ่านทาง
พระคริสตเจ้าไปสู่โลก  นั่นคือความรับผิดชอบที่จริงจังทีเดียว
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เด็กน้อยคาร์ลีน (Karleen) ได้เตือนเราให้ระลึกถึงสิ่งนี้
เมื่อเธอตะโกนออกมาว่า  “ไม่” ต่อความคิดของการรับศีลล้าง
บาปที่ง่ายเกินไป บางทีคำ�ว่า “ไม่” ของเธอสามารถนำ�เราไปสู่
คำ�ว่า “ใช่” ในการตอบสนองต่อความท้าทายของศีลประการนี้
บาปกำ�เนิด
คุณพอ่ โทมัส ริชสแตทเตอร์  (Fr.Thomas Richstatter,
O.F.M) กล่าวถึง คำ�ถามที่ว่า “ทำ�ไมพระศาสนจั ก รตั ด สิ นใจ
โปรดศีลล้างบาปให้แก่ทารกซึ่งเห็นได้ชัดว่ายังไม่ได้ทำ�บาป?”  
คำ�ตอบของท่านในบริบทกว้างๆว่าการล้างบาปหมายถึงอะไร
และมีประวัติศาสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อความ
เข้าใจของเราในศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้อย่างไร ท่านเริ่มด้วย
ภาพอันน่าพิศวงเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของพระเยซูเจ้าและการ
ตัดสินใจของพระองค์ที่จะออกสู่สาธารณะว่า :
พอ่ ไดศ้ กึ ษาพระวรสารทัง้ สี่ แตพ่ ระวรสารนัน้ บอกพอ่
เพียงชว่ งสองสามปสี ดุ ท้ายของพระเยซูเจ้า พระองคท์ รงทำ�อะไร
ในช่วงสามสิบปีก่อนหน้านั้น? โดยที่พ่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ในช่วงเวลานั้น พ่อคาดการณ์ว่าพ่อสามารถจินตนาการถึงช่วง
เวลาที่หายไปนั้นได้  พ่อเห็นพระเยซูเจ้าตื่นทุกเช้าและออกไป
ทำ�งานในร้านช่างไม้ – “ร้านโยเซฟและบุตร”		
พ่ อ สร้างรู ป พระเยซู เจ้าและบิ ด าบุ ญ ธรรม ทำ � ม้านั่ ง
สำ�หรับเปียโนและตู้วางทีวี (หรืออะไรก็ตามที่ช่างไม้สมัยโน้น
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ทำ�กัน) และแล้ววันหนึ่ง กลุ่มคนรวยจากเมืองเยริโคมาสั่งให้
ทำ�ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร พระเยซูเจ้ากำ�ลังนำ�โต๊ะและเก้าอี้
ไปส่ ง ก็ พอดี มาเจอกับนัก บุญยอห์นที่กำ � ลั งล้างบาปที่ แม่ น้ำ�
จอร์แดน
พระเยซูเจ้าวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารนั้นลงแล้วนั่ง
ฟังคำ�สอนของท่านนักบุญยอห์น แล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงลง
ไปในแม่น้ำ� ทรงได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่พระองค์ว่า  พระองค์
ทรงเป็นบุตรสุดที่รักและเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ� พระองค์
ก็เปลี่ยนไป
เท่าทีพ่ อ่ ทราบ พระองคไ์ มเ่ คยกลับไปร้านช่างไม้อกี เลย
และครอบครัวคนรวยในเมืองเยริโคนั้นก็ถูกทิ้งให้รอโต๊ะและ
เก้าอี้ที่พวกเขาสั่งทำ�!
พ่อหวังว่าพวกท่านจะให้อภัยเรื่องจินตนาการของพ่อ  
พ่อเล่าเรื่องนี้เพื่อบรรยายให้พวกท่านเห็นภาพรูปแบบ
ของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนสามประการ คือ
(1) เราลงไปในน้ำ� (2) เราได้ยินเสียงบอกว่ารักเรา  (3) เราขึ้น
จากน้ำ�และเปลี่ยนไป และบางสิ่งก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
  
ให้เรามาพิจารณารูปแบบหรือแบบฉบับนี้
1. เราลงไปในน้ำ�
บ่อยทีเดียวที่เรา  “ลงไปในน้ำ�” และชำ�ระล้างร่างกาย
โดยการอาบน้ำ� แต่การล้างบาปนั้นแตกต่างจากการอาบน้ำ�
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เหล่านี้ การล้างบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ - อะไรบางอย่างที่เรา
มองทะลุปรุโปร่ง เร็วๆนี้ พ่อมีรูปภาพของพ่อถ่ายสำ�หรับลง
ในหนังสือแนะนำ�วัดของเรา พ่อคิดว่าน้องสาวจะชอบรูปขนาด
“8 x 10” ที่คนให้พ่อ ดังนั้น พ่อได้ซื้อกรอบรูปสวยๆมาใส่รูป
เข้าไป แต่พ่อเห็นรูปตัวเองไม่ชัดนักใต้กระจก ต่อมาพ่อจึง
คิดออกว่ามันมีสารบางอย่างเคลือบผิวเพื่อป้องกันกระจกไว้ 
และเราต้องเช็ดมันออกก่อนเพื่อจะเห็นภาพผ่านกระจกนั้นได้
ชัดเจน มิฉะนั้นสายตาของเราคงมองเห็นแต่ผิวกระจกที่ว่านั้น
ศีลศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอะไรบางอย่างคล้ายกระจกนั้น - ช่วย
ให้เราเห็นทะลุไปถึงส่วนสำ�คัญ  การล้างบาปเป็นคล้ายกระจก
ในกรอบรูป   ความเชื่อทำ�ให้เราสามารถขจัดสารเคลือบผิว
ป้องกันนั้นออก เพื่อเราจะสามารถมองทะลุอ่างน้ำ� - อันเป็น
เพียงสัญลักษณ์  - และมองเห็นส่วนสำ�คัญ คือ ความเป็นจริง
ทางจิตวิญญาณ
ถ้าศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรบางอย่างเหมือนกระจกของ
กรอบรูป ซึ่งเราสามารถมองทะลุเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้น  
คงไม่มีศีลศักดิ์สิทธิ์ใดสมบูรณ์ไปกว่าตัวพระเยซูเจ้าพระองค์
เอง “ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ทรงเป็น
บุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง” (โคโลสี 1:15)   ในพระ
เยซูเจ้า  “เราเห็นพระเจ้าของเราปรากฏพระองค์ให้เห็นได้  และ
ดังนัน้ ก็ไดร้ บั ความรักของพระเจ้าทีเ่ ราไมส่ ามารถเห็นพระองค์”
(มิสซาพระคริสตสมภพ บทถวายสดุดีที่ 1)   การล้างบาปคือ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ทางเข้าสู่ประตูความเชื่อของเรา  การเกิดใหม่ของเรา  และนำ�
เราไปสู่แผนการของพระเจ้าสำ�หรับโลก
2. เราได้ยินเสียง
ตอนล้างบาป เราได้ยินเสียงของพระเจ้าทำ�ให้เรามั่นใจ
ถึงความจริงลึกซึง้ ทีส่ ดุ ของเรา  คือ เราเปน็ สิง่ สร้างทีพ่ ระเจ้าทรง
รัก ในการล้างบาป จารีตพิธีกรรมแสดงช่วงเวลาที่ขยายออกไป
กว้างกว่าตัวจารีตพิธีเองเช่นเดียวกับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
ทั้งหมด  
ยกตัวอย่างศีลสมรส สำ�หรับท่านที่แต่งงานแล้ว ใน
ระหว่างพิ ธี ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้ น ท่านได้ ยิ น เสี ย งคู่ ส มรสของท่าน
บอกคุณว่าเขาหรือเธอรักคุณ – และจะรักคุณและให้เกียรติคุณ
ตราบเท่าชีวิตของพวกเขา  แต่ช่วงเวลาจารีตพิธีนั้น (พ่อหวัง
ว่า) ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินเสียงกล่าวว่า “ฉันรักคุณ”! น่า
จะมีช่วงเวลาของคำ�พูด “ฉันรักคุณ” หลายครั้งก่อนที่จะนำ�ไป
สู่ศีลสมรส – และได้มี   (พ่อหวังอีกว่า ) จะมีคำ�นี้อีกมากมาย
หลายครั้งตามมาหลังพิธีโปรดศีลสมรส มันก็คล้ายกับศีลล้าง
บาป การล้างบาปผู้ใหญ่ต้องมีเวลาเตรียมการช่วงหนึ่ง ที่เรียก
ว่า “การเตรียมเป็นคริสตชน” ซึ่งระหว่างนั้นบรรดาสมาชิกของ
ชุมชนคริสตชนจะช่วยผู้เตรียมเป็นคริสตชนนั้นได้เตรียมตัวฟัง
เสียงพระเจ้า  – สามารถตระหนักในแนวทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า
พวกเขาเป็นที่รักของพระเจ้า   นั่นคือทำ�ไมจารึกศักดิ์สิทธิ์ คือ
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พระคัมภีร์  อันเป็นเรื่องราวความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรา
นั้นเป็นศูนย์กลางของการตระเตรียมนั้น
เราได้ ยิ น เสี ย งแห่ ง ความรั ก นี้ ขั้ น แรกผ่านทางชุ ม ชน
คริสตชนซึ่งทำ�ให้เรามั่นใจว่า เราได้รับความรักที่หยุดความรู้สึก
อื่นที่เกี่ยวกับความอับอายหรือความไม่พอเพียงทั้งหมด และ
ทำ�ให้มีพลังเพื่อพันธกิจของเรา ชุมชนนั้นเป็นหัวใจของการ
เป็นคริสตชน
3. เราขึ้นจากน้ำ�และเปลี่ยนไป
ในการล้างบาปของพระเยซูเจ้านั้น พระองค์เสด็จลงไป
ในน้�ำ ได้ยนิ เสียง และขึน้ จากน้�ำ และเปลีย่ นไป  พอ่ ประหลาดใจถ้า
เราจะรู้อะไรบางอย่างบ้างเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า  (หรือแม้แต่การ
เอาใจใส่  สำ�หรับเรื่องนั้น) ถ้าพระองค์ขึ้นจากน้ำ�แล้วไม่เปลี่ยน
