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เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้

	 หนังสือชุด	Catholic	Update	นำ�	เอ�	ขอมูล	ที่	ดีที่สุด	จ�ก

เอกส�รต�งๆ	เพื่อ	ชวย	คุณ	ให	เข�ถึง	แหลงขอมูล	อัน	ทันสมัย	

สำ�หรับ	คว�ม	เช่ือ	ของ	คุณ	สิ่ง	ท่ี	เร�	จัดให	เหม�ะสมกับ	หนังสือ	

แตละ	เลม	ก็	คือ	ถอยคำ�	ท่ี	ใช	เปน	ขอมูล	อัน	มีคว�มหม�ย	ชัดเจน	

รวบรัด	เช่ือถือ	ได	ซ่ึง	คุณ	จะ	ม่ันใจ	ได	ว�	ม�จ�ก	เอกส�ร	ต�งๆ	 

อัน	เก่ียวกับ	ก�ร	ปฏิรูป	คว�ม	เช่ือ	ท่ี	ไดรับ	คว�ม	เช่ือถือ	ม�ก	ท่ีสุด	อีก

ท้ัง	เร�	ยัง	ได	ออกแบบ	ให	หนังสือชุด	น้ี	มุงเนน	ภ�ค	ปฏิบัติ	โดย	ตอบ 

	คำ�	ถ�ม	เก่ียวกับ	“อะไร”	“ทำ�ไม”	และ	 “อย�งไร”	แก	คริสต	ชน	ท่ี	ไป	

โบสถ

	 หนังสือ	ชุด	นี้	นำ�	เอ�	หัวขอ	เร่ือง	ต�งๆ	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ชีวิต	

ชุมชน	คริสต	ชน	 (parish	 life)	 -เชน	 พิธีบูช�	ขอบ	พระคุณ	 ศีล	

ศักดิ์สิทธิ์	ต�งๆ	 พระคัมภีร	 ป	พิธีกรรม-	ม�	อธิบ�ย	ใหม	อย�ง	

ตรงไป	ตรง	ม�	โดย	ละเอียด	หนังสือ	เหล�นี้	เหม�ะ	ทั้ง	สำ�หรับ	ก�ร	

อ�น	คน	เดียว	และ	ก�ร	ศึกษ�	เปนกลุม	ทั้ง	ยังเปน	แหลงขอมูล	อัน	

มี	ค�	ม�ก	สำ�หรับ	ก�ร	เตรียม	ศีล	ศักดิ์สิทธิ์	 ผูมีสวน	รวม	ใน	 RCIA	

ก�ร	อบรม	คว�ม	เชื่อ	และ	ก�ร	ฝกอบรม	ก�ร	อภิบ�ล	ด�น	พิธีกรรม	

(liturgical	ministry	 training)	 รวมถึง	เปน	เครื่องมือ	ประจำ�วัน	ชั้น

เยี่ยม	สำ�หรับ	ช�ว	ค�ทอลิก	ที่	ตองก�ร	ทบทวน	คว�มรู	พื้นฐ�น	

ของ	ค�ทอลิก



	 เนื้อห�	ต�งๆ	ได	ม�จ�ก	ผูเขียน	หล�ย	ท�น	เชน	Thomas	

Richstatter,	O.F.M.,	Lawrence	Mick,	Leonard	Foley,	O.F.M.,	

Carol	Luebering,	William	H.	Shannon	เปนตน	ระบบ	คว�มคิด	

ท�ง	ศ�สน�	และ	วิธีก�ร	แกปญห�	ของ	พวกท�น	มี	ก�ร	ปฏิบัติ	และ	

คว�ม	เช่ือ	ที่	สืบ	ตอกัน	ม�	ของ	ค�ทอลิก	เปน	พื้นฐ�น	เร�	ได	ผสม	

รูปแบบ	คว�มคิด	และ	วิธีก�ร	ของ	ผูเขียน	แตละ	ท�น	เข�	เปน	คว�ม

คิด	หนึ่ง	ที่	ชัดเจน	เปน	เอกภ�พ	และ	อ�น	เข�	ใจง�ย

	 ม�	เพิ่มพูน	คว�มรู 	เก่ียวกับ	คว�ม	เชื่อ	ค�ทอลิก	และ	

พัฒน�ก�ร	ปฏิบัติ	ต�ม	คว�ม	เชื่อ	ของ	คุณ	ดวย	เรื่อง	ต�งๆ	ที่	เปน	

ประโยชน	จ�ก	หนังสือ	ชุด		Catholic	Update



คำานำา

	 ศีลล�งบ�ปเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รแรกของศีล

ศักด์ิสิทธ์ิแหงก�รเร่ิมตนส�มประก�รของคริสตชน	 นักเทววิทย�	

ชื่อ	 ค�รล	 ล�หเนอร	 (Karl	 Rahner)	 ไดบรรย�ยถึงศีลนี้ว�เปน

ประหนึ่ง	 “ศีลศักดิ์สิทธิ์อันเปนท�งเข�สูพระศ�สนจักร	 และดัง

นั้นก็เข�สูคว�มบริบูรณของชีวิตคริสตชน”		คว�มสำ�คัญของศีล

ล�งบ�ปนี้ไดรับก�รเชิดชูขึ้นสูงเดนในพระว�จ�ของพระเยซูเจ�

ที่กล�วอำ�ล�บรรด�อัครส�วกว�	 “เพร�ะฉะนั้น	 ท�นทั้งหล�ย

จงไปสั่งสอนน�น�ช�ติใหม�เปนศิษยของเร�	ทำ�พิธีล�งบ�ป

ใหเข�เดชะพระน�มพระบิด�	 พระบุตร	 และพระจิต”	 (มัทธิว	

28:18)

	 โดยใชคว�มเข�ใจอย�งลึกซึ้งและประสบก�รณของ

หล�ยๆคนที่มีคว�มเชื่อเต็มเป่ยม	และโดยอ�ศัยหลักเทววิทย�

เก่ียวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศ�สนจักรนั้นในหนังสือคูมือนี้เร�

จะพิจ�รณ�ศีลล�งบ�ปกันในแง	อะไร		ทำ�ไม	และอย�งไร 

	 บิด�ม�รด�และพอแมทูนหัวของเด็กซึ่งจะรับก�รล�ง

บ�ปนั้นจำ�เปนตองร้ือฟื้นตัวพวกเข�เองถึงสิ่งที่จะเกิดต�มม�

และคว�มรับผิดชอบที่ม�พรอมกับก�รโปรดศีลศักด์ิสิทธ์ินี้แก

เด็กของพวกเข�	บรรด�ผูท่ีกำ�ลังเข�สูพระศ�สนจักรในฐ�นะผู



เตรียมเปนคริสตชน	(โดยปกติผ�นท�งกระบวนก�รรับผูใหญ

เข�เปนคริสตชน	หรือ	Rite	of	Christian	Initiation	of	Adults	–	

RCIA)	 ควรตองมีคว�มเข�ใจที่มั่นคงถึงพระพรและคำ�สัญญ�ที่

ศีลประก�รนี้ว�งเงื่อนไขมอบให

	 	 	 	 	 	พระสันตะป�ป�ยอหนที่	 23	ทรงเนนธรรมช�ติมูลฐ�น

ของศีลล�งบ�ปเมื่อพระองคถูกตั้งคำ�ถ�มว�	“ข�แตพระองค		

พระองคทรงถือว�วันใดสำ�คัญที่สุดในชีวิตของพระองค?”	แม

ผูที่ถ�มค�ดว�พระองคจะตอบว�	วันที่พระองคไดรับศีลบวช

หรือวันที่ไดรับเลือกเปนพระสันตะป�ป�		แตพระองคทรงตอบ

ว�	“ก็วันที่พอไดรับก�รล�งบ�ปไง!”	(The	day	I	was	baptized)			

Mary	Carol	Kendzia

Series	Editor

+++++++++

ขอขอบคุณ	คุณวิจิตร	ทองทั่ว	ที่ไดจัดแปลหนังสือ	คูมือสำ�หรับ

ศีลล�งบ�ป	(Baptism)	และคุณโดม	รุงเรือง	ท่ีไดตรวจท�นภ�ษ�	

เพ่ือทำ�ใหเร�เข�ใจถึงคว�มหม�ย	 และคว�มสำ�คัญของศีลล�งบ�ป

ม�กยิ่งขึ้น

คุณพอ	เอกรัตน	หอมประทุม

ผูจัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรม
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บทที่ 1

ศีลล้างบาปคืออะไร ?
___________________________________________________

	 ในบทนี้		คุณพอนิโคลัส	โลหแคมพ	(Nicholas	Lohkamp)	

นักพรตคณะฟรังซิสกันและนักเทววิทย�ผูสนใจธรรมล้ำ�ลึก

ของก�รเรียกคนใดคนหนึ่งม�สูก�รล�งบ�ปและศึกษ�	 “คว�ม

หม�ยของก�รไดรับคว�มรักในก�รดำ�รงอยูในพระคริสตเจ�

คืออะไร?”	อ�ศัยเพียงน้ำ�และพระจิตเจ�	เทววิทย�และก�ร

พิจ�รณ�ไตรตรองสวนตัวของท�นเร่ืองก�รล�งบ�ปอธิบ�ย

ชัดเจนถึงคว�มหม�ยของศีลล�งบ�ปและคว�มสัมพันธของศีล

ล�งบ�ปในชีวิตประจำ�วันของพวกเร�	และซิสเตอรซ�นดร�	ดิจิดีโอ	

(Sr.Sandra	Digidio)	ก็ไดพัฒน�มิติด�นชุมชนของก�รไดรับก�ร

ล�งบ�ปเข�ดำ�รงอยูในพระคริสตเจ�ดวย

ธรรมล้ำาลึกของความรัก

	 ตลอดชีวิตอันย�วน�นของพอ	–พอเกิดในป	ค.ศ.1925–	

พอไดเช่ือถึงคว�มลึกซึ้งและคว�มอัศจรรยของธรรมล้ำ�ลึกของ

ก�รเรียกใหม�รับศีลล�งบ�ปของพอ	 ทีละเล็กทีละนอย	 อ�ศัย

พระหรรษท�นและประสบก�รณ	อ�ศัยก�รส่ังสอนและก�ร
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ศึกษ�	สิ่งนี้เปนธรรมล้ำ�ลึกที่กำ�หนดตัวตนของพอ	พุงเป้�ม�ที่

พอ		ชำ�ระล�งตัวพอใหบริสุทธิ์		ซึมซ�บเข�สูตัวพอ		และแปร

เปลี่ยนตัวพอลงสูหวงลึกของคว�มดำ�รงอยูของตัวพอ	 	ก�รรับ

ศีลล�งบ�ปของพอไดปลุกป้นใหเห็นว�พอคือใคร	และเสนท�ง

ที่พอพย�ย�มจะดำ�รงชีวิต	 	สำ�หรับพอและสำ�หรับทุกๆคนนั้น

ทุกอย�งเริ่มตนที่พระเจ�

						อ�ศัยคว�มเชื่อ	พอรูว�พระเจ�ทรงรักพอ		ทุกสิ่งหลั่งไหล

ม�จ�กคว�มรักนี้		พอไมเข�ใจในเรื่องนี้	และพอแนใจว�ตนเอง

ไมสมควรจะไดสิ่งนี้!	แตก็นั่นแหละที่ทำ�ไมพอเปนค�ทอลิก	คือ

จะส�ม�รถไดรับคว�มรักของพระเจ�ม�กข้ึนๆ	รวมท้ังพระตรี

เอกภ�พดวย

	 คุณเคยไหมที่คุกเข�ลงตอหน�เด็กเล็กๆ?	 พระเจ�	 –	

พระบิด�	พระบุตร	และพระจิต	–	ทรงสถิตอยูภ�ยใน	และทรง

รักเด็กแตละคนนั้น		เด็กนั้นช�งประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์นี่กระไร!	

อ�ศัยก�รรับศีลล�งบ�ปนั้นพอเองก็กล�ยเปนเด็ก	 (ลูก)	 ของ

พระเจ�ดวย

				 	 	 เชนเดียวกับทุกคน		พอไดรับคว�มรักของพระเจ�ที่ทรง

มอบให		เร�ลืมพลังแหงก�รสร�งสรรคและพลังที่ละมุนละมอม

ของคว�มรักของพระบิด�เจ�		 เร�เข�ใจว�พระเยซูเจ�ยังทรงมี

พระเมตต�และสงส�รพวกเร�		น�เสียใจที่เร�ทึกทักเอ�ว�ก�ร

สถิตอยูและกิจก�รของพระจิตเจ�นั้นจะถ�วรอยูในชีวิตของ

พวกเร�
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	 	 	 	 	 	 ใชแลวพวกเร�ยังไดรับคว�มรักจ�กพระเจ�ในทุกเวล�

ทุกแหงหน!	 แมเร�มิสมควรจะไดรับคว�มรักจ�กพระองคเลย		

อ�ศัยพระหรรษท�นที่ลี้ลับและทรงประท�นใหเปล�นี้!	ทุกสิ่งที่

ดีๆในชีวิตของเร�และในโลกนี้ก็คือประท�นของพระเจ�นั่นเอง	

ห�กปร�ศจ�กคว�มรักของพระเจ�แลวพวกเร�ก็ไมเปนอะไร

เลย		และตัวพอเองก็ไมใชอะไรเลย		เร�ไมส�ม�รถทำ�สิ่งที่ดีๆ	

ไดเลย		เร�ไมส�ม�รถมีชีวิตอยู		เร�ไมส�ม�รถรัก

	 นี่คือเหตุผลว�ทำ�ไมเร�ตองมีคว�มกตัญญูในจิตใจตอ

ก�รที่เปนค�ทอลิกคนหนึ่ง	คร้ังใดที่เร�คิดไดว�เร�นั้นเปนดัง 

เศษธุลีห�กปร�ศจ�กพระเจ�	เร�คงส�ม�รถขอบพระคุณ

พระองคเท�นั้น		

	 	 	 	 	 	 ก�รรับศีลล�งบ�ปนั้นหม�ยถึงพอไดเปนคริสตชน	 	 เร�

ไดกระโจนไปสูธรรมล้ำ�ลึกของพระเยซูเจ�	เร�ไมส�ม�รถ

จินตน�ก�รไดเต็มๆว�นั่นหม�ยถึงอะไร	นักบุญเป�โลกล�ว

อย�งชัดเจนว�		“ข�พเจ�มีชีวิตอยู	มิใชตัวข�พเจ�อีกตอไป		แต

พระคริสตเจ�ทรงดำ�รงชีวิตอยูในตัวข�พเจ�“	 (ก�ล�เทีย	 2:20)	

ก�รเปนคริสตชนนั้นมิใชเพียงเหตุก�รณท�งสังคมหนึ่งใดที่น�

ดู	มันเปนง�นของพระเจ�		มันอธิบ�ยว�เร�เปนใคร:	คริสตชน

คนหนึ่งไง	ก�รเปนคริสตชนท�ท�ยเร�ใหซ่ือสัตยตอก�รเรียก

ของเร�	มันท�ท�ยเร�ใหติดต�มพระเยซูเจ�ทุกวันดวยคว�ม

ชวยเหลือของพระจิตเจ�	ดำ�รงชีวิตทุกวันเพื่อพระสิริรุงโรจน

ของพระบิด�เจ�	เพื่อดำ�รงชีวิตทุกวันในฐ�นะสม�ชิกคนหนึ่ง
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ของพระศ�สนจักร	และเปนค�ทอลิก

พระเยซูเจ้า : มนุษย์แท้และพระเจ้าแท้

	 ก�รรับศีลล�งบ�ปของเร�ทำ�ใหเร�สัมผัสกับพระเยซู

เจ�-พระวจน�ตถทรงรับสภ�พมนุษย-ก�รบังเกิดเปนมนุษย

เปนก�รแสดงคว�มรักของพระเจ�	พระบิด�เจ�ทรงรักโลกม�ก

จนกระท่ังพระองคประท�นพระบุตรของพระองคเพื่อเร�จะได

มีชีวิตโดยอ�ศัยพระบุตรนั้น

	 ก�รเปนค�ทอลิกก็คือ	ก�รเส�ะห�หนท�งที่จะกลับเปน

มนุษยที่สมบูรณ		ดังที่นักบุญอิเรเนอุส	(St.	Irenaeus)	กล�วไว

ในพระศ�สนจักรยุคแรกๆว�	“พระสิริรุงโรจนของพระเจ�อยู

ในตัวมนุษยที่มีชีวิต”	 นั่นคือพระเยซูเจ�ในฐ�นะมนุษยผูหนึ่งที่

ชวยเร�ใหกล�ยเปนมนุษยที่สมบูรณยิ่งขึ้น	 และคนพบธรรม

ล้ำ�ลึกของก�รเรียกเร�ใหมีสวนรวมในชีวิตพระเจ�

พระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์นั้นทรงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แรก   

	 ในก�รบังเกิดเปนมนุษยนั้นพระเยซูเจ�ทรงเปนพระเจ�

ที่อยูกับเร�มนุษย	พระเยซูเจ�ในฐ�นะมนุษยที่เปนบุตรของ

พระน�งม�รียไดทรงเปิดเผยพระธรรมล้ำ�ลึกที่ภ�ยในใหรับรู

กันว�	 พระองคเปนพระบุตรของพระเจ�	 คว�มเปนมนุษยของ

พระองคเปนเคร่ืองหม�ยภ�ยนอกของพระหรรษท�นภ�ยใน	

นั่นคือ	สภ�วะพระเจ�ของพระองค	นั่นคือธรรมช�ติของศีล
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ศักดิ์สิทธิ์	คือเคร่ืองหม�ยของพระหรรษท�นภ�ยในที่ปร�กฏ

ออกม�ภ�ยนอก	(เชน	มนุษยที่เปนสิ่งสร�ง)

ชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์

	 พระศ�สนจักรอันเปนพระก�ยของพระคริสตเจ�ให

กำ�เนิดบุตรของพระเจ�	 (new	 children	 of	 God)	 โดยอ�ศัยน้ำ�

และพระจิตเจ�	เคร่ืองหม�ยของก�รล�งบ�ปนี้เปนสวนหนึ่ง

สำ�คัญของพระศ�สนจักรต้ังแตเร่ิมตน	 เม่ือพอไดรับศีลล�งบ�ป

และศีลกำ�ลังในพระจิตเจ�แลว	พอถูกนำ�ไปยังพระแทนบูช�

เพื่อฉลองธรรมล้ำ�ลึกของก�รสิ้นพระชนมและก�รคืนพระชนม

ชีพของพระเยซูเจ�	ดวยเหตุนี้	ก�รเปนค�ทอลิกก็คือเปนผูรูจัก

ขอบพระคุณในผูที่เร�เปนและในวิถีท�งที่เร�ดำ�เนินชีวิต	 ศีล

ล�งบ�ป	 ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท	 ไดทำ�ใหเร�เริ่มสูหวงลึกยิ่ง

ขึ้นในพระธรรมล้ำ�ลึก	 ของก�รมีสวนรวมในชีวิตและพันธกิจ

ของพระเยซูเจ�

การดำาเนินชีวิตในการล้างบาปของเรา

	 ในหนท�งพิ เศษของคว�มเปนค�ทอลิกคือบูช�

ขอบพระคุณ	ศีลมห�สนิทเปนหัวใจและศูนยกล�งของชีวิตและ

กิจกรรมค�ทอลิก	 ในศีลมห�สนิทพระหรรษท�นแหงก�รเรียก

ใหล�งบ�ปน้ันหย่ังลึกและงอกง�มเติบโตข้ึน	ในศีลมห�สนิท	เร�

ไดยินข�วดีของคว�มรักในก�รกอบกูของพระเจ�		เร�พย�ย�ม
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ที่จะนำ�ข�วดีนี้ไปสูจิตใจและเส�ะห�วิธีที่จะดำ�เนินชีวิตเชนนั้น

	 เมื่อเร�ไดเข�รวม	 –	 เปนหนึ่งในประช�กรของพระเจ�–	

กับพระเยซูเจ�และคนอื่นๆ	 ที่จะรวมสวนในก�รสิ้นพระชนม

และก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�	 เร�เข�รวมกับคน

ทุกคนและสิ่งสร�งทั้งมวล	เพื่อถว�ยสักก�รบูช�ขอบพระคุณ	

	 ในก�รเข�รวมเปนหนึ่งเดียวกับองคพระเยซูเจ�กับพระ

ศ�สนจักรทั้งมวล	 และกับทั้งโลก	 พออย�กจะกล�วว�ใชแลว

กับพระบิด�เจ�	พอตองก�รถว�ยใหตัวพอเองทั้งหมด	ชีวิต

ทั้งหมดของพอและกิจกรรมทั้งหมดของพอเข�สูพระหัตถของ

พระบิด�เจ�	 พอกล�ที่จะเชื่อว�ดวยวิธีนี้พอจะรวมสวนเต็ม

ที่ม�กขึ้นในก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�	ดังนั้น	

เมื่อพอถูกยกตนเองขึ้นสูชีวิตใหมนั้นพอก็จะเข�รวมมีสวนใน

คว�มเปนหนึ่งเดียวกันในที่ใหมและศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลม�จ�ก

ศีลมห�สนิทนั้นพันธกิจของเร�ก็ชัดเจนและเรงดวน	 คือ	 ก�ร

ดำ�เนินชีวิตต�มพระวรส�รในชีวิตประจำ�วัน		ก�รทำ�ใหโลกของ

เร�เต็มไปดวยกิจก�รที่แสดงคว�มรักและคว�มยุติธรรม	ก�ร 

กล�ยเปนเครื่องมือของสันติภ�พในโลกเร�ที่เต็มไปดวยคว�ม

ขัดแยงและก�รแบงแยก	 เสียงเรียกของฉัน	 พันธกิจของฉัน	 ก็

คือสงเสริมคว�มเปนเอกภ�พ	และเปนเครื่องมือของสันติภ�พ

	 พระเยซูเจ�ทรงบัญญัติใหเร�รักทุกคน	โดยไมยกเวน

แมแตศัตรูของเร�	พระองคทรงเรียกรองใหพวกเร�รักกันและ

กันเหมือนที่พระองคทรงรักพวกเร�	คว�มรักเท�นั้นคือพลัง
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ที่ผูกมัดผูคนเข�ดวยกันใหเปนเอกภ�พ	คืนกอนที่พระองค

จะสิ้นพระชนมพระองคสวดภ�วน�ว�	 :	 “...เพื่อใหทุกคนเปน

หนึ่งเดียวกัน	เชนเดียวกับที่พระองคทรงอยูในข�พเจ�	และ

ข�พเจ�อยูในพระองค	 	 เพื่อใหเข�ทั้งหล�ยอยูในพระองคและ

ในข�พเจ�...”	(	ยอหน	17:21)

	 มันคือคว�มรักและมีเพียงคว�มรักเท�นั้นที่ผูกมัดเร�

เข�ดวยกันใหเปนหนึ่ง	แนนอนคว�มรักนี้มิใชเพียงถอยคำ�ที่

ทำ�ใหเช่ือเท�นั้น	คว�มรักนี้ปฏิบัติตอทุกคนดวยคว�มเค�รพ		

และประณ�มลัทธิเหยียดผิวและคว�มไมเสมอภ�คท้ังหมด	

คว�มรักนี้ปฏิบัติตอทุกคนในสภ�พที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์	และ

ประณ�มก�รลวงละเมิดท�งเพศท้ังหมด	คว�มรักนี้เรียกรอง

คว�มยุติธรรมสำ�หรับทุกคน	และประณ�มคว�มอยุติธรรมและ

ก�รกดขี่ทั้งมวล	 คว�มรักนี้แสดงออกม�ดวยก�รกระทำ�และใน

คว�มจริง		และประณ�มก�รโป้ปดมดเท็จและคว�มไมซื่อสัตย	

น่ีคือคว�มรักของพระเยซูเจ�	น่ีคือพันธกิจของก�รรับศีลล�งบ�ป

และก�รขอบพระคุณของเร�ที่เรียกเร�ม�สูชีวิตพระหรรษท�น

ถูกเรียกให้กลับใจ

	 ถ�ฉันตองเดินต�มรอยพระบ�ทของพระเยซูเจ�	ถ�

ฉันตองดำ�เนินชีวิตต�มเสียงที่เรียกใหฉันล�งบ�ป	ฉันตอง

เปลี่ยนแปลงในท�งท่ีดีขึ้นตอเนื่องไปเร่ือยๆ	ฉันตองเติบโตขึ้น	

ฉันตองเปลี่ยนแปลงคว�มคิดและจิตใจของฉันเปนประจำ�ทุก
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วันและเชื่อในข�วดี	 (ม�ระโก	 1:15)	 ฉันตองแสวงห�หนท�งที่

จะเปลี่ยนแปลงวิถีแหงคว�มชั่วร�ยของฉันไปเรื่อยๆ	 ฉันตอง

เปลี่ยนแปลงวิถีแหงคว�มดีๆของฉันไปสูวิถีท�งท่ีดีกว�ขึ้นไป

อีก	ฉันตองดำ�เนินชีวิตในวิถีชีวิตแหงก�รใชโทษบ�ปต�มคุณค� 

พระวรส�ร	(คือก�รกลับใจ)

	 ในก�รล�งบ�ปนั้น	 ฉันไดถูกชะล�งจนสะอ�ดแลว	 	 แต

ฉันอยูในโลกที่เต็มไปดวยคว�มชั่วร�ย	 ฉันไดประสบกับคว�ม

โนมเอียงน�นัปก�รที่นำ�ไปสูสิ่งชั่วร�ย	 ฉันจึงทำ�สิ่งชั่วร�ย	 ฉัน

ทำ�บ�ป	ดังนั้น	ฉันตองตอสูดิ้นรนเพื่อติดต�มพระเยซูเจ�	 ฉั น

ตองก�รพระหรรษท�นของพระจิตเจ�เพื่อเอ�ชนะส่ิงชั่วร�ย

และเลือกทำ�แตสิ่งดีๆ

	 ทุกวัน	 ฉันถูกเรียกเข�สูก�รส้ินพระชนมของพระเยซูเจ�	

ดังนั้น	เพื่อที่จะมีสวนรวมในก�รกลับคืนชีพของพระองคให

ม�กขึ้น	 ฉันกลับกล�ยเปนผูศักดิ์สิทธิ์ทีละเล็กทีละนอย	 และ

ดำ�เนินชีวิตในพระเยซูเจ�ยิ่งวันยิ่งม�กขึ้น	 ฉันเติบโตขึ้นในก�ร

ตอบสนองตอพระหรรษท�นของพระจิตเจ�	 	 ฉันเติบโตในก�ร

ตัดสินใจเลือกแตสิ่งที่ดี		ก�รแสวงห�น้ำ�พระทัยของพระบิด�ใน

ชีวิตประจำ�วันของฉัน

ถูกเรียกมาทนทุกข์ทรมาน

	 มีก�รทนทุกขทรม�นในชีวิตของฉันและในชีวิตของทุก

คน	 นักบุญเป�โลกล�วว�	 “เร�แบกคว�มต�ยของพระเยซูเจ� 
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ไวในร�งก�ยของเร�อยูเสมอ	เพื่อว�ชีวิตของพระเยซูเจ�จะ

ปร�กฏอยูในร�งก�ยของเร�ดวย	ขณะที่เร�ยังมีชีวิตอยูเร�

เสี่ยงกับคว�มต�ยอยูเสมอ	เพร�ะคว�มรักตอพระเยซูเจ�					

เพื่อใหชีวิตของพระเยซูเจ�ปร�กฏชัดในธรรมช�ติที่ต�ยไดของ

เร�”	(2	โครินธ	4:	10	–	11)

	 ในฐ�นะค�ทอลิกคนหนึ่ง	เร�ตองยึดมั่นกับพระธรรม

ล้ำ�ลึกของก�รทรม�น	 คว�มเจ็บปวด	 โรคภัยไขเจ็บ	 ก�รทน

ทรม�น	 และคว�มต�ยที่อยูในชีวิตของเร�	 คือ	 ผลของบ�ป

และขอจำ�กัดของก�รมีชีวิตอยูเยี่ยงสิ่งสร�ง	เร�ต�งสับสน

วุนว�ยและไมแนใจในคว�มหม�ยของก�รทรม�น	 หรือเร�จะ

ส�ม�รถจัดก�รกับมันอย�งไร	แตในฐ�นะค�ทอลิกเร�เชื่อว�

เร�ส�ม�รถจัดก�รกับธรรมล้ำ�ลึกของก�รทรม�นในก�รรวม

สวนกับพระเยซูเจ�		ดังที่นักบุญเป�โลกล�วว�	“เพร�ะท�นได

รับพระพรเพร�ะเห็นแกพระคริสตเจ�		ไมเพียงพระพรที่จะเชื่อ

ในพระองคเท�นั้น		แตรวมพระพรที่จะทนทรม�นเพื่อพระองค

ดวย”	(ฟิลิปป	1:29)

	 เร�ไดรับก�รล�งบ�ปเข�สูก�รสิ้นพระชนมและก�ร 

กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�	ธรรมล้ำ�ลึกของคว�ม

สิ้นพระชนมและก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�นี้เห็น

ไดในภ�คบูช�ขอบพระคุณของพิธีบูช�ขอบพระคุณ	(มิสซ�)	 ท่ี

เร�เช่ือว�ในองคพระเยซูเจ�น้ัน	ก�รทรม�นของเร�	ก�รทรม�น

ของคนทุกคนและก�รทรม�นของสิ่งสร�งทั้งมวลนั้นเห็นไดใน
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ก�รสิ้นพระชนมและก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�

	 ในองคพระเยซูเจ�คว�มทุกขทรม�นของเร�ไดกล�ย

เปนก�รชวยใหรอดพน	 ในก�รรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระเยซูเจ�

นั้นคว�มทุกขทรม�นของเร�มีคว�มหม�ยและมีสวนชวยใน

พันธกิจของพระเยซูเจ�	 คือก�รชวยโลกใหรอดพน	 ก�รม�ถึง

ของพระอ�ณ�จักรของพระเจ�

นิมิตใหม่

	 ในสี่สิบปที่ผ�นม�นี้พอไดพย�ย�มเข�ใจหัวใจของ

ถอยคำ�ของสังค�ยน�ว�ติกันที่สอง	ถอยคำ�เหล�นั้นเนนว�

คว�มเข�ใจของศีลธรรม	(ก�รดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชน)	ของ

เร�นั้นตองนำ�ม�ปฏิบัติใหมอีก	สิ่งนี้เรียกรองเร�ใหกลับไปห�

พระคัมภีร	 ที่นั่น	 เร�จะคนพบคว�มมีศักดิ์ศรีของกระแสเรียก	

(ใหเข�ม�รับศีลล�งบ�ป)	ในพระคริสตเจ�	และขอผูกพันที่ต�ม

ม�ของเร�ในก�รที่จะเจริญชีวิตในคว�มรักเพื่อชีวิตของโลก	(	ดู

พระศ�สนจักรในโลกสมัยใหม	–	Church	in	the	Modern	World)

	 เร�ในฐ�นะที่เปนค�ทอลิกมีสำ�นึกฟื้นฟูใหมท้ังครบใน

เรื่องที่ว�เร�เปนใครในฐ�นะกลุมคน	และเร�ควรดำ�เนินชีวิต

อย�งไรในฐ�นะท่ีเปนค�ทอลิก	มันคือลมห�ยใจเอ�อ�ก�ศ

สดชื่นแตก็ยังเปนสิ่งท�ท�ยเร�ดวย!		พระเยซูเจ�เปนหัวใจของ

ชีวิต		พระเยซูเจ�เปนหัวใจของทุกคน		ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ�ทรง

เปนที่หัวใจของทุกคว�มสัมพันธ	ทุกประสบก�รณของชุมชน		
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พระเยซูเจ�อยูที่หัวใจของเหตุก�รณทุกอย�ง	ประสบก�รณ

ทุกๆเรื่อง

	 นักบุญเป�โลกล�วว�เร�ตอง	 “ดำ�เนินชีวิตสมกับก�รที่

ท�นไดรับเรียก”	(เอเฟซัส	4:1)	ดำ�เนินชีวิต	“ในพระเยซูคริสตเจ�”	