ไป อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพระองค์เพียงขึ้นจากแม่น้ำ�จอร์แดน จัด
ส่งโต๊ะและเก้าอี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปร้านช่างไม้เพื่อดำ�เนิน
ชีวิตต่อไปตามปกติ?  เรื่องที่ว่ามิได้เกิดขึ้น  พระเยซูเจ้าทรงขึ้น
จากน้ำ�แล้วทรงเปลี่ยนไป นั่นต้องเกิดกับเราด้วย คือเราต้อง
ผ่านน้ำ�ออกมาแล้วเปลี่ยนไป มิฉะนั้นการล้างบาปก็ไม่มีจุด
มุ่งหมายใด เราไปยังอ่างล้างบาปในฐานะเป็นช่างไม้  ครู   แม่  
นักการธนาคาร  พยาบาล  เสมียนงาน  ฯลฯ – แล้วออกมาดัง
ผู้รู้จักรัก! ไม่ว่ากระแสเรียกของเราจะเป็นเช่นใดในการดำ�เนิน
ชีวิตก่อนการรับศีลล้างบาป หลั ง จากได้ รั บ การล้างบาปแล้ ว
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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เราต้องเป็นผู้รู้จักรักที่จะประกาศถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก
นั้นเอง
เสี ย งที่ เ ราได้ ยิ น ตอนล้างบาปเป็ น การสื่ อ สารที่
พิเศษ   มันมิใช่เป็นเพียงข่าวสาร   มันเป็นการแลกเปลี่ยนทาง
สัญลักษณ์  ให้เราใช้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นตัวอย่าง   ก่อนที่
เราจะออกเดินทางนั้น เราสามารถตรวจสอบรายงานสภาพ
ดินฟ้าอากาศในคอมพิวเตอร์ของเรา  ดังนั้นเราก็จะทราบว่า
จำ�เป็นต้องนำ�เสื้อกันฝนหรือถือร่มไปด้วย นี่เพียงเป็นรายงาน
ข้อมูลธรรมดาที่ไม่จำ�เป็นต้องมีการตอบสนองเป็นพิเศษใดๆ
ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเจอพ่อที่เฉลียงบ้านและทักว่า  “อรุณ
สวัสดิ์” แล้วพ่อก็เพียงผ่านไปโดยไม่รับรู้หรือตอบสนองใดๆ
คุณคงรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกว่าถูกดูแคลน! คุณคงจะไม่ทำ�ให้
รายงานข่าวอากาศ หรือกล่าวคำ� “อรุณสวัสดิ์ “ของคุณที่ให้พ่อ
นั้นเป็นเพียงเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น มันต้องการ
ตอบสนองด้วย
ในการล้างบาปของพระเจ้านั้น “เรารักท่าน” เป็นเพียง
การสือ่ สารเชิงสัญลักษณ์เท่านัน้ มันยังต้องการการตอบสนองด้วย
เราต้องผ่านการล้างบาปมาแล้วเปลี่ยนแปลงไป เราลงไปสู่น้ำ�
(ศีลศักดิ์สิทธิ์  พิธีกรรม  การนมัสการ) เราได้ยินเสียง (พระวาจา 
พระคัมภีร์) และเราออกมาเปลี่ยนแปลงไป (พันธกิจ จริยธรรม)
ในรูปแบบนี้เราพบ   (1) การนมัสการ (2) พระคัมภีร์   และ
(3) จริยธรรม ที่เรียกกันว่าสามเสาหลักของชีวิตคริสตชน
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ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่การเริ่มต้น
ถ้าคุณไดเ้ ห็นผูใ้ หญ่  (และ/หรือเด็กๆอายุวยั เรียนคำ�สอน)
ได้รับศีลล้างบาปในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คุณรู้ว่าการรับศีลล้าง
บาป (ล้างด้วยน้ำ�) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สำ�คัญกว่า
ผู้ขอรับศีลล้างบาปก้าวลงสู่น้ำ� (การล้างบาป) และได้รับการ
เจิมด้วยน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์ (ศีลกำ�ลัง) และได้รับการต้อนรับเข้า
สู่ความเป็นสมาชิกที่พระแท่นบูชา  (ศีลมหาสนิท) การเริ่มต้น
เป็นคริสตชนประกอบด้วยศีลศักดืสิทธิ์สามประการ คือ ศีล
ล้างบาป ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหม่มักจะพูดถึงการมีส่วนร่วมที่พระแท่นบูชาว่าเป็นประหนึ่ง
การเริ่มเข้าสู่กลุ่มผู้เชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า  จริงๆ แล้วหนึ่งใน
หลายๆ ภาพสำ�หรับความยิ่งใหญ่ของพระธรรมล้ำ�ลึก (แผน
ของพระเจ้าในการสร้าง) คือ ภาพงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ที่มีทุกคนนั่ง
ร่วมโต๊ะกับพระตรีเอกภาพ!
จารีตพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์สำ�หรับวัดต่างๆเหล่านั้น ซึ่งเดิน
ตามประเพณีทางพิธีกรรมของโรม ได้รับอิทธิพลจากบริบท
ทางวัฒนธรรมของประเทศแถบเมดิเตอเรเนียนซึ่งได้พัฒนามา
เรื่อยๆ
ในช่วงศตวรรษที่หนึ่งและที่สองนั้น หลังการอาบน้ำ�
ของชาวโรมัน พวกเขาจะชโลมร่างกายของพวกเขาด้วยน้ำ�มัน
เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นก่อนแล้วจึงเช็ดให้แห้ง ในระบบศีลศักดิ์สิทธิ์
ของเราการลงจุ่มน้ำ�ในพิธีรับศีลล้างบาปก็ตามด้วยการเจิม
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ด้วยน้ำ�มันแห่งศีลกำ�ลัง (คริสมา)  หลังจากที่ได้รับการเจิมด้วย
พระจิตเจ้าและสวมร่างในพระคริสตเจ้าแล้ว เราได้รับเชิญไปสู่
พระแท่นบูชาแห่งศีลมหาสนิท ที่พระแท่นบูชานั้นเราไม่เพียง
ได้ยินเสียงของผู้ที่รักเราเท่านั้น เรายังจะได้ประสบการณ์ของ
การร่วมสนิทกับพระเจ้า  เราเลี้ยงฉลองด้วยอาหารจากสวรรค์
และด้วยเหตุนั้นพวกเราเองก็ถูกทำ�ให้เป็นชาวสวรรค์ไปด้วย!
สิ่งนี้ไม่ได้เกิดกับฉัน!
จารีตพิธดี งั ทีพ่ อ่ ไดบ้ รรยายข้างตน้ นัน้ ไม่ใช่ประสบการณ์
ของพ่ อ –และบางที ก็ ไ ม่ ใช่ ป ระสบการณ์ ข องคุ ณ ด้ ว ย พ่ อ ได้
รับการล้างบาปตอนเป็นทารก (พ่ออาจจะได้ยินเสียงน้ำ�หยด
ลงบนศีรษะตอนล้างบาป แต่อาจกลืนหายไปในเสียงของพ่อ
ที่กำ�ลังร้องไห้อยู่!) พ่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรกตอนเรียนชั้น
ประถม  หลายปีต่อมาก็ได้รับศีลกำ�ลัง เป็นไปได้อย่างไรที่พระ
ศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่เคยรวมศีลล้างบาป ศีลกำ�ลังและ
ศีลมหาสนิทในจารีตพิธีเดียวกัน แยกออกมาเป็นสามจารีตพิธี
คือ ศีลล้างบาป  ศีลมหาสนิทครั้งแรกและต่อมาศีลกำ�ลัง ?
ประวั ติ ซั บ ซ้ อ นของการเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ ท าง
จารีตพิธีนี้เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่บรรจุในหลักสูตรการเรียน
ระดับสูงที่พ่อสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มเป็นคริสตชน
แต่ถ้าคุณจะเรียนรู้  “ประวัติศาสตร์โลกในสามนาที” (ด้วยคำ�
อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นตอนท้าย) นั่นก็คือ:
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ในช่วงเริ่มแรกของศาสนาคริสต์นั้น ทารกจะเริ่มได้รับ
การล้างบาปพร้อมกับบิดามารดาที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการ
เริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ชุมชนคริสตชน (จำ�ได้ใช่ไหมว่าภาพปรากฏ
ของการจุ่มตัวลงในน้ำ�ก็คือน้ำ�นี้ชำ�ระล้างบาปทั้งหมด)
นั ก เทววิ ท ยาถามว่า “ถ้าศี ล ล้างบาปชำ � ระล้างบาป
ทั้งหมดออกไป เป็นไปได้อย่างไรที่จะล้างบาปทารกซึ่งยังไม่
สามารถทำ�บาปได้? “ คำ�ถามที่ดี!
นักบุญเอากุสติน (St.Augustine) และคนอื่นๆได้ตอบ
ข้อสงสัยนี้โดยอธิบายว่า ขณะที่เด็กทารกไม่สามารถทำ�บาป
ส่วนตัวใดๆ ตามความเป็นจริงแล้ว เขาหรือเธอในทางชีววิทยา
ก็เป็นลูกหลานอาดัมและเอวา เด็กทารกจึงรับมรดกตกทอด
บาปของคนทั้งสอง คือ บาปกำ�เนิด   ศีลล้างบาปล้างบาปที่
ว่านั้น นั่นแหละจึงว่าทำ�ไมจึงเป็นไปได้ที่จะล้างบาปทารก! คำ�
ตอบที่ดี!
พ่ อ ไม่ รู้ ว่าทำ � ไม แต่ มี อ ะไรบางอย่างในพวกเราที่ มั ก
จะทำ�สิ่งแง่ลบที่มีลับลมคมในมากกว่าสิ่งที่เป็นไปในแง่บวก  
ตัวอย่างเช่นพ่อพนันได้เลยว่าคุณสามารถระบุชื่อโรคภัยไข้เจ็บ
ได้มากกว่าชื่อความเป็นอยู่ที่ดี! เช่นเดียวกันพ่อพนันว่าคุณเคย
ได้ยินเกี่ยวกับบาปกำ�เนิดมากกว่าพระหรรษทานแรกเริ่มและ
พระพรแรกเริ่มเสียอีก!