ทุกวันอ�ศัยพระหรรษท�นของก�รล�งบ�ปของเร�	 คือ	 ในทุก

วิถีท�งที่เปนค�ทอลิก

มิติการร่วมสนิทสัมพันธ์กัน

	 ซิสเตอรซันดร�	 เดกิดิโอ	 O.S.M.	 เนนมิติก�รรวมสนิท

สัมพันธกันของก�รล�งบ�ป	ในคว�มจริงของศีลศักด์ิสิทธ์ิท้ังหมด	

เธอกล�วว�	พระหรรษท�นของศีลศักดิ์ศิทธิ์นั้นส�ม�รถอธิบ�ย

ไดในแงท่ีมีคว�มสัมพันธเช่ือมโยงกัน	จ�รีตพิธีศีลศักด์ิสิทธ์ิใหม

ไดกล�วย้ำ�แลวย้ำ�อีกถึงเรื่องที่ว�ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นกอใหเกิด	

“คว�มสัมพันธ”	 ท่ีลึกซ้ึง	หรือกอใหเกิดคว�มสม�นฉันทท่ีย่ิงใหญ

กับพระคริสตเจ�	และกับพระศ�สนจักรไดอย�งไร

	 ศีลศักดิ์สิทธิ์มิไดเกิดขึ้นเพียงเฉพ�ะตัวบุคคลเท�นั้น		

ศีลศักดิ์สิทธิ์ส�ม�รถเข�ใจไดครบบริบูรณในคว�มสัมพันธกับ

พระก�ยของพระคริสตเจ�ซึ่งก็คือพระศ�สนจักร	นักบุญเป�โล

เปรียบเทียบพระศ�สนจักรว�เปนก�ยเดียวที่ประกอบดวย

อวัยวะหล�ยสวนซึ่งมีคว�มสำ�คัญในคว�มเข�ใจของเร�เกี่ยว

กับศีลศักดิ์สิทธิ์	 โปรดจำ�ไวบรรด�ศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนนั้น

เติบโตข้ึนจ�กประสบก�รณของบรรด�ส�นุศิษยตอพระคริสตเจ�
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ผูทรงชีวิต	พวกเข�ไดมีสวนรวมในประสบก�รณทั้งพระว�จ�

และก�รกระทำ�	ทุกวันนี้พระคริสตเจ�ทรงดำ�รงอยูในเร�	-	พระ

ศ�สนจักร	พระองคทรงรับรูไดเมื่อชุมชนคริสตชนดำ�เนินชีวิต

ต�มคุณค�ของพระองคและเฉลิมฉลองคว�มเปนจริงทรงชีวิต

ของก�รสถิตอยูของพระองคท�มกล�งเร�

	 ของประท�นที่เปนพระหรรษท�นอยูที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นั่น

เพร�ะคว�มรักยิ่งใหญมห�ศ�ลของพระเจ�ตอพวกเร�	เร�ก็

เพียงตองห�ใหพบ	ทำ�ก�รเฉลิมฉลองในรูปแบบศีลศักดิ์สิทธิ์	

และก�วออกไปข�งหน�เพื่อนำ�ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นสูโลก	 ใหโลกได

ประจักษถึงคว�มรักและคว�มเอ�ใจใสของพระองค	พวกเร�

นั้นก็เปนเชนเดียวกับส�นุศิษยรุนแรกของพระเยซูเจ�ที่จะตอง	

บิปงและแบงปนใหแกกันและกัน	สวดภ�วน�เพื่อกันและกัน		

ว�งมือบนมือกันและกันดวยคว�มรัก	 บำ�บัดรักษ�และใหอภัย			

ในก�รทำ�เชนนี้เร�ก็ไดชวยสงเสริมชุมชนคริสตชนใหเขมแข็ง	

และแสดงใหเห็นแบบอย�งสำ�หรับก�รกอตั้งครอบครัวมนุษย

ทั้งมวล

เครื่องหมายของการเอาใจใส่ของพระเจ้า

	 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต�งๆไมเคยเริ่มขึ้นและสิ้นสุดลงดวยง�น

ฉลองแบบจ�รีตพิธี	ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเริ่มตนดวยคว�มรัก

ของพระเจ�และก�รดูแลเอ�ใจใสของพระองคผ�นท�งพระ 

คริสตเจ�ลงม�สูเร�	-	พระศ�สนจักร	ศีลศักด์ิสิทธิ์ทั้งหมด
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ยังคงอยูตอไปกับเร�	 -	 พระศ�สนจักร	 โดยก�รดำ�รงอยูและ

แสดงคว�มรักของพระเจ�และคว�มเอ�ใจใสของพระเจ�ม�

สูโลกผ�นท�งพระคริสตเจ�	จริงๆแลวศีลศักดิ์สิทธิ์ไมเคย

หยุดทำ�ง�นเลย	น�นตร�บเท�ที่เร�	-	พระศ�สนจักรนั้นยัง

อยูและยังคงเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์เหล�นั้น	ศีลทั้งหมดก็

คือเครื่องหม�ยที่ตอเนื่องไปเรื่อยๆ	ของคว�มเอ�ใจใสของ

พระเจ�ตอเร�ทุกคน

___________________________________________________

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 คุณรูอะไรบ�งเกี่ยวกับก�รรับศีลล�งบ�ปของคุณเอง?		วัน

รับศีลล�งบ�ป?		พอแมทูนหัว?		วัด?

2.	 เมื่อพระศ�สนจักรกล�วว�	เร�ไดรับก�รล�งบ�ปไปสูคว�ม

ต�ยและก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ�นั่น

หม�ยคว�มว�อย�งไร?

3.	 โดยทั่วไปทำ�ไมเร�ควรจะเนนมิติด�นคว�มเปนชุมชนของ

ก�รล�งบ�ป	และในศีลศักดิ์สิทธิ์?



22 Catholic Update

บทที่ 2

“ทำาไม” ต้องมีการล้างบาป
___________________________________________________

	 จำ�เปนไหมสำ�หรับคนเร�ตองรับศีลล�งบ�ปเพื่อที่จะ

ไดรับก�รชวยใหรอดพน?	คำ�ตอบตอคำ�ถ�มนั้นซับซอนม�ก		

ทำ�ไมคริสตชนมักจะคำ�นึงถึงก�รรับศีลล�งบ�ปของเข�เสมอ?		 

คำ�ตอบตอคำ�ถ�มนั้นยิ่งไกลกว�จะไดรับคำ�ตอบ	 ทำ�ไมเร�ตอง

มีพี่เลี้ยง	 (Sponsors)	 หรือพอแมอุปถัมภ	 (Godparents)	 ม�

เปนสวนหนึ่งของกระบวนก�รล�งบ�ป?	 คำ�ตอบตอคำ�ถ�มนั้น

ทำ�ใหตองกล�วถึงประวัติศ�สตรและมิติท�งก�รรวมกันของ

ก�รเปนของพระคริสตเจ�

	 พระเยซูเจ�ตรัสกับนิโคเดมัสว�	 “เร�บอกคว�มจริงแก

ท�นว�	ไมมีใครเห็นพระอ�ณ�จักรของพระเจ�ถ�เข�ไมไดเกิด

จ�กน้ำ�และพระจิตเจ�”	 (ยอหน	 3:5)	 ชุมชนคริสตชนอ�งอิง

ถอยคำ�เหล�น้ันเพื่อที่จะยืนยันถึงคว�มจำ�เปนของก�รล�ง

บ�ป	อย�งไรก็ดี	 คว�มเชื่อมั่นเชนนี้กอใหเกิดปญห�และคว�ม

กลัวม�กม�ย	 ผูที่ถึงแกคว�มต�ยโดยที่ยังไมไดรับศีลล�งบ�ป

ทุกคนจำ�เปนที่จะตองเสียวิญญ�ณไปหรือ?	คำ�ตอบที่กองออก

ม�ก็คือ	“	ไมใช!	”	
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	 เนื่องจ�กพระเยซูเจ�ทรงสิ้นพระชนมเพื่อมนุษยทุก

คน	ประสิทธิผลของก�รสิ้นพระชนมและก�รกลับคืนชีพของ

พระองคนั้นมีผลตอมนุษยทุกคน	ถ�คนหนึ่งไมรูเกี่ยวกับพระ

เยซูเจ�	หรือพระศ�สนจักร	หรือก�รล�งบ�ป	แตเข�ก็ยัง

แสวงห�คว�มจริง	 และพย�ย�มทำ�สิ่งที่ถูกตองและดีง�ม	 	 คน

ผูนั้นถือว�ไดล�งบ�ปดวยคว�มปร�รถน�	ท�รกที่ต�ยโดยไม

ไดรับศีลล�งบ�ปไมมีท�งใดที่จะถือว�มีคว�มผิด		และแนนอน	

จงฟงเสียงสะทอนของพระว�จ�ของพระเยซูเจ�ที่ว�	“ปลอย

ใหเด็กเล็กๆม�ห�เร�เถิด”	 (ม�ระโก	 10:14)	 คำ�สอนของพระ

ศ�สนจักรค�ทอลิก	(CCC)	กล�วถึงเรื่องนี้ในขอ	1257	–	1261

	 ซิสเตอร	 แซนดร�	 เดกิดิโอ	O.S.M.	อธิบ�ยเพิ่มเติมว�

ทำ�ไมก�รล�งบ�ปเปนก�รเลือกที่เปลี่ยนแปลงชีวิต	 และทำ�ไม

เร�ควรจะคำ�นึงถึงเสมอว�	ก�รล�งบ�ปของเร�แสดงนัยยะ

อะไรบ�ง?	 เธอเล�เรื่องของเด็กอ�ยุสองขวบคนหนึ่ง	 ที่แสดง

ใหเห็นชัดว�เธอไมตองก�รรับก�รล�งบ�ป

ทำาไมต้องคิดเสมอถึงศีลศักดิ์สิทธิ์?

	 เวนดี้	(Wendy)	อ�ยุสิบสองขวบ		ริค	(Rick)	อ�ยุเก�ขวบ		

โจเอล	(Joel)	อ�ยุหกขวบ	และก�รลีน	(Karleen)	อ�ยุสองขวบ		

ทั้งหมดม�จ�กครอบครัวเดียวกัน	ซึ่งบิด�ม�รด�ทิ้งศ�สน�เปน

เวล�หล�ยป	ตอนนี้ทั้งบิด�และม�รด�ไดกลับใจและลูกทั้งสี่คน

ก็จะไดรับศีลล�งบ�ปในเวล�เดียวกัน



24 Catholic Update

	 สม�ชิกครอบครัวทั้งหมด	ไดใชเวล�หล�ยเดือนใน

ก�รเตรียมตัวสูคว�มเชื่อและก�รรับศีลของพวกเข�ซ่ึงทำ�ที่

โบสถในพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตย	 บทเทศนที่มีกอนพิธีนี้

ไดย้ำ�ถึงคว�มจำ�เปนยิ่งยวดของก�รล�งบ�ป	 และเรียกรองให

เร�ดำ�รงชีวิตดวยคว�มเชื่อที่เร�แสดงออกม�ในพิธีนั้น

	 เมื่อจ�รีตพิธีล�งบ�ปเริ่มตน	ทั้งครอบครัวและบรรด�

พอแมอุปถัมภยืนลอมรอบอ�งน้ำ�		และพระสงฆผูเปนประธ�น

ในพิธีทักท�ยเด็กๆว�	“พวกเธอและบิด�ม�รด�ของพวกเธอ	

รวมทั้งพอแมอุปถัมภ	 ไดใชเวล�น�นม�กเตรียมก�รสำ�หรับวัน

นี้	 พวกเธอปร�รถน�ที่จะรับศีลล�งบ�ปหรือไม?”	 ขณะที่เด็ก

ส�มคนที่อ�ยุม�กกว�ต�งตอบยืนยัน	 แตค�รลีนอ�ยุสองขวบ

ตะโกนตอบว�	“ไมคะ”

	 มีเสียงหัวเร�ะครืนเบ�ๆจ�กผูม�รวมพิธีตอคำ�ตอบ

ที่ออกม�ต�มธรรมช�ติของเด็กเล็กๆคนหนึ่ง	กอนที่จะเปน

คว�มรูสึกจริงจังของเธอที่ต�มม�อย�งรวดเร็ว

	 คำ�ตอบของหนูนอยกอใหเกิดคำ�ถ�มอีกม�กกว�ที่คิดไว

ตอนเริ่มแรก			ในท�งเทววิทย�นั้นเด็กๆมีวิธีที่ประหล�ดลึกลับ

ของก�รตัดสินใจอย�งรวดเร็ว	แมสองส�มวิน�ทีตอม�	ค�รลีน

จะเปลี่ยนคำ�ตอบเปน	“คะหนูรับ”		แตคำ�ตอบ	“ไมคะ”	ของเธอ

นั้นสมควรที่จะเตือนใจเร�ใหคำ�นึงว�	 อย�งไรแลวอย�ถือว�

ก�รล�งบ�ปเปนเรื่องเล็กๆ	 นอยๆ	 ในคว�มรูสึกของหล�ยคน		

ค�รลีนคงกำ�ลังพูดว�	 “เดี๋ยวนะคะ	 นี่เปนเรื่องร�ยแรงจริงจัง			



25คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้�งบ�ป

หนูขอคิดดูกอนนะคะ!”	ในก�รทำ�เชนนั้น	เธอทำ�ใหคนอื่นๆทุก

คนคิดครั้งที่สองดวย	

การเดินทางตลอดชีวิต

	 ก�รล�งบ�ปเปนย�งก�วสำ�คัญย่ิง	 –	 ก�วท่ีเร�ใชเวล�น�น

ในก�รเตรียมพรอม	 เร�มีเส้ือผ�ชุดใหม	 เร�มีเทียนเพ่ือสองท�ง

ที่จะเดิน	 เร�มีน้ำ�ที่จะชวยเร�ใหเติบโต	 เร�มีน้ำ�มันเพื่อใหมี

พลัง	 มีแมแตเพื่อนๆที่จะรวมเดินท�ง	 แตนั่นเปนเพียงก�ร

เริ่มของก�รเดินท�งอันย�วไกล	ก�รเดินท�งตลอดชีวิตของ

หน�ที่ที่ไดรับมอบหม�ยและคว�มเปนศิษยของพระเจ�	

	 ก�รเดินท�งของเร�เริ่มดวยก�รเชื้อเชิญ		เสียงเรียกจ�ก

พระเจ�ผ�นท�งชุมชนคริสตชน	 ใหดำ�เนินชีวิตต�มพระวรส�ร	

เสมือนหนึ่งเปนส�นุศิษยที่ไดรับมอบหม�ยของพระคริสตเจ�			

เม่ือเร�ตอบรับคำ�เชื้อเชิญในก�รเรียกและก�รสนองตอบนั้นได

ถูกทำ�ใหเปนจ�รีตพิธี	 และทำ�ใหเปนที่ประจักษและ	 “จริงจัง”	

สำ�หรับพวกเร�ในก�รโปรดศีลล�งบ�ป

	 ในพระศ�สนจักรชวงส�มรอยปแรกนั้น	ก�รล�งบ�ป

ผูใหญเปนเรื่องปกติ	 ผูใดที่สนใจในคริสตศ�สน�จะไดรับเชิญ

ใหเข�รวมชุมชนคริสตชนดวยก�รเดินท�งแสวงห�คว�มเชื่อ			

บรรด�ผูท่ียอมรับคำ�เชิญ	จะกล�ยเปนผูสมัครใจขอรับศีล

ศักดิ์สิทธิ์ต�งๆของก�รเริ่มตนเปนคริสตชน	(คือศีลล�งบ�ป	ศีล

กำ�ลังและศีลมห�สนิท)		ผูสมัครใจเหล�นั้นเรียกกันว�	ผูเตรียม
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เปนคริสตชน	 (Catechumens)	 	 และเข�สูกระบวนก�รก�รเปน

สม�ชิกของพระศ�สนจักรอย�งเปนขั้นเปนตอน		กระบวนก�ร

นี้เร�เรียกว�	ก�รเตรียมตัวเปนคริสตชน	(Catechumenate)		

ก�รเข�รวมพระศ�สนจักรในศตวรรษแรกๆนั้นไมใชเรื่องง�ย

เลย		ก�รไดรับก�รล�งบ�ปไมใชเรื่องง�ยเลย

	 ในเทศก�ลมห�พรตชวงสุดท�ยกอนก�รเร่ิมเปนคริสตชน

นั้นเปนเวล�พิเศษสำ�หรับกลุมผูเตรียมตัวเปนคริสตชน	มัน

เหมือนก�รเข�เงียบส่ีสิบวันท่ีมีท้ังก�รสวดภ�วน�	ก�รถือศีลอด

และก�รพิจ�รณ�ตัวเองในรูปแบบอื่นๆ	ขณะที่พวกเข�ได

เตรียมตัวรับคว�มเชื่อและรับเข�สูพระศ�สนจักร	เทศก�ลมห�

พรตเริ่มตนขึ้นเปนประหนึ่งก�รเตรียมตัวเปนท�งก�รของพระ

ศ�สนจักรสำ�หรับก�รล�งบ�ปซึ่งมีก�รโปรดศีลล�งบ�ปใหใน

วันเส�รศักดิ์สิทธิ์	 นั่นจึงเปนเหตุผลที่ก�รอ�นพระคัมภีรใน

พิธีกรรมชวงเทศก�ลมห�พรตและเทศก�ลปสก�นี้เนนหนัก

เต็มไปดวยก�รอ�งอิงถึงก�รล�งบ�ป

	 โชคไมดีก�รเดินท�งที่งดง�มและไดรับก�รสนับสนุน

จ�กชุมชนไปสูคว�มเชื่อนั้นสั้นม�ก	จ�กก�รกลับใจของ 

จักรพรรดิคอนสแตนตินในป	 ค.ศ.	 313	 น้ันก�รเข�รวมในพระ

ศ�สนจักรค�ทอลิกไดกล�ยเปนแฟชั่นที่ตองทำ�	ม�ตรฐ�น

ของระบบก�รเตรียมเปนคริสตชนไดรับก�รผอนปรนลงและ

ผูคนก็ไดรับศีลล�งบ�ปไดง�ยขึ้นเมื่อคำ�รองขอ	 ในชวงตนของ

ศตวรรษท่ีห�นั้นกระบวนก�รเตรียมเปนคริสตชนก็ห�ยไป
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เลย	 ศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อก�รเตรียมเปนคริสตชนไดกล�ยเปนศีล

ศักดิ์สิทธิ์ที่แยกกันเฉลิมฉลองคนละชวงเวล�

การขยายขอบเขตของทัศนคติของเราเกี่ยวกับการล้างบาป

	 จ�รีตพิธีศีลล�งบ�ปนั้นมิไดนำ�คว�มรักของพระเจ�เข�

ม�เปนประหนึ่งว�คว�มรักนั้นมิไดสถิตอยูกอนพิธีกรรม	ก�ร

ล�งบ�ปเปนแนวท�งของพระศ�สนจักรในก�รเฉลิมฉลองศีล

ศักดิ์สิทธ์ิ	และในก�รแสดงบทบ�ทก�รสวมกอดของพระเจ�

ผูทรงรักเร�ตั้งแตวิน�ทีของก�รปฏิสนธิของเร�	ก�รล�งบ�ป

เปนพิธีกรรมและก�รแสดงออกของบ�งสิ่งที่เปนจริง	 –ของก�ร

โปรยปร�ยของจิตของพระเจ�	 และของก�รยอมรับของเร�ตอ

คว�มรักที่แปรเปลี่ยนออกม�	และมันยังคงอยูกับเร�	เติบโตไป

สูสิ่งที่เร�เปนอยูแลวนั่นคือเปนบุตรธิด�ของพระเจ�	 ก�รล�ง

บ�ปเปนก�รเฉลิมฉลองประสบก�รณของครอบครัวและของ

ชุมชนตอคว�มรักในผูที่ไดรับศีลล�งบ�ปนั้น

	 ยังมีประสบก�รณชีวิตอื่นๆอีก	ทั้งก�รเกิด	ก�รต�ย	ก�ร

ชำ�ระล�ง	ก�รเติบโต	และอื่นๆอีกม�ก	–	ที่ไดรับก�รเฉลิมฉลอง

ในก�รล�งบ�ปนั้น			 ศีลศักดิ์สิทธิ์มีหล�ยแงมุมดังที่ไดรับก�ร

เปิดเผยในขออ�งของพระคัมภีรและจ�กสัญลักษณของก�ร

ล�งบ�ปเอง			ใหเร�ม�ดูสัญลักษณเหล�นี้และขอคว�มจ�ก

พระคัมภีรซึ่งกอใหเกิดศีลนี้
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น้ำาและพระจิตเจ้า

	 น้ำ�เปนสัญลักษณที่ปร�กฏใหเห็นชัดเจนว�เร�ไดเข�

รวมสนิทกับก�รล�งบ�ปนี้		คือเปนสัญลักษณของชีวิต		คว�ม

ต�ย		ก�รชำ�ระล�งใหสะอ�ด	และก�รเติบโต

	 ก�รไดรับก�รล�งบ�ป	 คือ	 ก�รไดรับก�รเกิดใหมและ

ชีวิตใหม	 (ยอหน	 3:5)	 เปนที่น�สนใจที่จะตั้งขอสังเกตว�	 อ�ง

น้ำ�ล�งบ�ปบ�งชิ้นในยุคแรกเริ่มนั้นทำ�ขึ้นในลักษณะคล�ยกับ	

“มดลูก”	(a	womb)	เพื่อเนนแงมุมก�รเกิดใหม/ชีวิตใหมอันเปน

ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์

	 แรงกระตุนชีวิตใหมของก�รล�งบ�ปนั้นสัมพันธแนบ

แนนกับมห�ทรม�น	 คว�มต�ย	 และก�รคืนชีพของพระคริสตเจ�	

ในก�รสนทน�กับบรรด�อัครส�วกของพระองคในชวงที่ใกลจะ

ถึงกำ�หนดที่จะทรงสิ้นพระชนมนั้น	 	 พระเยซูเจ�ตรัสว�	 “เร�มี

ก�รล�งที่จะตองรับ		และเร�เปนทุกขกังวลใจอย�งม�กจนกว�

ก�รล�งนี้จะสำ�เร็จ”	 (ลูก�	 12:50)	 นักบุญเป�โลถ�มว�	 “ท�น

ท้ังหล�ยไมรูหรือว�	เร�ทุกคนที่ไดรับศีลล�งบ�ปเดชะพระ 

คริสตเยซู	ก็ไดรับศีลล�งบ�ปเข�รวมกับก�รสิ้นพระชนมของ

พระองคดวย?	...เร�ถูกฝงไวในคว�มต�ยพรอมกับพระองค

อ�ศัยศีลล�งบ�ป	 เพื่อว�พระคริสตเจ�ทรงกลับคืนพระชนม

ชีพจ�กบรรด�ผูต�ย...	เร�ก็จะดำ�เนินชีวิตแบบใหมดวยฉันนั้น”	

(โรม	6:3)



29คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้�งบ�ป

	 มันมิใชอุบัติเหตุท่ีพิธีกรรมก�รล�งบ�ปประจำ�ปเปนวัน

เส�รศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปนก�รเฉลิมฉลองสมโภชก�รกลับคืนพระ

ชนมชีพของพระคริสตเจ�	 อ�ศัยศีลล�งบ�ปนี้เร�ไดกล�ยเปน	

“ประช�กรปสก�”	 (Easter	 people)	 ก�รใชเทียนที่จุดจ�กเทียน

ปสก�ชวยใหเห็นคว�มเปนจริงนี้	 และมันก็เปนหนท�งที่พระ

ศ�สนจักร	 อ�ศัยพอแมอุปถัมภ	 ซึ่งเปนผูแทนชุมชนทั้งหมด	

“สงผ�นคบไฟ”	 (Passes	 the	 torch)	แหงภ�รกิจคริสตชนไปยัง

ผูรับศีลล�งบ�ปทุกคน

ออกจากสิ่งเก่าๆ เดินหน้ากับสิ่งใหม่ๆ

	 ก�รล�งบ�ปนำ�เร�เข�ม�สูชีวิตใหม	เร�ไมตองก�ร

เปนท�สของบ�ปอีกตอไป	เร�ว�งคว�มจงรักภักดีของเร�กับ

พระเจ�และคุณคว�มดี	 (โรม	6	และ	 โคโลสี	3:9)	 ในก�รทำ�ให

คว�มเก�ใหมนี้เปนในเชิงสัญลักษณ	ผูรับศีลล�งบ�ปใหม 

จะแตงก�ยในชุดผ�ข�วระหว�งพิธีรับศีลล�งบ�ป	ในพระ

ศ�สนจักรยุคแรกนั้นผูเข�ถือศ�สน�ใหมมักจะแตงก�ยดวยชุด

เสื้อผ�สีข�วและรักษ�ไวอย�ใหเปรอะเปื้อนตลอดชวงเวล�ห�

สิบวันของเทศก�ลปสก�	ทุกวันนี้แทบทุกกรณีมันกล�ยเปน

สัญลักษณที่จะเห็นไดเพียงชวงพิธีกรรมแลวก็พับเก็บเปนของที่

ระลึกของครอบครัวชิ้นหนึ่งเท�นั้น			นอกจ�กนี้ชุดเสื้อผ�สีข�ว

ยังเปนสัญลักษณถึงคว�มเช่ือของพระศ�สนจักรท่ีว�	 ก�รล�งบ�ป

ทำ�ใหเร�รอดพน	เปนอิสระจ�กบ�ปกำ�เนิดดวย
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	 แตอะไรคือบ�ปกำ�เนิด?	พระศ�สนจักรยังคงยืนยัน 

คำ�สอนเรื่องนี้และดวยคว�มเปนจริงของคว�มเลวร�ยในโลก	

–	 ที่เห็นไดชัดเจนม�กในหนังสือพิมพร�ยวัน	 ก�รฆ�ตกรรม		

คว�มรุนแรง		คว�มโลภ		และคว�มไมซื่อสัตยที่เร�เห็นสะทอน

ในสื่อต�งๆ	นั้นทำ�ใหเร�หวนระลึกว�มนุษยทั้งหมดไดรับคว�ม

โนมเอียงท�งบ�ปและโครงสร�งของบ�ปตกทอดผ�นลงม�ห�

เร�โดยคนรุนกอนเร�	เริ่มจ�กบิด�ม�รด�เดิมของเร�

	 คว�มงดง�มสวนหนึ่งของศีลล�งบ�ปเปนคว�มมั่นใจ

ที่ว�	 โดยท�งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้	 เร�ไดรวมสวนในชัยชนะของพระ 

คริสตเจ�เหนืออำ�น�จของคว�มมืดในโลก

การล้างบาปโดยที่มุ่งสู่อนาคต

	 ไดมีก�รพูดกันแลวว�	ก�รล�งบ�ปเปนขบวนก�รเริ่ม

ไปสูพันธกิจและหน�ที่ของพระคริสตเจ�	 (1	 เปโตร	 2)	 ผูขอรับ

ศีลล�งบ�ปจะไดรับก�รเจิมน้ำ�มันสำ�หรับวัตถุประสงคนี้เชน

เดียวกับพระคริสตเจ�	 พวกเข�ไดรับก�รเจิมดวยน้ำ�มันสำ�หรับ

ผูเตรียมเปนคริสตชนและน้ำ�มันคริสม�แหงก�รชวยใหรอดพน

ของพระคริสตเจ�	 ดวยประก�รฉะนี้	 พวกเข�จะไดรับก�รเพิ่ม

กำ�ลังวังช�เพื่อก�รเดินท�งตลอดชีวิตในพันธกิจที่ไดรับมอบ

หม�ยในก�รเปนศิษยของพระคริสตเจ�

	 ในก�รเปนศิษยก็คือก�รเปนผูศึกษ�เรียนรู	 เปนผูที่เดิน

ท�งไปพรอมกับคนอื่นที่จะเรียนรูไปดวยกันในหนท�งนี้	นั่นคือ



31คู่มือสำ�หรับ...ศีลล้�งบ�ป

สิ่งที่เร�ยินยอมที่จะกระทำ�เมื่อเร�กล�วรับว�	 “ใช”	 ตอนรับศีล

ล�งบ�ป	เร�ต�งรับรูว�	เร�ไดถูกเลือกแลว		ถูกกำ�หนดตัวแลว

และถูกตั้งไวต�มท�งของเร�	 ภ�รกิจที่แทจริงสวนใหญของก�ร

ล�งบ�ปนั้นต�มม�หลังพิธีกรรมโปรดศีลล�งบ�ปแลว

ศีลล้างบาปและทารก

	 เด็กท�รกนั้นเห็นชัดว�ไมส�ม�รถตอบทันทีทันใดใน

แงมุมของก�รถ�ม/ตอบของศีลศักดิ์สิทธิ์	และเด็กท�รกนั้น

ก็ไมส�ม�รถเข�ใจก�รเปลี่ยนแปลงของคว�มปลงใจ	ก�ร

เปลี่ยนแปลงจ�กสภ�พเก�ม�สูสภ�พใหม	ก�รต�ยและก�ร 

กลับคืนชีพ	 ชีวิตใหม	 หรือก�รมีสวนรวมกับชีวิตของพระคริสต

เจ�	 อย�งไรก็ดี	 บิด�ม�รด�ของเด็กท�รกเหล�นั้น	 ส�ม�รถ

เข�ใจและดำ�เนินชีวิตต�มฤทธิกุศลเหล�นั้นและสงตอไปยัง

ลูกๆของพวกเข�	พวกเข�ยังจะไดรับประสบก�รณของก�ร

สนับสนุนจ�กชุมชนในก�รดำ�เนินชีวิตต�มอุดมคติเหล�นั้น	

และนั่นคือเรื่องสำ�คัญที่สุด

	 ก�รล�งบ�ปท�รกนั้นจะมีคว�มหม�ยเพียงถ�บิด� 

ม�รด�เปนคริสตชนที่แทจริง	ถ�พวกเข�ไมใชแลว	มันก็มีคว�ม

หม�ยเพียงเล็กนอยในก�รที่จะทำ�ใหลูกๆของพวกเข�เริ่มก�ร

เปนคริสตชนและเข�สูพระศ�สนจักรท่ีเรียกรองคว�มรับผิดชอบ

ที่จะดำ�เนินชีวิตต�มพันธกิจของพระคริสตเจ�
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	 จ�รีตพิธีล�งบ�ปท�รก	 เนนคว�มสำ�คัญของคว�มสัตย

ซ่ือในสวนของบิด�ม�รด�เม่ือมีก�รกล�วกับบิด�ม�รด�	 ในก�ร

ถ�มที่จะอนุญ�ตใหลูกรับศีลล�งบ�ปว�	“ท�นยอมรับคว�มรับ

ผิดชอบที่จะอบรมสั่งสอนพวกเข�ในก�รปฏิบัติคว�มเชื่อหรือ?	

“ก�รใชคำ�พูดนี้สำ�คัญยิ่งเพร�ะว�มันเรียกรองใหคริสตชนใน

สวนของบิด�ม�รด�ใหกระทำ�ตนใหเปนแบบอย�งท่ีดีสำ�หรับ

ผูรับศีลล�งบ�ป

	 เมื่อพิจ�รณ�ถึงก�รประพฤติตัวในอน�คตของก�ร

ล�งบ�ปและคว�มจริงที่ว�เร�ไดหม�ยไวสำ�หรับก�รเดินท�ง

ย�วน�นตลอดชีวิตในก�รเปนศิษยพระเจ�แลวนั้น	มันเปน

เรื่องสำ�คัญที่ว�บิด�ม�รด�เปนตนแบบที่มีบทบ�ทเขมแข็งและ

เปนผูนำ�ท�ง	และมันก็สำ�คัญเท�ๆกันที่พอแมทูนหัวของเด็กๆ

ก็ตองกระทำ�เชนเดียวกัน	 พวกเข�เปนผูสนับสนุนที่สำ�คัญของ

บิด�ม�รด�และเปนผูที่ส�ม�รถเปิดเผยใหลูกทูนหัวทร�บถึง

คุณค�ของชุมชนคริสตชน

การล้างบาปและชุมนุมคริสตชน

	 ก�รล�งบ�ปเริ่มดวยคว�มรักและคว�มเอ�ใจใสของ

พระเจ�ที่เปิดเผยแกพวกเร�ผ�นท�งองคพระคริสตเจ�	 คว�ม

รักและคว�มเอ�ใจใสของพระองคยังคงดำ�รงอยูกับพวกเร�	

พระศ�สนจักร	อย�งมีชีวิตชีว�และกระฉับกระเฉงผ�นท�ง

พระคริสตเจ�ไปสูโลก		นั่นคือคว�มรับผิดชอบที่จริงจังทีเดียว
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	 เด็กนอยค�รลีน	 (Karleen)	 ไดเตือนเร�ใหระลึกถึงสิ่งนี้	

เมื่อเธอตะโกนออกม�ว�	 “ไม”	 ตอคว�มคิดของก�รรับศีลล�ง

บ�ปที่ง�ยเกินไป	บ�งทีคำ�ว�	 “ไม”	ของเธอส�ม�รถนำ�เร�ไปสู

คำ�ว�	“ใช”	ในก�รตอบสนองตอคว�มท�ท�ยของศีลประก�รนี้

บาปกำาเนิด

	 คุณพอโทมัส	 ริชสแตทเตอร	 (Fr.Thomas	 Richstatter,	

O.F.M)	กล�วถึงคำ�ถ�มที่ว�	“ทำ�ไมพระศ�สนจักรตัดสินใจ 

โปรดศีลล�งบ�ปใหแกท�รกซึ่งเห็นไดชัดว�ยังไมไดทำ�บ�ป?”		