โดยที่ ก ารพิ จ ารณาทางเทววิ ท ยาเริ่ ม ให้ ค วามสนใจ
เกี่ยวกับบาปกำ�เนิดมากขึ้น   บาปกำ�เนิดก็ขยับจากเหตุผลที่ว่า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ทำ�ไมเด็กทารกสามารถรับการล้างบาป ไปยังเหตุผลที่ว่าทำ�ไม
เด็กทารกต้องได้รับการล้างบาป และบิดามารดาได้รับคำ�สั่ง
สอนให้พาเด็กทารกของพวกเขาไปรับศีลล้างบาป “เร็วที่สุดที่
สามารถจะเร็วได้”
แม้ ก ระนั้ น การเริ่ ม เป็ น คริ ส ตชนในสมั ย นั้ น ยั ง คง
กระบวนการเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว คือ ทารกได้รับศีลล้างบาป
ศีลกำ�ลังและไดร้ บั ศีลมหาสนิท จากทีท่ ารกบางคนจะพน่ แผน่ ศีล
ทิ้งในบางครั้ง ดังนั้น ประเพณีจึงได้เริ่มที่จะไม่แจกศีลมหาสนิท
ให้เด็กทารก และเพื่อทดแทนการกระทำ�เช่นนั้นทารกจะได้
รับเพียงพระโลหิตล้ำ�ค่า  โดยหยดเหล้าองุ่นที่เสกแล้วสองสาม
หยดลงบนลิ้นของเด็กเท่านั้น
ต่อมาในศตวรรษที่สี่และที่ห้า ยุโรปเกิดปัญหาวิกฤต
ด้านศาสนบริกร (ministry) ไมม่ พี ระสังฆราชทำ�หน้าทีอ่ ย่างเพียงพอ
ในเวลานั้นชุมชนคริสตชนได้รับการดูแลโดยผู้ตรวจการ (พระ
สังฆราช) โดยมีผู้ช่วยคือพระสงฆ์  และสังฆานุกร ให้การช่วย
เหลื อ ในการทำ � หน้าที่ ด้านการสอนคำ � สอนและการให้ ก าร
ศึกษา  การบริหารต่างๆ การดูแลผู้เจ็บป่วย และหน้าที่งาน
ทางสั ง คมจาก การขาดแคลนพระสั ง ฆราชนั้ น หมายถึ ง การ
ขาดแคลนผู้นำ�ท้องถิ่นนั่นเอง
พระศาสนจักรได้มีพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ
นาๆ ในที่สุด ในวัดต่างๆที่ปฏิบัติตามประเพณีทางพิธีกรรม
ของโรม ตัดสินใจว่าในทอ้ งถิน่ ชนบท (วัดนอ้ ง – daughter parishes)
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พระสงฆ์สูงอายุหนึ่งองค์จะได้รับมอบอำ�นาจให้เป็นประธาน
พิธีมิสซา ท่านยังมีอำ�นาจที่จะรับสมาชิกใหม่เข้าในชุมชน  แต่
การเจิมน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์หลังการรับศีลล้างบาป (คือ การโปรด
ศีลกำ�ลัง) ยังคงสงวนไว้สำ�หรับพระสังฆราชเท่านั้น  นี่เป็นการ
เริ่มการแยกขั้นตอนการล้างและขั้นตอนการเช็ดให้แห้งเช่น
เดียวกับแนวคิดของเราให้ขั้นตอนการโปรดศีลกำ�ลัง เสมือน
เป็นอีกศีลหนึ่งแยกจากขั้นตอนการรับศีลล้างบาป
ในศตวรรษที่ สิ บ เอ็ ด และสิ บ สอง เมื่ อ พระโลหิ ต ของ
พระคริสตเจ้าจากถ้วยกาลิกซ์ถูกปฏิเสธที่จะให้แก่ฆราวาสดื่ม
นั้น   มันจึงดูแปลกที่มีเพียงพระสงฆ์กับเด็กทารกเท่านั้นรับศีล
มหาสนิทพร้อมกับพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ดังนั้นจารีต
โรมันคาทอลิกจึงได้หยุดแจกศีลมหาสนิทให้แก่ทารกในการล้าง
บาปของพวกเขา
นั่นก็คือเรื่องที่ว่าเราได้แยกศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการ
คื อ ศี ล ล้างบาป ศี ล กำ � ลั ง และศี ล มหาสนิ ท ออกจากกั น ได้
อย่างไร?
เมื่อพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ได้ทรงลดอายุเด็กที่จะ
ขอรับศีลมหาสนิทครัง้ แรกจากวัยรุน่ ลงมาเปน็ เด็กใน “อายุรคู้ วาม”
(นั่นหมายถึงเด็กอายุประมาณหกขวบ) เราจึงเห็นว่าเด็กๆ รับ
ศีลมหาสนิท ก่อนรับศีลกำ�ลัง ลำ�ดับของศีลศักดิ์สิทธิ์จึงกลาย
มาเป็น ศีลล้างบาป  ศีลมหาสนิท แล้วจึงถึงศีลกำ�ลัง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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จำ�ไดไ้ หมว่า พอ่ กล่าวในตอนตน้ แลว้ ว่า เรือ่ งนีค้ งเหมือน
“ประวัติศาสตร์โลกในสามนาที” เพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจง่าย
ภายในสองสามย่อหน้า  คุณก็ได้แนวคิดบางอย่างของเอกภาพ
ในกระบวนการ “การล้าง การเช็ดให้แห้งและการไปทานเลี้ยง”
ที่กลายเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการ คือ ศีลล้างบาป ศีลมหา
สนิทและศีลกำ�ลัง
เมื่ อ เราคิ ด ถึ ง ความหมายของเหตุ ก ารณ์ เ หล่านี้ จะ
เป็ น การดี ที่ สุ ด ที่ เราจะมองถึ ง พิ ธี ก รรมที่ เ ป็ น เอกภาพของ
กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผู้ที่
ปรารถนาจะเข้าร่วมชุมชนคริสตชนนั้น ขั้นแรกเขาต้องลงไปใน
น้ำ�และฟังเสียง   แล้วพวกเขาจะถูกเจิมโดยพระจิตเจ้า   ท้าย
ที่สุด พวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดชีวิตในศีลมหาสนิท  พวกเขาจะ
ดำ�เนินชีวิตของตนต่อไป มีชีวิตใหม่ในพระศาสนจักร ดื่มด่ำ�ใน
ความรักของพระเจ้า
___________________________________________________
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. ขั้นตอนมาตรฐานของการเริ่มเป็นคริสตชน 3 ขั้นตอนคือ
อะไรบ้าง?
2. ทำ�ไมศีลศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันจึงเรียงลำ�ดับต่างจากที่เคยเป็น
ในช่วงเวลาก่อนนั้น?
3. คุณได้เปลี่ยนไปโดยการรับศีลล้างบาปหรือไม่? อย่างไร?
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บทที่ 3
เรารับศีลล้างบาปอย่างไร?
คาทอลิกส่วนใหญ่ได้รับศีลล้างบาปเมื่อพวกเขายังเป็น
ทารก กฎหมายพระศาสนจักรกล่าวว่า  “บิดามารดามีพันธะ
จัดเตรียมทารกให้รับศีลล้างบาป ในระยะสัปดาห์แรกๆ เร็ว
เท่าที่ทำ�ได้หลังการลืมตามาดูโลก แม้ก่อนการเกิดบิดามารดา
ควรติดต่อพระสงฆ์เจ้าอาวาส เพื่อขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์สำ�หรับ
ลูกของตน และเตรียมตัวตามที่จำ�เป็น (มาตรา 867) ยิ่งไปกว่า
นั้น “หากทารกอยู่ในอันตรายใกล้ตาย ให้โปรดศีลล้างบาป
แก่ทารกนั้นโดยไม่รอช้า” อย่างไรก็ดีกฎหมายพระศาสนจักร
มาตรา  868 ได้กำ�หนดว่า  “เพื่อให้เด็กรับศีลล้างบาปโดยชอบ
ต้อง :
1. ให้ บิ ด ามารดาหรื อ อย่างน้ อ ยคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู้ ทำ �
หน้าที่แทนโดยชอบ แสดงความยินยอม
2. มีความหวังที่มีพื้นฐานเป็นจริงว่า “เด็กจะได้รับการอบรม
เลี้ยงดูในศาสนาคาทอลิก หากความหวังดังกล่าวไม่มีเลย
ให้ เ ลื่ อ นการรั บ ศี ล ล้างบาปออกไปตามข้อ กำ � หนดของ
กฎหมายเฉพาะ และให้แจ้งแก่บิดามารดาทราบถึงเหตุผล
ที่เลื่อนนั้น”
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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เมื่อพิจารณาเป็นรายปีประมาณ 10% ของผู้ที่รับศีล
ล้างบาปในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ใหญ่   กระบวนการปกติสำ�หรับ
ผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาปก็คือ โดยการสมัครเข้าสู่กระบวนการ
รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) กระบวนการนี้เป็นการเตรียม
ตัวอันยาวนานของผู้ใหญ่  ซึ่งช่วงหนึ่งของกระบวนการนั้นเรา
จะเรียกพวกเขาว่า “ผู้เตรียมเป็นคริสตชน” (Catechumen) หรือ
ผู้ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป (Non-Baptized) และอยู่ระหว่างการ
ศึกษาและอบรมในความเชื่อ
ไม่ว่าเราจะรับศีลล้างบาปตอนเป็นทารกหรือเป็นผู้ใหญ่
ก็ตาม เรามีธรรมเนียมที่ว่า  ผู้ที่จะรับศีลล้างบาปนั้นจะมีผู้ดูแล
อุปถัมภ์หนึ่งคน (Sponsor) ซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุน
ผู้รับศีลล้างบาปใหม่ในการดำ�รงชีวิตแบบคริสตชน  
ด้วยความช่วยเหลือของคุณพ่อ โธมัส ริชสแตตเตอร์ 
(Fr.Thomas Richastatter) (O.F.M.-Ordo Fratrum Minorum)
ซิสเตอร์ แซนดรา ดีกีดีโอ (Sr.Sandra Digidio) (O.S.M.-Ordo
Servorum Mariae)  เอลิซาเบธ บุคเซอร์ บาร์คเลย์ (Elizabeth
Bookser Barkley)  และ คุณพ่อวิลเลียม เอฟ เวเกอร์ (Fr.William F.Wegher) ตอนนี้เราจะมาทบทวนกันถึงเรื่องศีลล้างบาป
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บาปกำ�เนิดในบริบท
พ่อริชสแตทเตอร์ เขียนว่า คำ�สอนเรื่องบาปกำ�เนิดเป็น
ความจริงที่เป็นแก่นของความเชื่อ แต่จะไม่สามารถเข้าใจได้ถ้า
แยกจากแก่นความเชื่ออื่นๆ ข้อมูลความรู้จากชั้นเรียนฟิสิกส์
ในโรงเรี ย นมั ธยม ช่ว ยให้ท่านสามารถแยกแยะความเข้าใจ
ชัดเจนเรื่องบาปกำ�เนิด
เมื่อพ่อเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นพ่อ