คำ�ตอบของท�นในบริบทกว�งๆว�ก�รล�งบ�ปหม�ยถึงอะไร

และมีประวัติศ�สตรตลอดจนวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอคว�ม

เข�ใจของเร�ในศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้อย�งไร	ท�นเร่ิมดวย

ภ�พอันน�พิศวงเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของพระเยซูเจ�และก�ร

ตัดสินใจของพระองคที่จะออกสูส�ธ�รณะว�	:

	 พอไดศึกษ�พระวรส�รท้ังส่ี	 แตพระวรส�รน้ันบอกพอ

เพียงชวงสองส�มปสุดท�ยของพระเยซูเจ�	พระองคทรงทำ�อะไร

ในชวงส�มสิบปกอนหน�นั้น?	โดยที่พอไมทร�บว�เกิดอะไรขึ้น

ในชวงเวล�นั้น	 พอค�ดก�รณว�พอส�ม�รถจินตน�ก�รถึงชวง

เวล�ที่ห�ยไปนั้นได	 พอเห็นพระเยซูเจ�ตื่นทุกเช�และออกไป

ทำ�ง�นในร�นช�งไม	–	“ร�นโยเซฟและบุตร”  

	 พอสร�งรูปพระเยซูเจ�และบิด�บุญธรรม	ทำ�ม�นั่ง

สำ�หรับเปยโนและตูว�งทีวี	(หรืออะไรก็ต�มที่ช�งไมสมัยโนน
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ทำ�กัน)	 และแลววันหนึ่ง	 กลุมคนรวยจ�กเมืองเยริโคม�สั่งให

ทำ�ชุดโต๊ะรับประท�นอ�ห�ร	พระเยซูเจ�กำ�ลังนำ�โต๊ะและเก�อี้

ไปสงก็พอดีม�เจอกับนักบุญยอหนที่กำ�ลังล�งบ�ปที่แมน้ำ�

จอรแดน

	 พระเยซูเจ�ว�งชุดโต๊ะรับประท�นอ�ห�รนั้นลงแลวนั่ง

ฟงคำ�สอนของท�นนักบุญยอหน	 แลวพระเยซูเจ�ก็ทรงลง

ไปในแมน้ำ�	 ทรงไดยินพระสุรเสียงตรัสแกพระองคว�	พระองค

ทรงเปนบุตรสุดที่รักและเมื่อพระองคเสด็จขึ้นจ�กน้ำ�	 พระองค

ก็เปลี่ยนไป

	 เท�ท่ีพอทร�บ	 พระองคไมเคยกลับไปร�นช�งไมอีกเลย	

และครอบครัวคนรวยในเมืองเยริโคนั้นก็ถูกทิ้งใหรอโต๊ะและ

เก�อี้ที่พวกเข�สั่งทำ�!

	 พอหวังว�พวกท�นจะใหอภัยเรื่องจินตน�ก�รของพอ			

	 พอเล�เร่ืองนี้เพ่ือบรรย�ยใหพวกท�นเห็นภ�พรูปแบบ

ของศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มตนชีวิตคริสตชนส�มประก�ร	 คือ	

(1)	 เร�ลงไปในน้ำ�	 (2)	 เร�ไดยินเสียงบอกว�รักเร�	 (3)	 เร�ขึ้น

จ�กน้ำ�และเปลี่ยนไป		และบ�งสิ่งก็ถูกทิ้งไวข�งหลัง	 		

ใหเร�ม�พิจ�รณ�รูปแบบหรือแบบฉบับนี้

	 1.	เราลงไปในน้ำา

	 บอยทีเดียวที่เร�	 “ลงไปในน้ำ�”	 และชำ�ระล�งร�งก�ย

โดยก�รอ�บน้ำ�	แตก�รล�งบ�ปนั้นแตกต�งจ�กก�รอ�บน้ำ�
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เหล�นี้	 ก�รล�งบ�ปเปนศีลศักดิ์สิทธิ์	 -	 อะไรบ�งอย�งที่เร�

มองทะลุปรุโปรง	 เร็วๆนี้	 พอมีรูปภ�พของพอถ�ยสำ�หรับลง

ในหนังสือแนะนำ�วัดของเร�	พอคิดว�นองส�วจะชอบรูปขน�ด	

“8	 x	 10”	ที่คนใหพอ	ดังนั้น	พอไดซื้อกรอบรูปสวยๆม�ใสรูป

เข�ไป	 แตพอเห็นรูปตัวเองไมชัดนักใตกระจก	 ตอม�พอจึง

คิดออกว�มันมีส�รบ�งอย�งเคลือบผิวเพื่อป้องกันกระจกไว	

และเร�ตองเช็ดมันออกกอนเพื่อจะเห็นภ�พผ�นกระจกนั้นได

ชัดเจน	มิฉะนั้นส�ยต�ของเร�คงมองเห็นแตผิวกระจกที่ว�นั้น

	 ศีลศักดิ์สิทธิ์ก็เปนอะไรบ�งอย�งคล�ยกระจกนั้น	-	ชวย

ใหเร�เห็นทะลุไปถึงสวนสำ�คัญ	 	ก�รล�งบ�ปเปนคล�ยกระจก

ในกรอบรูป			 คว�มเชื่อทำ�ใหเร�ส�ม�รถขจัดส�รเคลือบผิว

ป้องกันนั้นออก	 เพื่อเร�จะส�ม�รถมองทะลุอ�งน้ำ�	 -	 อันเปน

เพียงสัญลักษณ	 -	 และมองเห็นสวนสำ�คัญ	 คือ	 คว�มเปนจริง

ท�งจิตวิญญ�ณ

	 ถ�ศีลศักดิ์สิทธิ์เปนอะไรบ�งอย�งเหมือนกระจกของ

กรอบรูป	 ซึ่งเร�ส�ม�รถมองทะลุเห็นคว�มจริงที่ลึกซึ้งกว�นั้น		

คงไมมีศีลศักด์ิสิทธ์ิใดสมบูรณไปกว�ตัวพระเยซูเจ�พระองค

เอง	“ทรงเปนภ�พลักษณของพระเจ�ที่เร�มองไมเห็น	ทรงเปน

บุตรคนแรกในบรรด�สิ่งสร�งทั้งปวง”	 (โคโลสี	 1:15)	 	 ในพระ

เยซูเจ�	 “เร�เห็นพระเจ�ของเร�ปร�กฏพระองคใหเห็นได	 และ

ดังน้ันก็ไดรับคว�มรักของพระเจ�ท่ีเร�ไมส�ม�รถเห็นพระองค”	

(มิสซ�พระคริสตสมภพ	 บทถว�ยสดุดีที่	 1)	 	 ก�รล�งบ�ปคือ
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ท�งเข�สูประตูคว�มเชื่อของเร�	 ก�รเกิดใหมของเร�	 และนำ�

เร�ไปสูแผนก�รของพระเจ�สำ�หรับโลก

	 2.	เราได้ยินเสียง

	 ตอนล�งบ�ป	 เร�ไดยินเสียงของพระเจ�ทำ�ใหเร�มั่นใจ

ถึงคว�มจริงลึกซ้ึงท่ีสุดของเร�		คือ	เร�เปนส่ิงสร�งท่ีพระเจ�ทรง

รัก	ในก�รล�งบ�ป	จ�รีตพิธีกรรมแสดงชวงเวล�ที่ขย�ยออกไป

กว�งกว�ตัวจ�รีตพิธีเองเชนเดียวกับก�รรับศีลศักด์ิสิทธิ์อ่ืนๆ

ทั้งหมด		

	 ยกตัวอย�งศีลสมรส	 สำ�หรับท�นที่แตงง�นแลว	 ใน

ระหว�งพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นท�นไดยินเสียงคูสมรสของท�น

บอกคุณว�เข�หรือเธอรักคุณ	–	และจะรักคุณและใหเกียรติคุณ

ตร�บเท�ชีวิตของพวกเข�	 แตชวงเวล�จ�รีตพิธีนั้น	 (พอหวัง

ว�)	ไมใชเปนครั้งแรกที่คุณไดยินเสียงกล�วว�	“ฉันรักคุณ”!	น�

จะมีชวงเวล�ของคำ�พูด	 “ฉันรักคุณ”	 หล�ยครั้งกอนที่จะนำ�ไป

สูศีลสมรส	 –	และไดมี	 	 (พอหวังอีกว�	 )	 จะมีคำ�นี้อีกม�กม�ย

หล�ยครั้งต�มม�หลังพิธีโปรดศีลสมรส	 มันก็คล�ยกับศีลล�ง

บ�ป	 ก�รล�งบ�ปผูใหญตองมีเวล�เตรียมก�รชวงหนึ่ง	 ที่เรียก

ว�	“ก�รเตรียมเปนคริสตชน”	ซึ่งระหว�งนั้นบรรด�สม�ชิกของ

ชุมชนคริสตชนจะชวยผูเตรียมเปนคริสตชนนั้นไดเตรียมตัวฟง

เสียงพระเจ�	 –	 ส�ม�รถตระหนักในแนวท�งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว�

พวกเข�เปนที่รักของพระเจ�	 	 นั่นคือทำ�ไมจ�รึกศักดิ์สิทธิ์	 คือ	
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พระคัมภีร	 อันเปนเรื่องร�วคว�มรักของพระเจ�ที่มีตอพวกเร�

นั้นเปนศูนยกล�งของก�รตระเตรียมนั้น

	 เร�ไดยินเสียงแหงคว�มรักนี้ขั้นแรกผ�นท�งชุมชน 

คริสตชนซึ่งทำ�ใหเร�มั่นใจว�	เร�ไดรับคว�มรักที่หยุดคว�มรูสึก

อื่นที่เกี่ยวกับคว�มอับอ�ยหรือคว�มไมพอเพียงทั้งหมด	 และ

ทำ�ใหมีพลังเพื่อพันธกิจของเร�	ชุมชนนั้นเปนหัวใจของก�ร

เปนคริสตชน

 3.	เราขึ้นจากน้ำาและเปลี่ยนไป

	 ในก�รล�งบ�ปของพระเยซูเจ�นั้น	 พระองคเสด็จลงไป

ในน้ำ�	ไดยินเสียง	และข้ึนจ�กน้ำ�และเปล่ียนไป		พอประหล�ดใจถ�

เร�จะรูอะไรบ�งอย�งบ�งเกี่ยวกับพระเยซูเจ�	 (หรือแมแตก�ร

เอ�ใจใส	 สำ�หรับเรื่องนั้น)	 ถ�พระองคขึ้นจ�กน้ำ�แลวไมเปลี่ยน

ไป	 อะไรจะเกิดขึ้นถ�พระองคเพียงขึ้นจ�กแมน้ำ�จอรแดน	 จัด

สงโต๊ะและเก�อี้เสร็จแลวก็กลับบ�นไปร�นช�งไมเพื่อดำ�เนิน

ชีวิตตอไปต�มปกติ?		เรื่องที่ว�มิไดเกิดขึ้น		พระเยซูเจ�ทรงขึ้น

จ�กน้ำ�แลวทรงเปลี่ยนไป	 นั่นตองเกิดกับเร�ดวย	 คือเร�ตอง

ผ�นน้ำ�ออกม�แลวเปลี่ยนไป	มิฉะนั้นก�รล�งบ�ปก็ไมมีจุด

มุงหม�ยใด	 เร�ไปยังอ�งล�งบ�ปในฐ�นะเปนช�งไม	 ครู	 	 แม		

นักก�รธน�ค�ร		พย�บ�ล		เสมียนง�น		ฯลฯ	–	แลวออกม�ดัง

ผูรูจักรัก!	 ไมว�กระแสเรียกของเร�จะเปนเชนใดในก�รดำ�เนิน

ชีวิตกอนก�รรับศีลล�งบ�ป	 หลังจ�กไดรับก�รล�งบ�ปแลว
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เร�ตองเปนผูรูจักรักท่ีจะประก�ศถึงพระเจ�ผูทรงเปนคว�มรัก

นั้นเอง

	 เสียงที่ เร�ไดยินตอนล�งบ�ปเปนก�รสื่ อส�รที่

พิเศษ	 	มันมิใชเปนเพียงข�วส�ร	 	 มันเปนก�รแลกเปลี่ยนท�ง

สัญลักษณ	 ใหเร�ใชสภ�พดินฟ้�อ�ก�ศเปนตัวอย�ง	 	 กอนที่

เร�จะออกเดินท�งนั้น	 เร�ส�ม�รถตรวจสอบร�ยง�นสภ�พ

ดินฟ้�อ�ก�ศในคอมพิวเตอรของเร�	 ดังนั้นเร�ก็จะทร�บว�

จำ�เปนตองนำ�เสื้อกันฝนหรือถือรมไปดวย	 นี่เพียงเปนร�ยง�น

ขอมูลธรรมด�ที่ไมจำ�เปนตองมีก�รตอบสนองเปนพิเศษใดๆ	

ในท�งตรงกันข�มถ�คุณเจอพอที่เฉลียงบ�นและทักว�	 “อรุณ

สวัสดิ์”	 แลวพอก็เพียงผ�นไปโดยไมรับรูหรือตอบสนองใดๆ	

คุณคงรูสึกไมสบ�ยใจและรูสึกว�ถูกดูแคลน!	 คุณคงจะไมทำ�ให

ร�ยง�นข�วอ�ก�ศ	หรือกล�วคำ�	“อรุณสวัสดิ์	“ของคุณที่ใหพอ

นั้นเปนเพียงเปนก�รสื่อส�รเชิงสัญลักษณเท�นั้น	 มันตองก�ร

ตอบสนองดวย

	 ในก�รล�งบ�ปของพระเจ�นั้น	 “เร�รักท�น”	 เปนเพียง

ก�รส่ือส�รเชิงสัญลักษณเท�น้ัน	 มันยังตองก�รก�รตอบสนองดวย	

เร�ตองผ�นก�รล�งบ�ปม�แลวเปลี่ยนแปลงไป	 เร�ลงไปสูน้ำ�	

(ศีลศักดิ์สิทธิ์		พิธีกรรม		ก�รนมัสก�ร)	เร�ไดยินเสียง	(พระว�จ�	

พระคัมภีร)	และเร�ออกม�เปลี่ยนแปลงไป	(พันธกิจ	จริยธรรม)	

ในรูปแบบนี้เร�พบ	 	 (1)	 ก�รนมัสก�ร	 (2)	 พระคัมภีร	 	 และ	 

(3)	จริยธรรม	ที่เรียกกันว�ส�มเส�หลักของชีวิตคริสตชน
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ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่การเริ่มต้น

	 ถ�คุณไดเห็นผูใหญ	 (และ/หรือเด็กๆอ�ยุวัยเรียนคำ�สอน)	

ไดรับศีลล�งบ�ปในวันเส�รศักดิ์สิทธิ์	คุณรูว�ก�รรับศีลล�ง

บ�ป	 (ล�งดวยน้ำ�)	 เปนสวนหนึ่งของกระบวนก�รที่สำ�คัญกว�

ผูขอรับศีลล�งบ�ปก�วลงสูน้ำ�	 (ก�รล�งบ�ป)	 และไดรับก�ร

เจิมดวยน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์	 (ศีลกำ�ลัง)	 และไดรับก�รตอนรับเข�

สูคว�มเปนสม�ชิกที่พระแทนบูช�	 (ศีลมห�สนิท)	 ก�รเริ่มตน

เปนคริสตชนประกอบดวยศีลศักดืสิทธิ์ส�มประก�ร	 คือ	 ศีล

ล�งบ�ป	ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท	พระคัมภีรภ�คพันธสัญญ�

ใหมมักจะพูดถึงก�รมีสวนรวมที่พระแทนบูช�ว�เปนประหนึ่ง

ก�รเริ่มเข�สูกลุมผูเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ�	 จริงๆ	 แลวหนึ่งใน

หล�ยๆ	 ภ�พสำ�หรับคว�มยิ่งใหญของพระธรรมล้ำ�ลึก	 (แผน

ของพระเจ�ในก�รสร�ง)	คือ	ภ�พง�นเลี้ยงยิ่งใหญที่มีทุกคนนั่ง

รวมโต๊ะกับพระตรีเอกภ�พ!