มีครูสอนฟิสกิ สท์ ย่ี อดเยีย่ มคนหนึง่ ชือ่ คุณพอ่ ไบรอัน (Fr.Brian)
พ่อยังจำ�วันที่ท่านอธิบายเรื่องสูญญากาศได้ บนยกพื้นหน้าชั้น
คุณพ่อได้นำ�ไหทรงระฆังที่มีวาวล์ปิดเปิดที่ด้านบนเข้ามา ต่อ
เชื่อมกับปั๊มลม หลังจากปั๊มอากาศออกจากไหทรงระฆังนั้น
คุณพ่อไบรอันอธิบายว่า “ธรรมชาติไม่ชอบสูญญากาศอย่าง
ไร” โดยให้ควันและก๊าซสีต่างๆและอนุภาคเล็กๆ ถูกดูดเข้าไป
ในไหผ่านทางวาวล์นั้น
คุณพ่ออธิบายว่าหลักการทำ�งานธรรมดาๆนี้ทำ�งานใน
สิ่งต่างๆรอบตัวเราในบ้านอย่างไร ตัวอย่างเช่น เครื่องดูดฝุ่น
แบบสูญญากาศทำ�งานอย่างไรในการดูดสิ่งสกปรกโดยวิธีให้
เกิดสูญญากาศบางส่วน ต่อมาสักพัก พ่อก็พบว่าตัวเองกำ�ลัง
คิดและพูดว่าแม้สูญญากาศจะเป็นอะไรบางอย่างในตัวมันเอง  
แต่สูญญากาศไม่ใช่อะไรบางอย่าง เพราะมันคือการไม่มีอะไร
บางอย่างนั่นเอง
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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บาปกำ�เนิดก็เป็นเช่นนั้น มันคือการไม่มีอะไรบางอย่าง
เทววิทยาของบาปกำ�เนิดได้ถูกพัฒนาให้เป็นวิถีทางเพื่อจะพูด
เกี่ยวกับความต้องการของเราต่อการช่วยให้รอดพ้นของพระ
เยซูคริสตเจ้า  บาปกำ�เนิดสามารถเข้าใจได้ดีที่สุดว่าเหมือนกับ
สูญญากาศ “คือ มิใช่การดูว่ามันคืออะไร” แต่โดยดูว่าอะไรคือ
ที่ขาดอยู่ หรือมีความต้องการอะไร  ดังที่หลักคำ�สอนคาทอลิก
อธิ บ ายถึ ง “หลั ก คำ � สอนเรื่ อ งบาปกำ � เนิ ด จึ ง เรี ย กได้ ว่าเป็ น
“ด้านกลับ” (reverse side) ของข่าวดีที่ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้
ช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดพ้น” (คำ�สอนคาทอลิกข้อ 389 )
เหมือนกับที่คุณ “ขจัด” สูญญากาศในไหรูประฆัง โดย
การเติมอากาศเข้าไปในไห ดังนั้น บาปกำ�เนิดก็ถูกขจัดออก
ไปเมื่อบุคคลนั้นถูกเติมเต็มด้วยพระจิตเจ้า  ความรักที่ช่วยให้
รอดพ้นและพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า นั่นคือ“เราจึงควร
พิจารณาปัญหาเรื่องบ่อเกิดแห่งความชั่วร้าย โดยเพ่งสายตา
แห่งความเชื่อของเราไปยังพระองค์ซึ่งเป็นผู้พิชิตความชั่วร้าย
นั้น” (คำ�สอนคาทอลิกข้อ 385) พ่อเกรงว่าคาทอลิกหลายๆ คน
ที่พยายามเข้าใจเรื่องบาปกำ�เนิดนั้นจะแยกมันจากการเข้าใจ
ถึงพระหรรษทาน     “เราจะต้องรู้จักพระคริสต์ว่าพระองค์คือ
สายธารต้นกำ�เนิดแห่งพระหรรษทาน   จึงจะเข้าใจได้ว่าอาดัม
คือต้นกำ�เนิดแห่งบาป“ (คำ�สอนคาทอลิกข้อ 388)
ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อเราพูดถึงการล้างบาปเด็กทารก
และบาปกำ�เนิดนั้นสำ�คัญที่เราต้องจดจำ�ว่าคาทอลิกล้างบาป
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ทารกในขั้นแรกไม่ใช่สิ่งที่การล้างบาปเอาอะไรออกไปแต่เป็น
สิ่งที่ศีลนั้นให้ต่างหาก!   ดังนั้นพระศาสนจักรโปรดศีลล้างบาป
ให้ แ ก่ ท ารกก่ อ นที่ นั ก บุ ญ เอากุ ส ติ น จะได้ ช่ ว ยพั ฒ นาข้ อ คำ �
สอนเกี่ยวกับบาปกำ�เนิดในราวศตวรรษที่ห้า   เมื่อบิดามารดา
มองหน้าที่ยิ้มของลูกที่เกิดใหม่และรู้สึกได้ถึงความรักที่พวก
เขามี ต่ อ ลู ก ๆนั้ น พวกเขารู้ สึ ก ลึ ก ๆในจิ ต ใจของพวกเขาเอง
ว่า  พระเจ้าทรงรักเด็กๆที่ไร้เดียงสา  และได้ทรงสร้างสิ่งนี้เพื่อ
ความสุขอันเป็นนิรันดร์
เป็นการถูกต้องหรือที่ทำ�การตัดสินใจแทนทารก?
แน่นอนมีบางสิง่ ทีบ่ ดิ ามารดาควรปลอ่ ยใหเ้ ด็กตัดสินใจเอง
คือเขาจะแต่งงานกับใครหรือไม่แต่งกับใคร เขาควรจะประกอบ
อาชีพใดที่เหมาะสมกับเขา  แต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่บิดามารดาที่ดี
ไม่ปล่อยให้ลูกๆ ตัดสินใจเอง ตัวอย่างเช่น   พวกเขาควรหรือ
ไม่ที่จะวิ่งลงไปในถนนเมื่อรถยนต์กำ�ลังวิ่งมา? หรือเขาจะไป
โรงเรียนในวันที่เขาไม่ต้องการไปได้ไหม?
แต่การถกเถียงเกี่ยวกับ “ใครควรจะเป็นคนตัดสินใจ”
และ “การเลือกอย่างอิสระ” พระเจ้าเป็นผู้เลือกเพียงพระองค์
เดียว ฉันเป็นคริสตชนไม่ใช่เพราะฉันได้เลือกพระเจ้า แต่เพราะ
พระเจ้าเป็นผู้เลือกฉัน! การโปรดศีลล้างบาปทารกในตอนแรก
นั้นมิได้เกี่ยวกับการตัดสินใจที่เราทำ�เพื่อพระเจ้า แต่เป็นการ
ตัดสินใจทีพ่ ระเจ้าไดท้ รงทำ�เพือ่ พวกเรา ในเวลาโปรดศีลล้างบาป
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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นั้นเราเฉลิมฉลองสิ่งประทานที่ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนซึ่งก็คือ
พระหรรษทานและการช่วยให้รอดพ้น  ความจริงสำ�คัญของศีล
ล้างบาปนี้ คือ ทุกสิ่งคือพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้กับ
เด็กทารกในการโปรดศีลล้างบาป
ศีลล้างบาปในมิสซาวันอาทิตย์
เพราะว่าการรับศีลล้างบาปเป็นเครื่องหมายถึงการรับ
สมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชน วัดหลายๆแห่งจึงทำ�การเฉลิมฉลอง
พิธีกรรมโปรดศีลล้างบาปในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์  
พิธีกรรมโปรดศีลล้างบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณกลายเป็น
สิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยปกติแล้ว บิดามารดาและเด็กๆ
ที่จะรับศีลล้างบาป จะต้องอยู่ในวัดระหว่างพิธีกรรมโปรดศีล
ล้างบาป
บิดามารดาจะถูกถามว่าจะตั้งชื่ออะไรให้กับลูกๆ นั่น
เป็นเวลาที่ดีสำ�หรับทุกคนที่จะสะท้อนว่า ในการรับศีลล้างบาป
ของคุณนั้นคุณได้รับการตั้งชื่อว่าอะไร?  ชื่อนี้มีอิทธิพลต่อคุณ
ในทางใดบ้างไหม?  ในเวลาที่คุณได้รับศีลล้างบาปและได้ชื่อว่า
เป็น “คริสตชน” นั้นคุณต้องเสียอะไรไปบ้างไหม?
บิ ด ามารดาและพ่ อ แม่ ทู น หั ว จะได้ รั บ การเตื อ นให้
ระลึกว่าพวกเขา “กำ�ลังยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
อบรมผู้รับศีลล้างบาปในการปฏิบัติตามความเชื่อ” ตามที่ระบุ
ไว้ในจารีตพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก คำ�เตือนนี้สำ�คัญทั้งของ
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ครอบครัวรวมทั้งสมาชิกของผู้มีความเชื่อในชุมชนนั้น เพราะ
ต่างเป็นสภาพแวดล้อมที่ความเชื่อของเด็กจะเติบโตขึ้นและได้
รับการทะนุบำ�รุงตลอดไป
ดูรอบๆตัวคุณซิ นี่ใช่สถานที่ดีสำ�หรับเด็กๆเหล่านี้ที่
จะเติบโตเป็นคาทอลิกที่ดีไหม? ทำ�ไมใครๆก็ต้องการเข้ามา
ร่วมอยู่ในเขตวัดนี้? ที่นี่มีความเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงซึ่ง
เด็กเหล่านี้กำ�ลังจะเริ่มเป็นคริสตชนจริงหรือ? ในฐานะสมาชิก
คนหนึ่งของครอบครัวของเขตวัดนี้ คำ�ตอบต่อคำ�ถามเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับคุณเป็นการส่วนตัวด้วย คุณกำ�ลังทำ�อะไรที่จะ
ทำ�ให้เขตวัดนี้เป็นชุมชนคริสตชนที่ใครๆก็ต้องการเข้ามาร่วม
ด้วย?   คุณกำ�ลังดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชนในวิถีทางซึ่งคนหนุ่ม
สาวที่กำ�ลังเติบโตขึ้นในเขตวัดต้องการที่จะเลียนแบบคุณไหม?
ในแง่หนึ่งสัตบุรุษทั้งหมดของวัดควรจะมองดูตัวเองว่า
เป็นประหนึ่งพ่อแม่ทูนหัวของเด็กๆ! การเป็นประจักษ์พยาน
คริสตชนนั้นเป็นความรับผิดชอบอย่างจริงจังที่ต้องได้รับจาก
สมาชิกทั้งหมดของชุมชนวัด เพื่อว่าสำ�หรับการล้างบาปเด็กๆ
จะเป็นทุกสิ่งที่ได้สัญญาไว้
ต่อจากนี้ จะต้องทำ�เครื่องหมายไม้กางเขนบนหน้าผาก
ของผู้รับศีลล้างบาปเพื่อได้รับการล้างบาป พ่อเองได้ถูกทำ�
เครื่องหมายไม้กางเขนตอนพ่อรับศีลล้างบาป และบิดามารดา
ของพ่อยังคงทำ�เครื่องหมายไม้กางเขนพ่อทุกคืนเมื่อพ่อเข้า
นอน จนพ่อโตพอที่จะทำ�สำ�คัญมหากางเขนด้วยตนเองได้
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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โปรดจำ�ไว้ว่าการทำ�สำ�คัญมหากางเขนของพระเยซูเจ้า
นั้นหมายถึงอะไร? ในทุกพิธีบูชาขอบพระคุณนั้นเริ่มด้วยการ
ทำ�สำ�คัญมหากางเขน การกระทำ�นี้เตือนให้คุณนึกถึงการรับ
ศีลล้างบาปของคุณหรือไม่? คุณมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์เพราะคุณรับศีลล้างบาปเท่านั้นหรือ?
การเตรียมตัวสำ�หรับการล้างบาป
ในช่ ว งสรุ ป บทเริ่ ม พิ ธี เช่ น ในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ วั น
อาทิตย์นั้น พวกเราต่างก็นั่งฟังบทอ่านจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ถึงเรื่องราวซึ่งบอกความหมายของการล้างบาปและภารกิจ
คริสตชนของเรา จารีตพิธีศีลล้างบาปมักกระทำ�ต่อจากภาค
วจนพิธีกรรม (หลังบทเทศน์) เพราะว่าการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์
เป็นการตอบสนองต่อพระวาจาของพระเจ้า
หลังภาควจนพิธีกรรมและการเทศน์นั้นความตั้งใจของ
เราก็มุ่งไปสู่อ่างล้างบาป (The baptismal font) ครรภ์ของพระ
ศาสนจักรผู้เป็นมารดา  (The womb of Mother Churhc) เรา
สรรเสริ ญ พระเจ้าสำ � หรั บ น้ำ � อั น เป็ น ของประทานน่าพิ ศ วง
และระลึ ก ถึ ง ว่าพระเจ้าผู้ มิ อ าจมองเห็ น ได้ นั้ น ทรงประทาน
พระหรรษทานแก่เราโดยเครื่องหมายที่เห็นได้นี้ เรายังจำ�ได้ว่า
พระเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นอาศัยน้ำ�ในอดีต (น้ำ�วินาศ-น้ำ�ของ
ทะเลแดง-น้ำ � ของแม่น้ำ�จอร์แดนที่พ ระเยซู เจ้าทรงได้ รับพิ ธี
ล้าง) อย่างไร? และเราวอนขอว่าพระจิตเจ้าได้โปรดให้น้ำ�ใน
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พระครรภ์ได้เกิดประโยชน์  เพื่อบรรดาเด็กเหล่านี้ ที่จะกลาย
เป็นบุตรชายและบุตรสาวของพระศาสนจักร
ครั้ น แล้ ว บิ ด ามารดาและพ่ อ แม่ อุ ป ถั ม ภ์ จ ะถู ก ถาม
ถึงการละทิ้งบาปและการยืนยันความเชื่อของพวกเขาพร้อม
กั บ ชุ ม ชนสั ต บุ รุ ษ ทั้ ง วั ด จะร่ ว มกั บ พวกเขาในคำ � สั ญ ญาที่ จ ะ
ประกาศละทิ้งปีศาจ และยืนยันความเชื่อของคาทอลิก  ซึ่งคำ�
สัญญาขณะรับศีลล้างบาปนี้ต้องได้รับการรื้อฟื้นใหม่ทุกวันใน
ชีวิตของเรา  มันเหมือนกับคำ�ปฏิญาณของสามีและภรรยาที่ให้
ต่อกันในวันสมรส คือ พวกเขาต้องรื้อฟื้นทุกวัน และทำ�นุบำ�รุง
ให้เข้มแข็งขึ้นหากพวกเขาต้องการให้ชีวิตสมรสของพวกเขา
เติบโตและเข้มแข็ง
เราสัญญาอะไรในการรับศีลล้างบาป? เราสัญญาจะ
ละทิ้งปีศาจ “ปฏิเสธกลิ่นอายของความชั่วร้าย และปฏิเสธที่
จะถูกครอบงำ�โดยบาป” ในการที่จะหันหนีจากบาปนั้นเราต้อง
รู้ว่าเราเผชิญกับบาปอะไรอยู่ เรามักพบว่าบาปส่วนใหญ่จะอยู่
ในตระกูล “ลัทธินิยม” เช่น ลัทธิบริโภคนิยม   ลัทธินิยมเห็น
แก่ตัว ลัทธินิยมหนีความจริง  ลัทธิวัตถุนิยม  ลัทธินิยมทหาร  
ลัทธินิยมหลงตัวเอง   ลัทธิชาตินิยม   ลัทธิเชื้อชาตินิยม ลัทธิ
กีดกันทางเพศ ฯลฯ
ครั้นแล้ว บิดามารดา  พ่อแม่อุปถัมภ์และสัตบุรุษในวัด
จะถูกถามให้ยืนยันความเชื่อเช่นเดียวกับทารกที่บิดามารดา
ของเขามี ค วามเชื่อ ไว้ใจในความรัก ของพระเจ้า ด้ วยเชื่ อว่า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ทารกนั้นไม่สามารถมีความเชื่อ เพราะว่าเด็กนั้นไม่สามารถให้
คำ�ตอบต่อคำ�ถามตามข้อคำ�สอน หรือให้  “การยินยอมอย่าง
มีเหตุผลต่อความจริงที่เปิดเผยออกมานั้น” คือเข้าใจข้อความ
เชื่อในวิถีทางจำ�กัด   ถ้าเด็กทารกคนหนึ่งสามารถมีความเชื่อ
ในบิดามารดาของตนได้ เด็กคนนั้นก็สามารถมีความเชื่อใน
พระเจ้าได้  มันเป็นความรักความไว้ใจที่น่ารักแบบเด็กๆ ซึ่ง
พระเจ้าพระผู้สร้างของเรา  ที่เราแสดงออกด้วยบทข้าพเจ้าเชื่อ  
ซึ่งถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการรื้อฟื้นคำ�สัญญาในการรับศีล
ล้างบาปของเรา
การล้างบาป
หลังจากที่เรากล่าวยืนยันความเชื่อแล้ว  เด็กๆ ที่ขอรับ
ศีลล้างบาปได้รับการจุ่มลงในน้ำ�ศีลล้างบาปสามครั้ง อย่างไร
ก็ตาม เราสามารถเทน้ำ�บนศีรษะของผู้ขอรับศีลล้างบาปสาม
ครั้งก็ได้  ขณะที่เทน้ำ�สามครั้ง ศาสนบริกรกล่าวคำ�ว่า  “ชื่อ
นักบุญ... ข้าพเจ้าล้างท่าน ในนามของพระบิดา  พระบุตรและ
พระจิต” ตอนนี้พวกเขาเกิดใหม่อีกครั้ง เกิดใหม่ด้วยพระจิตเจ้า 
เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า  เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร
ที่มีชีวิตในพระคริสตเจ้า ครั้นแล้วผู้ได้รับการล้างบาปใหม่จะ
ได้รับการเจิมน้ำ�มัน จากวัฒนธรรมโรมันในสมัยก่อนในขณะ
ที่มีการก่อตั้งจารีตพิธีล้างบาปนั้น ชาวโรมันปกติจะชโลมตัว
ด้วยน้ำ�มันหลังจากที่อาบน้ำ�เสร็จ ในการรับศีลล้างบาปนั้น น้ำ�
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เป็นเครื่องหมายถึงการขจัดบาปและน้ำ�มันเป็นเครื่องหมาย
ของการเติมเต็มด้วยพระจิตเจ้า  (คงจำ�ได้นะว่าสองเรื่องนี้เกิด
พร้อมๆกัน – เหมือนเช่นสูญญากาศถูกนำ�ออกจากไหโดยการ
เติมอากาศให้เต็มไห) ในยุคสมัยหนึ่งจารีตพิธีสองอย่างได้ถูก
แยกออกจากกันโดยการเจิมด้วยน้ำ�มันกลายเป็นศีลกำ�ลัง   แต่
ก็ยังอยู่ในพิธีล้างบาปเป็นประหนึ่งเส้นเชื่อมโยงระหว่างศีล
ศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มเข้าเป็นคริสตชนสองประการนี้
ขณะที่บิดามารดาและพ่อแม่อุปถัมภ์แต่งตัว (เสื้อขาว)
ให้ทารกนั้นก็ขอให้ระลึกถึงคำ�พูดของนักบุญเปาโลที่ว่า “เพราะ
ท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า ก็สวมพระคริสต
เจ้าไว้” (กาลาเทีย 3:27) ครั้นแล้วก็ให้บิดามารดาจุดเทียนที่ต่อ
จากเทียนปัสกาแก่เด็กและแนะนำ�ให้รักษาแสงสว่างของพระ
คริสตเจ้าให้ลุกสว่างสดใส เพื่อพวกเด็กจะได้ “เก็บเปลวไฟแห่ง
ความเชื่อให้มีชีวิตชีวาในดวงใจของพวกเขา“
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง พวกเราไม่ ใช่ แ ค่ ผู้ ช มที่ เ งี ย บๆอยู่ ด้าน
ข้างแน่ ความหมายของสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นกับทารกเหล่านั้นก็
ทำ�งานในชีวิตของพวกเรา เราได้เกิดใหม่อีกครั้งเช่นกันโดยเรา
ก็ได้สวมพระคริสตเจ้าด้วย และเราก็ต้องเดินในแสงสว่างของ
พระวรสาร การตัดสินใจในชีวิตของคุณนั้นอยู่“ในแสงสว่าง
ของพระคริสต์” หรือไม่? ชีวิตของคุณเป็นการส่องแสงสว่าง
มากกว่าการเป็นความมืดใช่ไหม?