	 จ�รีตพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์สำ�หรับวัดต�งๆเหล�นั้น	 ซึ่งเดิน

ต�มประเพณีท�งพิธีกรรมของโรม	ไดรับอิทธิพลจ�กบริบท

ท�งวัฒนธรรมของประเทศแถบเมดิเตอเรเนียนซ่ึงไดพัฒน�ม�

เรื่อยๆ

	 ในชวงศตวรรษที่หนึ่งและที่สองนั้น	หลังก�รอ�บน้ำ�

ของช�วโรมัน	 พวกเข�จะชโลมร�งก�ยของพวกเข�ดวยน้ำ�มัน

เพื่อใหผิวชุมชื้นกอนแลวจึงเช็ดใหแหง	ในระบบศีลศักดิ์สิทธิ์

ของเร�ก�รลงจุมน้ำ�ในพิธีรับศีลล�งบ�ปก็ต�มดวยก�รเจิม
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ดวยน้ำ�มันแหงศีลกำ�ลัง	 (คริสม�)		หลังจ�กที่ไดรับก�รเจิมดวย

พระจิตเจ�และสวมร�งในพระคริสตเจ�แลว	 เร�ไดรับเชิญไปสู

พระแทนบูช�แหงศีลมห�สนิท	 ที่พระแทนบูช�นั้นเร�ไมเพียง

ไดยินเสียงของผูที่รักเร�เท�นั้น	 เร�ยังจะไดประสบก�รณของ

ก�รรวมสนิทกับพระเจ�	 	 เร�เลี้ยงฉลองดวยอ�ห�รจ�กสวรรค

และดวยเหตุนั้นพวกเร�เองก็ถูกทำ�ใหเปนช�วสวรรคไปดวย!

สิ่งนี้ไม่ได้เกิดกับฉัน!

	 จ�รีตพิธีดังท่ีพอไดบรรย�ยข�งตนน้ันไมใชประสบก�รณ

ของพอ–และบ�งทีก็ไมใชประสบก�รณของคุณดวย	พอได

รับก�รล�งบ�ปตอนเปนท�รก	(พออ�จจะไดยินเสียงน้ำ�หยด

ลงบนศีรษะตอนล�งบ�ป	แตอ�จกลืนห�ยไปในเสียงของพอ

ที่กำ�ลังรองไหอยู!)	พอรับศีลมห�สนิทครั้งแรกตอนเรียนชั้น

ประถม		หล�ยปตอม�ก็ไดรับศีลกำ�ลัง	เปนไปไดอย�งไรที่พระ

ศ�สนจักรโรมันค�ทอลิกที่เคยรวมศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลังและ

ศีลมห�สนิทในจ�รีตพิธีเดียวกัน	 แยกออกม�เปนส�มจ�รีตพิธี	

คือ	ศีลล�งบ�ป		ศีลมห�สนิทครั้งแรกและตอม�ศีลกำ�ลัง	?

	 ประวัติซับซอนของก�รเปลี่ยนแปลงก�รปฏิบัติท�ง

จ�รีตพิธีนี้เปนเนื้อห�สวนใหญที่บรรจุในหลักสูตรก�รเรียน

ระดับสูงที่พอสอนเร่ืองศีลศักด์ิสิทธิ์แหงก�รเริ่มเปนคริสตชน	

แตถ�คุณจะเรียนรู	 “ประวัติศ�สตรโลกในส�มน�ที”	 (ดวยคำ�

อธิบ�ยใหเข�ใจง�ยขึ้นตอนท�ย)	นั่นก็คือ:
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	 ในชวงเริ่มแรกของศ�สน�คริสตนั้น	ท�รกจะเริ่มไดรับ

ก�รล�งบ�ปพรอมกับบิด�ม�รด�ที่ไดรับศีลศักด์ิสิทธิ์แหงก�ร

เริ่มตนเพื่อเข�สูชุมชนคริสตชน	(จำ�ไดใชไหมว�ภ�พปร�กฏ

ของก�รจุมตัวลงในน้ำ�ก็คือน้ำ�นี้ชำ�ระล�งบ�ปทั้งหมด)

	 นักเทววิทย�ถ�มว�	“ถ�ศีลล�งบ�ปชำ�ระล�งบ�ป

ทั้งหมดออกไป	เปนไปไดอย�งไรท่ีจะล�งบ�ปท�รกซึ่งยังไม

ส�ม�รถทำ�บ�ปได?	“	คำ�ถ�มที่ดี!

	 นักบุญเอ�กุสติน	 (St.Augustine)	 และคนอื่นๆไดตอบ

ขอสงสัยนี้โดยอธิบ�ยว�	ขณะที่เด็กท�รกไมส�ม�รถทำ�บ�ป

สวนตัวใดๆ	ต�มคว�มเปนจริงแลว	เข�หรือเธอในท�งชีววิทย�

ก็เปนลูกหล�นอ�ดัมและเอว�	เด็กท�รกจึงรับมรดกตกทอด

บ�ปของคนทั้งสอง	 คือ	 บ�ปกำ�เนิด	 	 ศีลล�งบ�ปล�งบ�ปที่

ว�นั้น	 นั่นแหละจึงว�ทำ�ไมจึงเปนไปไดที่จะล�งบ�ปท�รก!	 คำ�

ตอบที่ดี!

	 พอไมรูว�ทำ�ไม	แตมีอะไรบ�งอย�งในพวกเร�ที่มัก

จะทำ�สิ่งแงลบที่มีลับลมคมในม�กกว�สิ่งที่เปนไปในแงบวก		

ตัวอย�งเชนพอพนันไดเลยว�คุณส�ม�รถระบุชื่อโรคภัยไขเจ็บ

ไดม�กกว�ชื่อคว�มเปนอยูที่ดี!	เชนเดียวกันพอพนันว�คุณเคย

ไดยินเกี่ยวกับบ�ปกำ�เนิดม�กกว�พระหรรษท�นแรกเริ่มและ

พระพรแรกเริ่มเสียอีก!

	 โดยท่ีก�รพิจ�รณ�ท�งเทววิทย�เริ่มใหคว�มสนใจ

เกี่ยวกับบ�ปกำ�เนิดม�กขึ้น	 	 บ�ปกำ�เนิดก็ขยับจ�กเหตุผลที่ว�
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ทำ�ไมเด็กท�รกส�ม�รถรับก�รล�งบ�ป	 ไปยังเหตุผลที่ว�ทำ�ไม

เด็กท�รกตองไดรับก�รล�งบ�ป	และบิด�ม�รด�ไดรับคำ�สั่ง

สอนใหพ�เด็กท�รกของพวกเข�ไปรับศีลล�งบ�ป	 “เร็วที่สุดที่

ส�ม�รถจะเร็วได”

	 แมกระนั้น	ก�รเร่ิมเปนคริสตชนในสมัยนั้นยังคง

กระบวนก�รเปนเอกภ�พหนึ่งเดียว	คือ	ท�รกไดรับศีลล�งบ�ป

ศีลกำ�ลังและไดรับศีลมห�สนิท	 จ�กท่ีท�รกบ�งคนจะพนแผนศีล

ทิ้งในบ�งครั้ง	ดังนั้น	ประเพณีจึงไดเริ่มที่จะไมแจกศีลมห�สนิท

ใหเด็กท�รก	และเพื่อทดแทนก�รกระทำ�เชนนั้นท�รกจะได

รับเพียงพระโลหิตล้ำ�ค�	 โดยหยดเหล�องุนที่เสกแลวสองส�ม

หยดลงบนลิ้นของเด็กเท�นั้น

	 ตอม�ในศตวรรษที่สี่และที่ห�	ยุโรปเกิดปญห�วิกฤต

ด�นศ�สนบริกร	(ministry)	ไมมีพระสังฆร�ชทำ�หน�ท่ีอย�งเพียงพอ	

ในเวล�นั้นชุมชนคริสตชนไดรับก�รดูแลโดยผูตรวจก�ร	 (พระ

สังฆร�ช)	 โดยมีผูชวยคือพระสงฆ	 และสังฆ�นุกร	 ใหก�รชวย

เหลือในก�รทำ�หน�ที่ด�นก�รสอนคำ�สอนและก�รใหก�ร

ศึกษ�	 ก�รบริห�รต�งๆ	 ก�รดูแลผูเจ็บป่วย	 และหน�ที่ง�น

ท�งสังคมจ�ก	ก�รข�ดแคลนพระสังฆร�ชนั้นหม�ยถึงก�ร

ข�ดแคลนผูนำ�ทองถิ่นนั่นเอง

	 พระศ�สนจักรไดมีพย�ย�มแกปญห�ดวยวิธีก�รต�งๆ	

น�ๆ	 ในที่สุด	 ในวัดต�งๆที่ปฏิบัติต�มประเพณีท�งพิธีกรรม

ของโรม	ตัดสินใจว�ในทองถ่ินชนบท	(วัดนอง	–	daughter	parishes)	
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พระสงฆสูงอ�ยุหนึ่งองคจะไดรับมอบอำ�น�จใหเปนประธ�น

พิธีมิสซ�	ท�นยังมีอำ�น�จที่จะรับสม�ชิกใหมเข�ในชุมชน		แต

ก�รเจิมน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์หลังก�รรับศีลล�งบ�ป	 (คือ	 ก�รโปรด

ศีลกำ�ลัง)	ยังคงสงวนไวสำ�หรับพระสังฆร�ชเท�นั้น		นี่เปนก�ร

เร่ิมก�รแยกข้ันตอนก�รล�งและขั้นตอนก�รเช็ดใหแหงเชน

เดียวกับแนวคิดของเร�ใหขั้นตอนก�รโปรดศีลกำ�ลัง	เสมือน

เปนอีกศีลหนึ่งแยกจ�กขั้นตอนก�รรับศีลล�งบ�ป

	 ในศตวรรษท่ีสิบเอ็ดและสิบสอง	เมื่อพระโลหิตของ

พระคริสตเจ�จ�กถวยก�ลิกซถูกปฏิเสธที่จะใหแกฆร�ว�สดื่ม

นั้น	 	 มันจึงดูแปลกที่มีเพียงพระสงฆกับเด็กท�รกเท�นั้นรับศีล

มห�สนิทพรอมกับพระโลหิตของพระคริสตเจ�	ดังนั้นจ�รีต

โรมันค�ทอลิกจึงไดหยุดแจกศีลมห�สนิทใหแกท�รกในก�รล�ง

บ�ปของพวกเข�

	 นั่นก็คือเรื่องที่ว�เร�ไดแยกศีลศักดิ์สิทธิ์ส�มประก�ร	

คือ	ศีลล�งบ�ป	ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท	ออกจ�กกันได

อย�งไร?

	 เมื่อพระสันตะป�ป�ปโอที่	 10	 ไดทรงลดอ�ยุเด็กที่จะ

ขอรับศีลมห�สนิทคร้ังแรกจ�กวัยรุนลงม�เปนเด็กใน	 “อ�ยุรูคว�ม”	

(นั่นหม�ยถึงเด็กอ�ยุประม�ณหกขวบ)	 เร�จึงเห็นว�เด็กๆ	 รับ

ศีลมห�สนิท	 กอนรับศีลกำ�ลัง	 ลำ�ดับของศีลศักดิ์สิทธิ์จึงกล�ย

ม�เปน	ศีลล�งบ�ป		ศีลมห�สนิท	แลวจึงถึงศีลกำ�ลัง
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	 จำ�ไดไหมว�	พอกล�วในตอนตนแลวว�	เร่ืองน้ีคงเหมือน	

“ประวัติศ�สตรโลกในส�มน�ที”	 เพื่อที่จะอธิบ�ยใหเข�ใจง�ย

ภ�ยในสองส�มยอหน�	 คุณก็ไดแนวคิดบ�งอย�งของเอกภ�พ

ในกระบวนก�ร	 “ก�รล�ง	 ก�รเช็ดใหแหงและก�รไปท�นเลี้ยง”	

ที่กล�ยเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ส�มประก�ร	 คือ	 ศีลล�งบ�ป	 ศีลมห�

สนิทและศีลกำ�ลัง

	 เม่ือเร�คิดถึงคว�มหม�ยของเหตุก�รณเหล�นี้	จะ

เปนก�รดีที่สุดท่ีเร�จะมองถึงพิธีกรรมที่เปนเอกภ�พของ

กระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชนที่เปนอยูทุกวันนี้	ผูที่

ปร�รถน�จะเข�รวมชุมชนคริสตชนนั้น	 ขั้นแรกเข�ตองลงไปใน

น้ำ�และฟงเสียง	 	 แลวพวกเข�จะถูกเจิมโดยพระจิตเจ�	 	 ท�ย

ที่สุด	พวกเข�ก็เปลี่ยนไปตลอดชีวิตในศีลมห�สนิท		พวกเข�จะ

ดำ�เนินชีวิตของตนตอไป	มีชีวิตใหมในพระศ�สนจักร	ดื่มด่ำ�ใน

คว�มรักของพระเจ�

___________________________________________________

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 ขั้นตอนม�ตรฐ�นของก�รเริ่มเปนคริสตชน	 3	 ขั้นตอนคือ

อะไรบ�ง?

2.	 ทำ�ไมศีลศักดิ์สิทธิ์ในปจจุบันจึงเรียงลำ�ดับต�งจ�กที่เคยเปน

ในชวงเวล�กอนนั้น?

3.	 คุณไดเปลี่ยนไปโดยก�รรับศีลล�งบ�ปหรือไม?	อย�งไร?
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บทที่ 3

เรารับศีลล้างบาปอย่างไร?