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ความบริบูรณ์ของการเริ่มเข้าเป็นคริสตชน
หลั ง จากพิ ธี ก รรมการโปรดศี ล ล้างบาปนั้ น พิ ธี บู ช า
ขอบพระคุณก็จะดำ�เนินตอ่ ไปตามปกติ ในภาครับศีลมหาสนิท
ก่อนการภาวนาบทข้าแต่พระบิดานั้น พระสงฆ์จะพูดอธิบาย
กั บ สั ต บุ รุ ษ ผู้ ร่ ว มพิ ธี มิ ส ซา เตื อ นพวกเราทุ ก คนให้ ร ะลึ ก ว่า
เรามีคริสตชน (สมาชิก) ใหม่ที่สุดขณะนี้ และความบริบูรณ์
ของการเริม่ เป็นคริสตชนทีจ่ ะตามมาดว้ ยศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท
ขณะที่ คุ ณ สวดบทข้าแต่ พ ระบิ ด านั้ น จะเป็ น อี ก ครั้ ง ที่ เราจะ
เห็ น ภาพของ “พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ ท รง
สถิตในสวรรค์” ในบรรดาผู้ที่เป็นพ่อ (บิดา) ทั้งหลายบนโลก
นี้ จงดูความรักของมารดาเหล่านี้สำ�หรับลูกๆของพวกเขาสิ
นั่นคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณ! จงดูในความไว้วางใจ
ของบรรดาทารกที่มีต่อพ่อแม่ของพวกเขาที่จะเป็นแบบอย่าง
ของชีวิตคริสตชน เราได้เข้ามาสู่พระศาสนจักรดังเช่นเด็กๆที่
ปรารถนาจะได้รับการโอบอุ้มป้องกันอยู่ในวงแขนของพระเจ้า
ผู้ทรงรักเรา  ผู้ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกว่าพระบิดา  ผู้ซึ่งทรงรัก
เราดั ง ที่ พ ระคั ม ภี ร์ ก ล่าวไว้ ว่าทรงรั ก เราเช่ น เดี ย วกั บ แม่ ข อง
เรา และขณะนี้พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูเราด้วยศีลมหาสนิท - ของ
ประทานที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์
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การล้างบาปผู้ใหญ่ – กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
(RCIA)
ซิสเตอร์แซนดรา เดกิดิโอ O.S.M. ได้ศึกษาประวัติของ
กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน และได้พบว่ามันเป็น
วิถีทางที่พระศาสนจักรในยุคแรกเริ่มต้อนรับสมาชิกใหม่ การ
ล้างบาปผู้ใหญ่เป็นบรรทัดฐาน ทารกจะได้รับการล้างบาปก็
ต่อเมื่อพวกเขาเป็นลูกๆของผู้ใหญ่ซึ่งกลับใจมาสู่คริสต์ศาสนา  
บรรดาผู้ที่ ตั ด สิ น ใจเข้าเป็น คริ ส ตชนจะกลายเป็น ผู้ข อรั บ ศี ล
ศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มเป็นคริสตชน (ศีลล้างบาป   ศีลกำ�ลังและ
ศีลมหาสนิท)   ผู้ขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์จะถูกเรียกว่า  ผู้เตรียมเป็น
คริสตชนและเข้าสู่กระบวนการเป็นขั้นๆ ไปสู่การได้เป็นสมาชิก
อย่างสมบูรณ์ในพระศาสนจักร กระบวนการนี้ถูกเรียกว่าการ
เตรียมเป็นคริสตชนซึ่งรวมเอาช่วงเวลาฝึกอบรม การศึกษา
และการทดสอบ กินเวลาหนึ่งถึงสามปี หรือนานกว่านั้น
พระศาสนจั ก รทั้ ง มวลจะพากั น สวดภาวนาอุ ทิ ศ และ
ภาวนาร่วมกับผู้เตรียมเป็นคริสตชนด้วย ให้การศึกษาพวกเขา
ถึงคุณค่าพระวรสาร แบ่งปันกับพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตความเชื่อ
ของพระศาสนจักรและการเฉลิมฉลองของการเดินทางด้าน
ความเชื่อทุกขั้นด้วยพิธีกรรมพิเศษในการต้อนรับและการเข้า
มามีส่วนร่วมของพวกเขา การเข้ามาสู่ความเชื่อของคนๆ หนึ่ง
– หรือการกลับใจมาสู่คริสต์ศาสนา – ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของชุมชนและเรียกร้องการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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พระศาสนจักรในยุคแรกเริ่มนั้นต่างชื่นชมยินดีที่ได้รับ
รู้ถึงการบรรลุความสำ�เร็จของการเดินทางของผู้เรียนคำ�สอน
ไปสู่ความเชื่อ และได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ความเป็นจริงของ
การช่วยให้รอดพ้นของพระธรรมล้ำ�ลึกแห่งปัสกาโดยการโปรด
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมอย่างสง่าในวันเสาร์
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ง การเริ่ ม ต้น นี้ จ ะโปรดให้ปี ล ะครั้ ง
เท่านั้นในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น หลังการล้างบาปของพวก
เขาก็จะถึงช่วงที่เรียกว่าการให้การศึกษาอบรมสำ�หรับคริสตชน
ใหม่ คือการศึกษาอบรมที่จะนำ�พวกเขาเข้าไปสู่พระธรรมล้ำ�ลึก
ของความเชื่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บรรดาพระสั ง ฆราชในที่ ป ระชุ ม สภาพระสั ง คายนา
วาติกันที่ 2 (1962-1965) ได้ลงคะแนนเสียงให้กลับไปใช้วิธี
ปฏิบตั แิ บบเก่า  หลังจากการศึกษาและคน้ คว้ามาเกือบสิบปี  ใน
ปี  ค.ศ.1972 ข้อกำ�หนดอย่างเป็นทางการ (ภาษาลาติน) ของ
กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนฉบับแก้ไขใหม่ (Revised
Rite of Christian Initiation of Adults) ก็ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมา 
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ จ ารี ต พิ ธี ดั ง กล่าวเป็ น ส่ ว นที่ ร วบรวมระบบศี ล
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หมดของพระศาสนจั ก ร ฉบั บ ที่ แ ปลเป็ น ภาษา
อังกฤษนั้นออกมาในปี ค.ศ. 1974
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ขั้นที่หนึ่ง : ขั้นก่อนการเตรียมเป็นคริสตชน
(Pre-Catechumenate)
การเดินในหนทางแห่งความเชื่อของกระบวนการรับ
ผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนนั้นเริ่มด้วยขั้นก่อนการเตรียมเป็นคริสต
ชน (Pre-Catechumenate) (การพบปะกันครั้งแรก) ในการเดินสู่
ความเชื่อเบื้องต้นนั้นเป็นเวลาสำ�หรับผู้สนใจที่จะฟังพระวาจา
ของพระเจ้าและถามคำ�ถามต่างๆ คำ�ถามที่ผู้สนใจมักถาม เช่น
“คุณเป็นคาทอลิกทำ�ไม?”  “คุณสวดภาวนากันอย่างไร?”  “ถ้วย
เล็กๆที่อยู่ตรงประตูทางเข้าวัดของคุณนั้นใช้ทำ�อะไร?”  “ทำ�ไม
แม่พระถึงมีความสำ�คัญกับคุณมากเหลือเกิน?”  “คุณสวดสาย
ประคำ�อย่างไร?” คำ�ถามเหล่านี้ต้องตอบด้วยความจริงใจจาก
หัวใจและความเชื่อของแต่ละคนมิใช่ด้วยการแสดงความเห็น
ยืดยาวทางเทววิทยา
กระบวนการรั บ ผู้ ใ หญ่ เข้าเป็ น คริ ส ตชนจั ด พิ ธี ก าร
สำ�หรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะเข้าสู่ระยะ
ต่อไปของกระบวนการกลับใจ พิธีการนี้เรียกว่า “พิธีเข้าสู่การ
เป็นคริสตชนสำ�รอง“ หรือ “Rite of Entrance to the Catechumenate” เป็นพิธีการที่จัดขึ้นต่อหน้าการประชุมของคริสต
ชน ที่นิยมกันก็คือ ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์  เพื่อว่า
ชุมชนทั้งหมดสามารถต้อนรับผู้สนใจเหล่านี้เข้าสู่ขั้นที่สองของ
การเดินทางสู่ความเชื่อ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ขัน้ ทีส่ อง : การเป็นคริสตชนสำ�รอง (The Catechumenate)
ด้ ว ยการต้ อ นรั บ พวกเขาเข้าสู่ ขั้ น การเป็ น คริ ส ตชน
สำ�รองของกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนนั้น ผู้สนใจ
จะได้ชื่อว่า  “คริสตชนสำ�รอง หรือผู้เตรียมเป็นคริสตชน” พวก
เขาจะเปลี่ยนฐานะจากการเป็นผู้สนใจกลายเป็นผู้ที่พร้อมจะ
เริ่มมีชีวิตเช่นคริสตชนแม้ยังมิได้เป็นสมาชิกพระศาสนจักรเต็ม
ตัวก็ตาม
ณจุ ด นี้ ค ริ ส ตชนสำ � รองจะมี ผู้ ม าร่ ว มด้ ว ยคื อ พี่ เ ลี้ ย ง
(Sponsors) จากชุมชน ซึง่ จะชว่ ยบริการเปน็ ผูน้ �ำ ทาง เปน็ เพือ่ น
และเป็นแบบอย่างของความเชื่อสำ�หรับพวกเขา  พี่เลี้ยงเหล่า
นี้ รั บ หน้าที่ เ ป็ น ประหนึ่ ง ตั ว เชื่ อ มสำ � คั ญ ระหว่างคริ ส ตชน
สำ�รองและชุมชน พวกเขานำ�คนเหล่านั้นไปสู่พระศาสนจักร
และยั ง เป็ น ตั ว แทนพระศาสนจั ก รต่ อ คริ ส ตชนสำ � รองตลอด
กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
แม้ผู้เรียนคำ�สอนได้รับเชิญเข้านมัสการร่วมกับชุมชน  
แต่ก็ถูกห้ามมิให้อยู่ในพิธีเสกศีลมหาสนิท หลังจบวจนพิธีกรรม  
โดยที่พวกเขายังมิได้เข้าสู่พระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์  และไม่
สามารถรับศีลมหาสนิทร่วมกับสัตบุรุษในวัด   พวกเขาจะออก
จากวัดพร้อมกับครูคำ�สอน (และบางครั้งกับพี่เลี้ยงของพวก
เขา) เพื่อไปอภิปรายถกเถียงปัญหาบทอ่านจากพระคัมภีร์ที่
พวกเขาพึ่งได้ฟังมา
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ขั้นที่สาม : ช่วงมหาพรตก่อนการเริ่มเข้าเป็นคริสตชน
(The Lenten Period Before Initiation)
ขั้นต่อไปของกระบวนการเรียกว่า  “พิธีเลือกสรร” (Rite
of Election) ที่ถูกออกแบบไว้ให้กระทำ�ในวันอาทิตย์แรกของ
เทศกาลมหาพรต และเปน็ วิถที างของพระศาสนจักรทีจ่ ะยืนยัน
การเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคริสตชนสำ�รอง จารีตพิธีนี้
เปิดโอกาสให้คริสตชนสำ�รองทำ�การร้องขออย่างเป็นทางการที่
จะเข้าสู่พระศาสนจักรอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเข้าเป็นคริสต
ชนในเทศกาลปัสกา และโอกาสสำ�หรับชุมชนในการที่จะตอบ
สนองคำ�ขอนั้นโดยกล่าวว่า “เรายืนยันการเรียกของพระเจ้า
ให้ มี ค วามเชื่ อ ในชี วิ ต ของคุ ณ และจะต้ อ นรั บ คุ ณ เข้าสู่ พ ระ
ศาสนจักรในเทศกาลปัสกานี้
เริ่มจากอาทิตย์แรกของมหาพรต คริสตชนสำ�รองจะเข้า
สู่  “การฟื้นฟูจิตใจสี่สิบวัน” เพื่อเพ่งพินิจลงลึกในการตระหนัก
ของพวกเขาต่อพระหรรษทานของพระเจ้าผ่านการสวดภาวนา
เพื่อเน้นความสำ�คัญของการถือพรตในช่วงสุดท้ายก่อน
การเริ่มเป็นคริสตชนนี้และเพื่อช่วยให้แสดงถึงแง่การสำ�นึก
ผิดและการคืนดีของช่วงเวลามหาพรตนี้ พระศาสนจักรยังได้
เฉลิมฉลองจารีตพิธีอีกอย่างหนึ่งกับคริสตชนสำ�รองเรียกว่า 
“การพิจารณาความตั้งใจ” (Scrutinies) พิธีนี้คือการที่ชุมชน
คริสตชนร่วมกันสวดบทภาวนาเพื่อการบำ�บัด (ในวันอาทิตย์ที่
สาม สี่ และห้าของเทศกาลมหาพรต (เลือกกระทำ�ในสัปดาห์
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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ใดสัปดาห์หนึ่ง)) เพื่อว่าคริสตชนสำ�รองจะได้มีพละกำ�ลังเพื่อ
ยืนหยัดต่อสู้กับความชั่วร้าย และยังคงบริสุทธิ์ผุดผ่อง และ
เป็นอิสระจากบาปในระหว่างที่พวกเขาเดินทางของพวกเขาไป
สู่การเริ่มเป็นคริสตชนและต่อเนื่องไปยังการกลับใจและการมี
ความเชื่อที่มั่นคง
และในที่สุดก็มาถึงคืนอันยิ่งใหญ่  - คืนก่อนวันสมโภช
ปั ส กา (วั น เสาร์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ) ซึ่ ง ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส ามประการแห่ ง
การเริ่มเป็นคริสตชนได้รับการเฉลิมฉลองและคริสตชนสำ�รอง
ได้ ถู ก ทำ � ให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในพระกายของพระคริ ส ตเจ้าที่ เรี ย กว่า
พระศาสนจักร นี่คือการปฏิบัติพิธีกรรมสุดท้ายของชุมชนซึ่ง
กล่าวว่า  “บัดนี้ ท่านเป็นของพระศาสนจักรแล้วเพราะท่านได้
เกิดใหม่อีกครั้งด้วยน้ำ�และพระจิตเจ้า มาเถิด ท่านได้รับการ
ต้อนรับที่โต๊ะของพระเจ้า”   นี่คือจุดสูงสุดของการเดินทางเพื่อ
กลับใจแต่ไม่ใช่จุดจบของการเดินทาง
ขั้นที่สี่ : ช่วงหลังการเริ่มเป็นคริสตชน
(The Post-Initiation Phase)
ช่วงนี้รวมส่วนการเดินทางไปสู่ที่เรียกว่า  “คำ�สอนก่อน
และหลังการรับศีลล้างบาป” (Mystagogia) จากคำ� mystery   
ในศาสนจักรยุคแรกนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนจะได้อธิบาย
พระธรรมล้ำ�ลึกของศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการให้คริสตชนใหม่
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ได้เข้าใจ คือช่วงเวลาที่อยู่ในเทศกาลปัสกา  (ห้าสิบวันระหว่าง
วันปัสกาและวันสมโภชพระจิตเจ้า) นี้ผู้ได้รับการล้างบาปใหม่
จะใช้เวลาสะท้อนความคิดเห็นและพิจารณาสนทนาถึงความ
ชื่นชมยินดีและความรับผิดชอบของการเป็นคริสตชนคาทอลิก
พ่อแม่อุปถัมภ์และพี่เลี้ยง (Godparents and Sponsors)
เราอาจจะสะเพร่าไปหากเราไม่พิจารณาบทบาทของ
พ่ อ แมุ่ อุ ป ถั ม ภ์ แ ละพี่ เ ลี้ ย ง เอลิ ซ าเบธ บุ ค เซอร์ บาร์ ค เลย์ 
(Elizabeth Bookser Barkley) เรียกร้องให้นึกถึงความรับผิด
ชอบที่เธอรับเมื่อครั้งที่เธอรับบทบาทของพ่อแม่อุปถัมภ์  เธอ
กล่าวว่าครั้งหนึ่งขณะที่เธอดูรายการโทรทัศน์ประกาศผลการ
รั บ รางวั ล หนึ่ ง อยู่ อ ย่างผ่านๆ นั ก แสดงหนุ่ ม คนหนึ่ ง ได้ เริ่ ม
กล่าวขอบคุณอย่างที่พบเห็นเสมอนั้น เขากล่าวว่า  “ผมอยาก
ขอบคุณคุณพ่อของผม คุณแม่ของผม และพ่อ-แม่อุปถัมภ์ของ
ผม...”   การที่นักแสดงหนุ่มเอ่ยถึงพ่อ-แม่อุปถัมภ์นั้นดึงความ
สนใจของฉันกลับไปสู่รายการโทรทัศน์นั้น เขาได้ระบุชื่อพ่อแม่อุปถัมภ์เป็นคนที่สามในรายชื่อทั้งหมด ต่อจากพ่อแม่นั่น
แหละ พ่อ-แม่อุปถัมภ์ของชายหนุ่มคนนี้ได้ทำ�ให้เกิดความแตก
ต่างในชีวิตของเขา บาร์คเลย์พูดกับตัวเองว่า “ฉันหวังว่าลูก
ทูนหัวของฉันเองคงจะพูดแบบนั้นบ้างนะ”

คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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หน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์และพี่เลี้ยง
คุณพ่อ บิล เวเกอร์ (Fr. Bill Wegher) จำ�ได้ว่าท่านรู้สึก
ตื่นเต้นและรู้สึกต้องถ่อมตนพียงใดเมื่อพี่ชายและพี่สะไภ้ของ
ท่าน ได้ขอให้ท่านไปเป็นพ่ออุปถัมภ์ของลูกคนแรกของพวก
เขา แม้ว่าพ่อจะเป็นพระสงฆ์ พ่อก็ต้องพิจารณาการทุ่มเทเวลา
และการลงแรงที่พ่อต้องใช้ในการนี้ ดังนั้น จงจำ�ไว้ว่าอย่ารีบ
รับปากเร็วเกินไป จงแน่ใจว่าคุณมีเวลา  ความประสงค์จะทำ�  
และความเชื่อที่จะดำ�เนินชีวิตตามกระแสเรียกศักดิ์สิทธิ์นี้
กระแสเรียกคือการเรียกอย่างหนึ่ง การเรียกให้ดำ�เนิน
ชีวิตบางอย่างนอกเหนือจากการดำ�เนินชีวิตปกติของคุณ   พ่อ
แม่เหล่านี้กำ�ลังเรียกคุณให้เป็นอะไรบางอย่างที่พิเศษสำ�หรับ
ลูกของพวกเขา คือ การเป็นตัวอย่าง ช่วยสอนลูกของพวกเขา
เกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก มีความสัมพันธ์ด้านการภาวนา
ตลอดชี วิ ต การแบ่ ง ปั น ความเชื่ อ และความรั ก ก่ อ นจะรั บ
คำ�เชิญนี้ของใคร คุณควรหาเวลาสวดภาวนาและสะท้อนความ
สามารถของคุณในการที่จะทำ�สิ่งนี้
คุณควรถามตัวเองว่า “ฉันจะแบ่งปันความเชื่อของฉัน
โดยไม่ต้องอายได้ไหม? ฉันใกล้ชิดกับครอบครัวของเขาพอที่
จะรู้จักลูกทูนหัวคนนี้ดีไหม? ฉันเป็นสมาชิกของชุมชนที่เข้ม
แข็ ง ของวั ด ฉั นไหม? ถ้าคุณเป็นคนมาจากวั ด อื่ นคุ ณ อาจจะ
ขอจดหมายจากวัดของคุณเพื่อยืนยันความเชื่อมั่นคงในพระ
ศาสนจักรของคุณมาแสดง ถ้าคุณเป็นคาทอลิกเข้มแข็งแล้วการ
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ขอรับจดหมายจากพระสงฆ์เจ้าอาวาสก็จะเป็นเรื่องง่าย  ถ้าไม่
เข้มแข็งนักคุณคงต้องถามตัวเองถึงความพร้อมที่จะทำ�หน้าที่
พ่อแม่อุปถัมภ์ในตอนนี้   ในขั้นนี้ถ้าคุณสามารถตอบว่า  “ใช่”
กับคำ�ถามมากมายเหล่านี้   และถ้าความเชื่อของคุณทำ�ให้คุณ
พร้อมที่จะรับกระแสเรียกอันทรงเกียรตินี้ ต่อไปนี้เป็นหัวข้อ
ช่วยเหลือสองสามข้อ เพื่อช่วยคุณในการเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ที่
ดีที่สุดที่คุณจะเป็นได้ ดังนี้ :
จงเตรียมตัวร่วมกับบิดามารดาของเด็ก
ในเกื อ บทุ ก วั ด บิ ด ามารดาจะต้อ งเข้าร่ ว มการอบรม
การเตรียมการล้างบาปด้วย เพื่อสะท้อนหลายๆสิ่งเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ซึ่งหากคุณ (ที่เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์) สามารถไปร่วมได้ 
คุณก็ควรที่จะเข้าร่วมการอบรมด้วย! ความประสงค์ของคุณที่
จะอยู่กับบิดามารดาของเด็กตอนนี้ ต่อไปจะเป็นที่กล่าวขวัญ
มากเกี่ยวกับคุณในอนาคต
จงอยู่ร่วม “วันสำ�คัญยิ่งใหญ่” นี้
ทำ�ตัวใหว้ ่างไปรว่ มอยูใ่ นพิธศี ลี ล้างบาป ข้อนีย้ งั หมายถึง
การยอมผิดนัดอื่นๆ ที่มีความสำ�คัญน้อยกว่าการมาปรากฏตัว
และพูดว่า “เราพร้อม” เมื่อพระสงฆ์ถามว่าคุณพร้อมที่จะช่วย
บิดามารดาในการอบรมสั่งสอนเด็กในการปฏิบัติตามความ
เชื่อหรือไม่ คุณต้องมีโอกาสที่จะช่วยเด็กให้ใส่เสื้อล้างบาป
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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สีขาวและจุดเทียนล้างบาปให้  ให้จริงจังกับการคิดถ้อยคำ�ซึ้งๆ
เช่น “จากบิดามารดาและพ่อแม่อุปถัมภ์  ขอให้แสงสว่างนี้เป็น
เครื่องหมายที่คุณจะรักษาความเชื่อให้ส่องสว่างตลอดไปอย่าง
สุกใส” บางครั้งคุณอาจได้รับคำ�ขอร้องให้เขียนถ้อยคำ�กล่าวกิน
ใจในบทภาวนาเพื่อมวลชนในฐานะลูกทูนหัวของคุณ   และใน
การเลี้ยงรับรอง คุณก็ควรชวนดื่มแสดงความยินดี หรือภาวนา
อะไรสั ก อย่างที่ มี ค วามหมายสำ � หรั บ ลู ก ทู น หั ว ของคุ ณ และ
สำ�หรับบทบาทของคุณในชีวิตของเขาหรือของเธอ
อย่าลืม “วันสำ�คัญยิ่งใหญ่” นี้!