	 ค�ทอลิกสวนใหญไดรับศีลล�งบ�ปเมื่อพวกเข�ยังเปน

ท�รก	 กฎหม�ยพระศ�สนจักรกล�วว�	 “บิด�ม�รด�มีพันธะ

จัดเตรียมท�รกใหรับศีลล�งบ�ป	 ในระยะสัปด�หแรกๆ	 เร็ว

เท�ที่ทำ�ไดหลังก�รลืมต�ม�ดูโลก	แมกอนก�รเกิดบิด�ม�รด�

ควรติดตอพระสงฆเจ�อ�ว�ส	เพื่อขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์สำ�หรับ

ลูกของตน	และเตรียมตัวต�มที่จำ�เปน	(ม�ตร�	867)	ยิ่งไปกว�

นั้น	 “ห�กท�รกอยูในอันตร�ยใกลต�ย	 ใหโปรดศีลล�งบ�ป

แกท�รกนั้นโดยไมรอช�”	อย�งไรก็ดีกฎหม�ยพระศ�สนจักร

ม�ตร�	 868	 ไดกำ�หนดว�	 “เพื่อใหเด็กรับศีลล�งบ�ปโดยชอบ	

ตอง	:		

1.		 ใหบิด�ม�รด�หรืออย�งนอยคนใดคนหนึ่ง	หรือผูทำ�

หน�ที่แทนโดยชอบ	แสดงคว�มยินยอม

2.		 มีคว�มหวังที่มีพื้นฐ�นเปนจริงว�	 “เด็กจะไดรับก�รอบรม

เลี้ยงดูในศ�สน�ค�ทอลิก	ห�กคว�มหวังดังกล�วไมมีเลย	

ใหเลื่อนก�รรับศีลล�งบ�ปออกไปต�มขอกำ�หนดของ

กฎหม�ยเฉพ�ะ	และใหแจงแกบิด�ม�รด�ทร�บถึงเหตุผล

ที่เลื่อนนั้น”
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	 เมื่อพิจ�รณ�เปนร�ยปประม�ณ	10%	 ของผูที่รับศีล

ล�งบ�ปในสหรัฐอเมริก�เปนผูใหญ			กระบวนก�รปกติสำ�หรับ

ผูใหญที่จะรับศีลล�งบ�ปก็คือ	 โดยก�รสมัครเข�สูกระบวนก�ร

รับผูใหญเข�เปนคริสตชน	(RCIA)	กระบวนก�รนี้เปนก�รเตรียม

ตัวอันย�วน�นของผูใหญ	 ซึ่งชวงหนึ่งของกระบวนก�รนั้นเร�

จะเรียกพวกเข�ว�	“ผูเตรียมเปนคริสตชน”	(Catechumen)	หรือ

ผูที่ยังมิไดรับศีลล�งบ�ป	 (Non-Baptized)	 และอยูระหว�งก�ร

ศึกษ�และอบรมในคว�มเชื่อ

	 ไมว�เร�จะรับศีลล�งบ�ปตอนเปนท�รกหรือเปนผูใหญ

ก็ต�ม	 เร�มีธรรมเนียมที่ว�	 ผูที่จะรับศีลล�งบ�ปนั้นจะมีผูดูแล

อุปถัมภหนึ่งคน	(Sponsor)	ซึ่งจะมีบทบ�ทในก�รสนับสนุน 

ผูรับศีลล�งบ�ปใหมในก�รดำ�รงชีวิตแบบคริสตชน		

	 ดวยคว�มชวยเหลือของคุณพอ	 โธมัส	 ริชสแตตเตอร	

(Fr.Thomas	 Richastatter)	 (O.F.M.-Ordo	 Fratrum	 Minorum)	

ซิสเตอร	แซนดร�	ดีกีดีโอ	 (Sr.Sandra	Digidio)	 (O.S.M.-Ordo	

Servorum	Mariae)		เอลิซ�เบธ	บุคเซอร	บ�รคเลย	 (Elizabeth	

Bookser	Barkley)		และ	คุณพอวิลเลียม	เอฟ	เวเกอร	(Fr.Wil-

liam	F.Wegher)	ตอนนี้เร�จะม�ทบทวนกันถึงเรื่องศีลล�งบ�ป
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บาปกำาเนิดในบริบท

	 พอริชสแตทเตอร	เขียนว�	คำ�สอนเรื่องบ�ปกำ�เนิดเปน

คว�มจริงที่เปนแกนของคว�มเชื่อ	 แตจะไมส�ม�รถเข�ใจไดถ�

แยกจ�กแกนคว�มเชื่ออื่นๆ	ขอมูลคว�มรูจ�กชั้นเรียนฟิสิกส

ในโรงเรียนมัธยม	ชวยใหท�นส�ม�รถแยกแยะคว�มเข�ใจ

ชัดเจนเรื่องบ�ปกำ�เนิด

	 เม่ือพอเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยนั้นพอ

มีครูสอนฟิสิกสท่ียอดเย่ียมคนหน่ึง	ช่ือคุณพอ	ไบรอัน	(Fr.Brian)	

พอยังจำ�วันท่ีท�นอธิบ�ยเร่ืองสูญญ�ก�ศได	บนยกพ้ืนหน�ช้ัน 

คุณพอไดนำ�ไหทรงระฆังที่มีว�วลปิดเปิดท่ีด�นบนเข�ม�	ตอ

เช่ือมกับป๊มลม	หลังจ�กป๊มอ�ก�ศออกจ�กไหทรงระฆังนั้น

คุณพอไบรอันอธิบ�ยว�	“ธรรมช�ติไมชอบสูญญ�ก�ศอย�ง

ไร”	 โดยใหควันและก๊�ซสีต�งๆและอนุภ�คเล็กๆ	 ถูกดูดเข�ไป

ในไหผ�นท�งว�วลนั้น

	 คุณพออธิบ�ยว�หลักก�รทำ�ง�นธรรมด�ๆนี้ทำ�ง�นใน

สิ่งต�งๆรอบตัวเร�ในบ�นอย�งไร	 ตัวอย�งเชน	 เครื่องดูดฝุ่น

แบบสูญญ�ก�ศทำ�ง�นอย�งไรในก�รดูดส่ิงสกปรกโดยวิธีให

เกิดสูญญ�ก�ศบ�งสวน	 ตอม�สักพัก	 พอก็พบว�ตัวเองกำ�ลัง

คิดและพูดว�แมสูญญ�ก�ศจะเปนอะไรบ�งอย�งในตัวมันเอง		

แตสูญญ�ก�ศไมใชอะไรบ�งอย�ง	 เพร�ะมันคือก�รไมมีอะไร

บ�งอย�งนั่นเอง
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	 บ�ปกำ�เนิดก็เปนเชนนั้น	 มันคือก�รไมมีอะไรบ�งอย�ง	

เทววิทย�ของบ�ปกำ�เนิดไดถูกพัฒน�ใหเปนวิถีท�งเพื่อจะพูด

เกี่ยวกับคว�มตองก�รของเร�ตอก�รชวยใหรอดพนของพระ

เยซูคริสตเจ�	 	บ�ปกำ�เนิดส�ม�รถเข�ใจไดดีที่สุดว�เหมือนกับ

สูญญ�ก�ศ	“คือ	มิใชก�รดูว�มันคืออะไร”	แตโดยดูว�อะไรคือ

ที่ข�ดอยู	หรือมีคว�มตองก�รอะไร		ดังที่หลักคำ�สอนค�ทอลิก

อธิบ�ยถึง	“หลักคำ�สอนเรื่องบ�ปกำ�เนิด	จึงเรียกไดว�เปน	

“ด�นกลับ”	(reverse	side)	ของข�วดีที่ว�	พระเยซูคือองคพระผู

ชวยมนุษยทั้งปวงใหรอดพน”	(คำ�สอนค�ทอลิกขอ	389	)

	 เหมือนกับที่คุณ	 “ขจัด”	 สูญญ�ก�ศในไหรูประฆัง	 โดย

ก�รเติมอ�ก�ศเข�ไปในไห	 ดังนั้น	 บ�ปกำ�เนิดก็ถูกขจัดออก

ไปเมื่อบุคคลนั้นถูกเติมเต็มดวยพระจิตเจ�	 คว�มรักที่ชวยให

รอดพนและพระหรรษท�นของพระคริสตเจ�	นั่นคือ“เร�จึงควร

พิจ�รณ�ปญห�เรื่องบอเกิดแหงคว�มชั่วร�ย	 โดยเพงส�ยต�

แหงคว�มเช่ือของเร�ไปยังพระองคซึ่งเปนผูพิชิตคว�มชั่วร�ย

นั้น”	(คำ�สอนค�ทอลิกขอ	385)	พอเกรงว�ค�ทอลิกหล�ยๆ	คน

ท่ีพย�ย�มเข�ใจเรื่องบ�ปกำ�เนิดนั้นจะแยกมันจ�กก�รเข�ใจ

ถึงพระหรรษท�น					“เร�จะตองรูจักพระคริสตว�พระองคคือ

ส�ยธ�รตนกำ�เนิดแหงพระหรรษท�น	 	 จึงจะเข�ใจไดว�อ�ดัม

คือตนกำ�เนิดแหงบ�ป“	(คำ�สอนค�ทอลิกขอ	388)

		 ผลที่ต�มม�ก็คือ	เม่ือเร�พูดถึงก�รล�งบ�ปเด็กท�รก

และบ�ปกำ�เนิดนั้นสำ�คัญที่เร�ตองจดจำ�ว�ค�ทอลิกล�งบ�ป
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ท�รกในขั้นแรกไมใชสิ่งที่ก�รล�งบ�ปเอ�อะไรออกไปแตเปน

สิ่งที่ศีลนั้นใหต�งห�ก!	 	 ดังนั้นพระศ�สนจักรโปรดศีลล�งบ�ป

ใหแกท�รกกอนที่นักบุญเอ�กุสตินจะไดชวยพัฒน�ขอคำ�

สอนเกี่ยวกับบ�ปกำ�เนิดในร�วศตวรรษที่ห�	 	 เมื่อบิด�ม�รด�

มองหน�ที่ยิ้มของลูกที่เกิดใหมและรูสึกไดถึงคว�มรักที่พวก

เข�มีตอลูกๆนั้น	พวกเข�รูสึกลึกๆในจิตใจของพวกเข�เอง

ว�	 พระเจ�ทรงรักเด็กๆที่ไรเดียงส�	 และไดทรงสร�งสิ่งนี้เพื่อ

คว�มสุขอันเปนนิรันดร

เป็นการถูกต้องหรือที่ทำาการตัดสินใจแทนทารก?

	 แนนอนมีบ�งส่ิงท่ีบิด�ม�รด�ควรปลอยใหเด็กตัดสินใจเอง	

คือเข�จะแตงง�นกับใครหรือไมแตงกับใคร	เข�ควรจะประกอบ

อ�ชีพใดที่เหม�ะสมกับเข�	 แตก็มีอีกหล�ยสิ่งที่บิด�ม�รด�ที่ดี

ไมปลอยใหลูกๆ	 ตัดสินใจเอง	 ตัวอย�งเชน	 	 พวกเข�ควรหรือ

ไมที่จะวิ่งลงไปในถนนเมื่อรถยนตกำ�ลังวิ่งม�?	หรือเข�จะไป

โรงเรียนในวันที่เข�ไมตองก�รไปไดไหม?

	 แตก�รถกเถียงเก่ียวกับ	“ใครควรจะเปนคนตัดสินใจ”	

และ	 “ก�รเลือกอย�งอิสระ”	 พระเจ�เปนผูเลือกเพียงพระองค

เดียว	ฉันเปนคริสตชนไมใชเพร�ะฉันไดเลือกพระเจ�	แตเพร�ะ

พระเจ�เปนผูเลือกฉัน!	 ก�รโปรดศีลล�งบ�ปท�รกในตอนแรก

นั้นมิไดเกี่ยวกับก�รตัดสินใจที่เร�ทำ�เพื่อพระเจ�	แตเปนก�ร

ตัดสินใจท่ีพระเจ�ไดทรงทำ�เพ่ือพวกเร�	ในเวล�โปรดศีลล�งบ�ป
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นั้นเร�เฉลิมฉลองสิ่งประท�นท่ีไมเรียกรองสิ่งตอบแทนซึ่งก็คือ

พระหรรษท�นและก�รชวยใหรอดพน		คว�มจริงสำ�คัญของศีล

ล�งบ�ปนี้	คือ	ทุกสิ่งคือพระหรรษท�นที่พระเจ�ประท�นใหกับ

เด็กท�รกในก�รโปรดศีลล�งบ�ป

ศีลล้างบาปในมิสซาวันอาทิตย์ 

	 เพร�ะว�ก�รรับศีลล�งบ�ปเปนเครื่องหม�ยถึงก�รรับ

สม�ชิกใหมเข�สูชุมชน	วัดหล�ยๆแหงจึงทำ�ก�รเฉลิมฉลอง

พิธีกรรมโปรดศีลล�งบ�ปในพิธีบูช�ขอบพระคุณในวันอ�ทิตย		

พิธีกรรมโปรดศีลล�งบ�ปและพิธีบูช�ขอบพระคุณกล�ยเปน

สิ่งที่สงเสริมซึ่งกันและกัน	 โดยปกติแลว	 บิด�ม�รด�และเด็กๆ

ที่จะรับศีลล�งบ�ป	จะตองอยูในวัดระหว�งพิธีกรรมโปรดศีล

ล�งบ�ป

	 บิด�ม�รด�จะถูกถ�มว�จะตั้งชื่ออะไรใหกับลูกๆ	นั่น

เปนเวล�ที่ดีสำ�หรับทุกคนที่จะสะทอนว�	ในก�รรับศีลล�งบ�ป

ของคุณนั้นคุณไดรับก�รตั้งชื่อว�อะไร?	 	ชื่อนี้มีอิทธิพลตอคุณ

ในท�งใดบ�งไหม?		ในเวล�ที่คุณไดรับศีลล�งบ�ปและไดชื่อว�

เปน	“คริสตชน”	นั้นคุณตองเสียอะไรไปบ�งไหม?

	 บิด�ม�รด�และพอแมทูนหัวจะได รับก�รเตือนให

ระลึกว�พวกเข�	“กำ�ลังยอมรับหน�ที่คว�มรับผิดชอบในก�ร

อบรมผูรับศีลล�งบ�ปในก�รปฏิบัติต�มคว�มเชื่อ”	 ต�มที่ระบุ

ไวในจ�รีตพิธีโปรดศีลล�งบ�ปเด็ก	คำ�เตือนนี้สำ�คัญทั้งของ
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ครอบครัวรวมทั้งสม�ชิกของผูมีคว�มเชื่อในชุมชนนั้น	 เพร�ะ

ต�งเปนสภ�พแวดลอมท่ีคว�มเชื่อของเด็กจะเติบโตขึ้นและได

รับก�รทะนุบำ�รุงตลอดไป

	 ดูรอบๆตัวคุณซิ	นี่ใชสถ�นที่ดีสำ�หรับเด็กๆเหล�นี้ที่

จะเติบโตเปนค�ทอลิกท่ีดีไหม?	ทำ�ไมใครๆก็ตองก�รเข�ม�

รวมอยูในเขตวัดนี้?	 ที่นี่มีคว�มเปนชุมชนคริสตชนที่แทจริงซึ่ง

เด็กเหล�นี้กำ�ลังจะเริ่มเปนคริสตชนจริงหรือ?	 ในฐ�นะสม�ชิก

คนหนึ่งของครอบครัวของเขตวัดนี้	คำ�ตอบตอคำ�ถ�มเหล�นี้

เกี่ยวของกับคุณเปนก�รสวนตัวดวย	คุณกำ�ลังทำ�อะไรที่จะ

ทำ�ใหเขตวัดนี้เปนชุมชนคริสตชนที่ใครๆก็ตองก�รเข�ม�รวม

ดวย?	 	คุณกำ�ลังดำ�เนินชีวิตแบบคริสตชนในวิถีท�งซึ่งคนหนุม

ส�วที่กำ�ลังเติบโตขึ้นในเขตวัดตองก�รที่จะเลียนแบบคุณไหม?

	 ในแงหนึ่งสัตบุรุษทั้งหมดของวัดควรจะมองดูตัวเองว�

เปนประหนึ่งพอแมทูนหัวของเด็กๆ!	 ก�รเปนประจักษพย�น

คริสตชนนั้นเปนคว�มรับผิดชอบอย�งจริงจังที่ตองไดรับจ�ก

สม�ชิกทั้งหมดของชุมชนวัด	 เพื่อว�สำ�หรับก�รล�งบ�ปเด็กๆ

จะเปนทุกสิ่งที่ไดสัญญ�ไว

	 ตอจ�กนี้	จะตองทำ�เครื่องหม�ยไมก�งเขนบนหน�ผ�ก

ของผูรับศีลล�งบ�ปเพื่อไดรับก�รล�งบ�ป	พอเองไดถูกทำ�

เครื่องหม�ยไมก�งเขนตอนพอรับศีลล�งบ�ป	 และบิด�ม�รด�

ของพอยังคงทำ�เคร่ืองหม�ยไมก�งเขนพอทุกคืนเมื่อพอเข�

นอน	จนพอโตพอที่จะทำ�สำ�คัญมห�ก�งเขนดวยตนเองได
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	 โปรดจำ�ไวว�ก�รทำ�สำ�คัญมห�ก�งเขนของพระเยซูเจ�

นั้นหม�ยถึงอะไร?	ในทุกพิธีบูช�ขอบพระคุณนั้นเริ่มดวยก�ร

ทำ�สำ�คัญมห�ก�งเขน	ก�รกระทำ�นี้เตือนใหคุณนึกถึงก�รรับ

ศีลล�งบ�ปของคุณหรือไม?	คุณม�รวมพิธีบูช�ขอบพระคุณ

วันอ�ทิตยเพร�ะคุณรับศีลล�งบ�ปเท�นั้นหรือ?