คุณมักจะจำ�วันเกิดของลูกทูนหัวของคุณได้  แต่อย่าลืม
“วันเกิด” ของการเข้าสู่สมาชิกของพระศาสนจักร จงโทรศัพท์ 
สง่ การด์ อวยพร หรือดีกว่านัน้ ขอแนะนำ�ให้มกี ารชุมนุมสังสรรค์
กันเป็นการให้เกียรติวันนี้ทุกๆปี ให้นำ�เทียนล้างบาปออกมา
และจุดให้สว่าง  เป็นการรื้อฟื้นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าที่ลุก
โชนในดวงใจและวิญญาณของลูกทูนหัวของคุณ หรือจัดอัลบั้ม
รูปถ่ายที่มีรูปร่วมกันทั้งลูกทูนหัวและพ่อแม่อุปถัมภ์ที่จะแบ่ง
ปันกันชมเมื่อเขาหรือเธออายุมากขึ้น
จงสวดภาวนาเพื่อลูกทูนหัว
โปรดระลึกถึงลูกทูนหัวของคุณในคำ�ภาวนาทุกวัน  การ
สวดภาวนาอย่างสม่ำ�เสมอของพ่อแม่อุปถัมภ์ไม่เคยทำ�ร้าย
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ใครเลย!   ในบางโอกาสให้พ่อแม่อุปถัมภ์หาเวลาไปรับศีลมหา
สนิทด้วยกันกับลูกทูนหัวเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดศีลมหาสนิท
เป็นแหล่งพลังและที่สุดของการดำ�รงชีวิตด้วยความเชื่อของเรา
จงมีการแบ่งปันความเชื่อที่คุณได้รับการแบ่งปันมา
เมื่อลูกทูนหัวของคุณยังเด็ก พ่อแม่อุปถัมภ์จงแนะนำ�
เขาหรือเธอให้อ่านพระคัมภีร์ที่จัดพิมพ์สำ�หรับเด็กๆ จงสอน
เขาให้รู้จักนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเขาหรือของเธอ  จงดูแลหรือ
เสนอความช่วยเหลือตอนที่ลูกทูนหัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
หรือแบ่งปันเรื่องราวความเชื่อของคุณเอง ขณะที่ลูกทูนหัว
เข้ารับศีลกำ�ลัง ตลอดการดำ�เนินชีวิตของคุณให้รักษาความ
สัมพันธ์กับลูกทูนหัวจนถึงการเข้ามีส่วนร่วมในการแต่งงาน
ของลูกทูนหัวด้วย โปรดจำ�ไว้การเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์นั้นมีเรื่อง
ตอ้ งกระทำ�มากมายมากกว่าการเข้ารว่ มพิธกี รรมรับศีลล้างบาป
ตอนเป็นทารก!
ผู้อุปถัมภ์สำ�หรับศีลกำ�ลัง หรือกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน
เกือบทุกอย่างที่กล่าวถึงพ่อแม่อุปถัมภ์สำ�หรับเด็กนัน้ ก็
ใชไ้ ดก้ บั พอ่ แมอ่ ปุ ถัมภส์ �ำ หรับศีลกำ�ลัง หรือสำ�หรับกระบวนการ
รับผูใ้ หญเ่ ข้าเปน็ คริสตชนดว้ ย ถ้าท่านเปน็ ผูเ้ ตรียมเปน็ คริสตชน
ที่แสวงหาการเริ่มเข้าสู่พระศาสนจักรคาทอลิกอย่างบริบูรณ์
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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นั้น –ศีลล้างบาป   ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท– พ่อแม่อุปถัมภ์
สำ�หรับศีลล้างบาปในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็สามารถเป็นพ่อแม่
อุปถัมภ์สำ�หรับศีลกำ�ลังในคืนเดียวกันนั้นได้ด้วย
อย่างไรก็ดี ถ้าคุณเป็นผู้ขอรับศีลกำ�ลัง หรือเป็นผู้ขอรับ
กระบวนการการเริ่มเป็นคริสตชนในพระศาสนจักรคาทอลิก
ทั้งหมดโดยผ่านการประกาศยืนยันความเชื่อ (สำ�หรับโปรเตสแตนท์ทข่ี อเป็นคาทอลิก) คุณจำ�เปน็ จะตอ้ งหาผูอ้ ปุ ถัมภค์ นหนึง่ แม้
ทว่าคุณได้รับการล้างบาปเป็นคาทอลิกแล้ว พ่อแม่อุปถัมภ์ของ
คุณอาจจะไม่เหมาะสมในการรับศีลกำ�ลังนี้ได้  คุณต้องตัดสิน
ใจในฐานของสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วก่อนนี้ ถ้าคุณยังมิได้ล้าง
บาปแบบคาทอลิก คุณต้องหาใครสักคนที่เป็นคาทอลิกเพื่อ
เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้ในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
คุณต้องมองหาคนที่สามารถแบ่งปันความเชื่อของเขา
หรือของเธอ สอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของศาสนจักรคาทอลิก
และเต็ ม ใจที่ จ ะสวดภาวนาและ “เดิ น เคี ย งข้าง” คุ ณ ทุ ก ๆ
สัปดาห์ในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ถ้าคุณไม่รู้จัก
ใครเช่นที่ว่านี้ ผู้ประสานงานของกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน ในวัดของคุณจะหาโอกาสที่จะพบบุคคลที่มีความ
ปรารถนาที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมทางในการเดินทางฝ่าย
จิตวิญญาณของคุณ
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือ บ่อยมากที่คนหนึ่ง
ในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน จะต้องการคู่สมรส
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หรือญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันเพื่อให้เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์และ/
หรือพี่เลี้ยง ขณะที่ไม่มีอะไรผิดในเรื่องนี้และไม่มีใครปฏิเสธว่า
เป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกพวกเขา  คุณอาจจะต้องใช้เวลาคิด
พิจารณาสองสามเรื่อง คือ ประการแรก โดยที่คุณกำ�ลังเข้าสู่
ชุมชนที่มีความเชื่อใหม่ มีบุคคลใหม่คอยช่วยคุณในบทบาท
นี้ –หรืออย่างน้อย เป็นประหนึ่งพ่อแม่อุปถัมภ์คนที่สองหรือผู้
ช่วยพ่อแม่อุปถัมภ์– ที่จะช่วยให้คุณปรับตัวง่ายขึ้นมาก  ตอนนี้
คุณจะมีรูปแบบการติดต่อที่แตกต่างออกไปที่จะแนะนำ�คุณเอง
เข้าสู่ครอบครัวของพระศาสนจักร
ประการที่สอง ด้วยเหตุผลหนึ่งหรืออีกเหตุผลหนึ่งที่
ว่าเราไม่ควรให้พี่เลี้ยงหรือพ่อแม่อุปถัมภ์เป็นคู่สมรสและลูก
หลานสายเลือดเดียวกันนั้น เพราะบางครั้งพวกเขาอาจจะลังเล
ที่จะพูดเกี่ยวกับคำ�ถามด้านจิตวิญญาณที่อ่อนไหว  คนจำ�นวน
มากพบว่าการมีเพื่อนทางจิตใหม่ๆ หรือมิตร “เดินไปด้วยกัน”
จะให้ความช่วยเหลือได้จริงๆในขณะที่พวกเขาเดินทางไปสู่ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลปัสกา  บางครั้งเป็นการดีที่มีคนพูดปรึกษา
ด้วย พันธะแห่งมิตรภาพและความไว้วางใจ ในความสัมพันธ์
เช่นนี้จะส่งผลดีต่อคุณ คู่ครองของคุณและครอบครัวของคุณ!
ที่สุดจงแน่ใจว่าพ่อแม่อุปถัมภ์/พี่เลี้ยงของคุณมีเวลา
และสามารถที่ จ ะอยู่ เ คี ย งข้างคุ ณ เพราะว่า กระบวนการ
รั บ ผู้ ใหญ่ เข้าเป็ นคริส ตชนนี่เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายมาก คุ ณ
ต้องการใครสักคนที่จะอยู่กับคุณสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ถ้า
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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คุณมีคนพิเศษที่อยู่ห่างไกลก็ขอให้เชิญคนนั้นมาในวันเสาร์
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมฉลองคืนอันพิเศษสุดนี้  แต่การเลือกพี่เลี้ยง
นั้นขอให้เป็นอีกคนหนึ่งที่ต่างออกไป – เป็นคนที่สามารถอยู่
กั บ คุ ณ ได้ ใ นทุ ก เหตุ ก ารณ์ ไม่ ใช่ เ พี ย งคื น แห่ ง ความสำ � คั ญ นี้
เท่านั้น
___________________________________________________
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. บิดามารดาปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามความรับผิดชอบที่มีเมื่อ
พวกเขามีบุตรที่รับศีลล้างบาปได้อย่างไรบ้าง?
2. คุณจะอธิบายกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนแก่ผู้
สนใจที่จะกลับใจได้อย่างไร?
3. คุณต้องหาคุณสมบัติอะไรในการเลือกพ่อแม่อุปถัมภ์หรือ
พี่เลี้ยง?
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บทสรุป
บิดามารดาที่พาลูกๆไปรับศีลล้างบาปนั้นจะได้รับการ
เตือนตั้งแต่เริ่มพิธีว่าพวกเขา “กำ�ลังยอมรับความรับผิดชอบ
ของการอบรมลูกๆของตนในการปฏิบัติตามความเชื่อ”   ใน
การอวยพรปิดพิธีนั้นก็จะมีการกล่าวย้ำ�กับบิดามารดาอีกครั้ง
โดยให้ระลึกว่าบิดามารดานั้นเป็น “ครูคนแรกของลูกๆของ
เขาในหนทางแห่งความเชื่อ” การล้างบาปนั้นมิใช่เป็นเพียงสิ่ง
สวยงามที่จะทำ�เท่านั้น, มันเป็นพันธะผูกพัน – ต่อทั้งในส่วน
ของบิดามารดาและส่วนของเด็ก
ในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ผู้รับศีลล้าง
บาปใหม่ ต้ อ งระลึ ก ว่าพวกเขาได้ ก ลายเป็ น สมาชิ ก ของพระ
คริสตเจ้าและประชากรสงฆ์ของพระองค์ จารีตพิธีบอกพวก
เขาว่า โดยทางพระจิ ต เจ้า พวกเขาเป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานต่ อ
มหาทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซู
เจ้า และบอกว่าพวกเขาต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ที่ เร่าร้ อ นของพระ
ศาสนจักร และต้องช่วยกันเสริมสร้างพระกายของพระคริสต
เจ้าในความเชื่อและความรัก
พิธีกรรมสำ�หรับพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ปัสกา
นั้นได้รวมเอาการรื้อฟื้นคำ�สัญญาแห่งศีลล้างบาปขึ้นใหม่โดย
ประชากรทั้งมวลของพระเจ้า อีกครั้งหนึ่งในท่ามกลางชุมนุม
คริสตชนนั้นเราละทิ้งปีศาจและกลับมาร่วมพันธะสัญญากับ
คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้างบาป
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พระคริสตเจ้า อีกครั้งหนึ่งที่เราระลึกว่าพระคริสตเจ้าได้ทนทุกข์
ทรมาน สิ้นพระชนม์  และกลับคืนชีพเพื่อช่วยเราให้รอดพ้น
และระลึกว่าด้วยศีลล้างบาปของเรานั้นเราได้ตายพร้อมกับ
พระองค์และเกิดใหม่ในพระองค์
ความหมายของศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระการนี้ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 เมื่อพระองค์ตรัส
ว่า  วันที่สำ�คัญที่สุดในชีวิตของพระองค์  คือ วันที่พระองค์รับ
ศีลล้างบาป ความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ไม่ควรจะ
สูญหายไปจากเราด้วย พระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรงตอกย้ำ�ใน
เรื่องนี้ด้วย
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