การเตรียมตัวสำาหรับการล้างบาป 

	 ในชวงสรุปบทเริ่มพิธีเชนในพิธีบูช�ขอบพระคุณวัน

อ�ทิตยนั้น	พวกเร�ต�งก็นั่งฟงบทอ�นจ�กพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์	

ถึงเรื่องร�วซึ่งบอกคว�มหม�ยของก�รล�งบ�ปและภ�รกิจ 

คริสตชนของเร�	จ�รีตพิธีศีลล�งบ�ปมักกระทำ�ตอจ�กภ�ค

วจนพิธีกรรม	(หลังบทเทศน)	เพร�ะว�ก�รโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

เปนก�รตอบสนองตอพระว�จ�ของพระเจ�

	 หลังภ�ควจนพิธีกรรมและก�รเทศนนั้นคว�มตั้งใจของ

เร�ก็มุงไปสูอ�งล�งบ�ป	 (The	 baptismal	 font)	 ครรภของพระ

ศ�สนจักรผูเปนม�รด�	 (The	 womb	 of	Mother	 Churhc)	 เร�

สรรเสริญพระเจ�สำ�หรับน้ำ�อันเปนของประท�นน�พิศวง

และระลึกถึงว�พระเจ�ผูมิอ�จมองเห็นไดนั้นทรงประท�น 

พระหรรษท�นแกเร�โดยเครื่องหม�ยที่เห็นไดนี้	 เร�ยังจำ�ไดว�

พระเจ�ชวยเร�ใหรอดพนอ�ศัยน้ำ�ในอดีต	 (น้ำ�วิน�ศ-น้ำ�ของ

ทะเลแดง-น้ำ�ของแมน้ำ�จอรแดนที่พระเยซูเจ�ทรงไดรับพิธี

ล�ง)	 อย�งไร?	 และเร�วอนขอว�พระจิตเจ�ไดโปรดใหน้ำ�ใน
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พระครรภไดเกิดประโยชน	 เพื่อบรรด�เด็กเหล�นี้	 ที่จะกล�ย

เปนบุตรช�ยและบุตรส�วของพระศ�สนจักร

	 ครั้นแลว	บิด�ม�รด�และพอแมอุปถัมภจะถูกถ�ม

ถึงก�รละทิ้งบ�ปและก�รยืนยันคว�มเชื่อของพวกเข�พรอม

กับชุมชนสัตบุรุษทั้งวัดจะรวมกับพวกเข�ในคำ�สัญญ�ที่จะ

ประก�ศละทิ้งปศ�จ	และยืนยันคว�มเชื่อของค�ทอลิก	 	ซึ่งคำ�

สัญญ�ขณะรับศีลล�งบ�ปนี้ตองไดรับก�รรื้อฟื้นใหมทุกวันใน

ชีวิตของเร�	 มันเหมือนกับคำ�ปฏิญ�ณของส�มีและภรรย�ที่ให

ตอกันในวันสมรส	คือ	พวกเข�ตองรื้อฟื้นทุกวัน	และทำ�นุบำ�รุง

ใหเขมแข็งขึ้นห�กพวกเข�ตองก�รใหชีวิตสมรสของพวกเข�

เติบโตและเขมแข็ง

	 เร�สัญญ�อะไรในก�รรับศีลล�งบ�ป?	เร�สัญญ�จะ

ละทิ้งปศ�จ	 “ปฏิเสธกลิ่นอ�ยของคว�มชั่วร�ย	 และปฏิเสธที่

จะถูกครอบงำ�โดยบ�ป”	 ในก�รที่จะหันหนีจ�กบ�ปนั้นเร�ตอง

รูว�เร�เผชิญกับบ�ปอะไรอยู	เร�มักพบว�บ�ปสวนใหญจะอยู

ในตระกูล	 “ลัทธินิยม”	 เชน	 ลัทธิบริโภคนิยม	 	 ลัทธินิยมเห็น

แกตัว	ลัทธินิยมหนีคว�มจริง	 	ลัทธิวัตถุนิยม		ลัทธินิยมทห�ร		

ลัทธินิยมหลงตัวเอง	 	 ลัทธิช�ตินิยม	 	 ลัทธิเชื้อช�ตินิยม	 ลัทธิ

กีดกันท�งเพศ	ฯลฯ

	 ครั้นแลว	 บิด�ม�รด�	 พอแมอุปถัมภและสัตบุรุษในวัด

จะถูกถ�มใหยืนยันคว�มเชื่อเชนเดียวกับท�รกที่บิด�ม�รด�

ของเข�มีคว�มเชื่อไวใจในคว�มรักของพระเจ�	ดวยเชื่อว�
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ท�รกนั้นไมส�ม�รถมีคว�มเชื่อ	 เพร�ะว�เด็กนั้นไมส�ม�รถให

คำ�ตอบตอคำ�ถ�มต�มขอคำ�สอน	 หรือให	 “ก�รยินยอมอย�ง

มีเหตุผลตอคว�มจริงที่เปิดเผยออกม�นั้น”	 คือเข�ใจขอคว�ม

เชื่อในวิถีท�งจำ�กัด			 ถ�เด็กท�รกคนหนึ่งส�ม�รถมีคว�มเชื่อ

ในบิด�ม�รด�ของตนได	เด็กคนนั้นก็ส�ม�รถมีคว�มเชื่อใน

พระเจ�ได	 มันเปนคว�มรักคว�มไวใจที่น�รักแบบเด็กๆ	 ซึ่ง

พระเจ�พระผูสร�งของเร�	 ที่เร�แสดงออกดวยบทข�พเจ�เชื่อ		

ซ่ึงถือปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในก�รรื้อฟื้นคำ�สัญญ�ในก�รรับศีล

ล�งบ�ปของเร�

การล้างบาป

	 หลังจ�กที่เร�กล�วยืนยันคว�มเชื่อแลว		เด็กๆ	ที่ขอรับ

ศีลล�งบ�ปไดรับก�รจุมลงในน้ำ�ศีลล�งบ�ปส�มครั้ง	 อย�งไร

ก็ต�ม	 เร�ส�ม�รถเทน้ำ�บนศีรษะของผูขอรับศีลล�งบ�ปส�ม

ครั้งก็ได	 ขณะที่เทน้ำ�ส�มครั้ง	 ศ�สนบริกรกล�วคำ�ว�	 “ชื่อ

นักบุญ...	 ข�พเจ�ล�งท�น	 ในน�มของพระบิด�	พระบุตรและ

พระจิต”	ตอนนี้พวกเข�เกิดใหมอีกครั้ง	เกิดใหมดวยพระจิตเจ�	

เปนบุตรบุญธรรมของพระเจ�	 เปนสม�ชิกของพระศ�สนจักร

ท่ีมีชีวิตในพระคริสตเจ�	ครั้นแลวผูไดรับก�รล�งบ�ปใหมจะ

ไดรับก�รเจิมน้ำ�มัน	จ�กวัฒนธรรมโรมันในสมัยกอนในขณะ

ที่มีก�รกอตั้งจ�รีตพิธีล�งบ�ปนั้น	ช�วโรมันปกติจะชโลมตัว

ดวยน้ำ�มันหลังจ�กที่อ�บน้ำ�เสร็จ	ในก�รรับศีลล�งบ�ปนั้น	น้ำ�
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เปนเครื่องหม�ยถึงก�รขจัดบ�ปและน้ำ�มันเปนเครื่องหม�ย

ของก�รเติมเต็มดวยพระจิตเจ�	 (คงจำ�ไดนะว�สองเรื่องนี้เกิด

พรอมๆกัน	–	เหมือนเชนสูญญ�ก�ศถูกนำ�ออกจ�กไหโดยก�ร

เติมอ�ก�ศใหเต็มไห)	 ในยุคสมัยหนึ่งจ�รีตพิธีสองอย�งไดถูก

แยกออกจ�กกันโดยก�รเจิมดวยน้ำ�มันกล�ยเปนศีลกำ�ลัง	 	 แต

ก็ยังอยูในพิธีล�งบ�ปเปนประหนึ่งเสนเชื่อมโยงระหว�งศีล

ศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มเข�เปนคริสตชนสองประก�รนี้

	 ขณะที่บิด�ม�รด�และพอแมอุปถัมภแตงตัว	 (เสื้อข�ว)

ใหท�รกนั้นก็ขอใหระลึกถึงคำ�พูดของนักบุญเป�โลที่ว�	“เพร�ะ

ท�นทุกคนที่ไดรับศีลล�งบ�ปในพระคริสตเจ�	ก็สวมพระคริสต

เจ�ไว”	(ก�ล�เทีย	3:27)	ครั้นแลวก็ใหบิด�ม�รด�จุดเทียนที่ตอ

จ�กเทียนปสก�แกเด็กและแนะนำ�ใหรักษ�แสงสว�งของพระ 

คริสตเจ�ใหลุกสว�งสดใส	เพื่อพวกเด็กจะได	“เก็บเปลวไฟแหง

คว�มเชื่อใหมีชีวิตชีว�ในดวงใจของพวกเข�“

	 อีกครั้งหนึ่ง	พวกเร�ไมใชแคผูชมที่ เงียบๆอยูด�น

ข�งแน	คว�มหม�ยของสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นกับท�รกเหล�นั้นก็

ทำ�ง�นในชีวิตของพวกเร�	เร�ไดเกิดใหมอีกครั้งเชนกันโดยเร�

ก็ไดสวมพระคริสตเจ�ดวย	และเร�ก็ตองเดินในแสงสว�งของ 

พระวรส�ร	ก�รตัดสินใจในชีวิตของคุณนั้นอยู“ในแสงสว�ง

ของพระคริสต”	 หรือไม?	 ชีวิตของคุณเปนก�รสองแสงสว�ง

ม�กกว�ก�รเปนคว�มมืดใชไหม?
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ความบริบูรณ์ของการเริ่มเข้าเป็นคริสตชน

	 หลังจ�กพิธีกรรมก�รโปรดศีลล�งบ�ปนั้นพิธีบูช�

ขอบพระคุณก็จะดำ�เนินตอไปต�มปกติ	 ในภ�ครับศีลมห�สนิท

กอนก�รภ�วน�บทข�แตพระบิด�นั้น	พระสงฆจะพูดอธิบ�ย

กับสัตบุรุษผูรวมพิธีมิสซ�	เตือนพวกเร�ทุกคนใหระลึกว�

เร�มีคริสตชน	(สม�ชิก)	ใหมที่สุดขณะนี้	และคว�มบริบูรณ

ของก�รเร่ิมเปนคริสตชนท่ีจะต�มม�ดวยศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท	

ขณะที่คุณสวดบทข�แตพระบิด�นั้นจะเปนอีกครั้งที่เร�จะ

เห็นภ�พของ	“พระบิด�ของข�พเจ�ทั้งหล�ย	พระองคทรง

สถิตในสวรรค”	 ในบรรด�ผูที่เปนพอ	 (บิด�)	 ทั้งหล�ยบนโลก

นี้	จงดูคว�มรักของม�รด�เหล�นี้สำ�หรับลูกๆของพวกเข�สิ

นั่นคือคว�มรักของพระเจ�ที่มีตอคุณ!	จงดูในคว�มไวว�งใจ

ของบรรด�ท�รกที่มีตอพอแมของพวกเข�ที่จะเปนแบบอย�ง

ของชีวิตคริสตชน	เร�ไดเข�ม�สูพระศ�สนจักรดังเชนเด็กๆที่

ปร�รถน�จะไดรับก�รโอบอุมป้องกันอยูในวงแขนของพระเจ�

ผูทรงรักเร�	 ผูซึ่งพระเยซูเจ�ทรงเรียกว�พระบิด�	 ผูซึ่งทรงรัก

เร�ดังที่พระคัมภีรกล�วไวว�ทรงรักเร�เชนเดียวกับแมของ

เร�	และขณะนี้พระเจ�ก็ทรงเลี้ยงดูเร�ดวยศีลมห�สนิท	 -	 ของ

ประท�นที่ดีที่สุดและยิ่งใหญที่สุดของพระองค
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การล้างบาปผู้ใหญ่ – กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน 

(RCIA)

	 ซิสเตอรแซนดร�	 เดกิดิโอ	O.S.M.	 ไดศึกษ�ประวัติของ

กระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน	และไดพบว�มันเปน

วิถีท�งที่พระศ�สนจักรในยุคแรกเร่ิมตอนรับสม�ชิกใหม	ก�ร

ล�งบ�ปผูใหญเปนบรรทัดฐ�น	ท�รกจะไดรับก�รล�งบ�ปก็

ตอเม่ือพวกเข�เปนลูกๆของผูใหญซึ่งกลับใจม�สูคริสตศ�สน�		

บรรด�ผูที่ตัดสินใจเข�เปนคริสตชนจะกล�ยเปนผูขอรับศีล

ศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มเปนคริสตชน	 (ศีลล�งบ�ป	 	 ศีลกำ�ลังและ

ศีลมห�สนิท)	 	 ผูขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์จะถูกเรียกว�	 ผูเตรียมเปน 

คริสตชนและเข�สูกระบวนก�รเปนขั้นๆ	ไปสูก�รไดเปนสม�ชิก

อย�งสมบูรณในพระศ�สนจักร	กระบวนก�รนี้ถูกเรียกว�ก�ร

เตรียมเปนคริสตชนซึ่งรวมเอ�ชวงเวล�ฝกอบรม	ก�รศึกษ�

และก�รทดสอบ	กินเวล�หนึ่งถึงส�มป	หรือน�นกว�นั้น

	 พระศ�สนจักรทั้งมวลจะพ�กันสวดภ�วน�อุทิศและ

ภ�วน�รวมกับผูเตรียมเปนคริสตชนดวย	 ใหก�รศึกษ�พวกเข�

ถึงคุณค�พระวรส�ร	 แบงปนกับพวกเข�เกี่ยวกับชีวิตคว�มเชื่อ

ของพระศ�สนจักรและก�รเฉลิมฉลองของก�รเดินท�งด�น

คว�มเชื่อทุกขั้นดวยพิธีกรรมพิเศษในก�รตอนรับและก�รเข�

ม�มีสวนรวมของพวกเข�	ก�รเข�ม�สูคว�มเชื่อของคนๆ	หนึ่ง	

–	หรือก�รกลับใจม�สูคริสตศ�สน�	 –	ถือเปนคว�มรับผิดชอบ

ของชุมชนและเรียกรองก�รมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมด
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	 พระศ�สนจักรในยุคแรกเริ่มนั้นต�งชื่นชมยินดีที่ไดรับ

รูถึงก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จของก�รเดินท�งของผูเรียนคำ�สอน

ไปสูคว�มเชื่อ	และไดตอนรับพวกเข�เข�สูคว�มเปนจริงของ

ก�รชวยใหรอดพนของพระธรรมล้ำ�ลึกแหงปสก�โดยก�รโปรด

ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มตนดวยพิธีกรรมอย�งสง�ในวันเส�ร

ศักดิ์สิทธ์ิ	ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงก�รเริ่มตนนี้จะโปรดใหปละครั้ง

เท�นั้นในวันเส�รศักดิ์สิทธิ์เท�นั้น	หลังก�รล�งบ�ปของพวก

เข�ก็จะถึงชวงที่เรียกว�ก�รใหก�รศึกษ�อบรมสำ�หรับคริสตชน

ใหม	คือก�รศึกษ�อบรมที่จะนำ�พวกเข�เข�ไปสูพระธรรมล้ำ�ลึก

ของคว�มเชื่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

	 บรรด�พระสังฆร�ชในที่ประชุมสภ�พระสังค�ยน�

ว�ติกันที่	2	(1962-1965)	ไดลงคะแนนเสียงใหกลับไปใชวิธี

ปฏิบัติแบบเก�	 หลังจ�กก�รศึกษ�และคนคว�ม�เกือบสิบป	 ใน

ป	 ค.ศ.1972	 ขอกำ�หนดอย�งเปนท�งก�ร	 (ภ�ษ�ล�ติน)	 ของ

กระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชนฉบับแกไขใหม	 (Revised	 

Rite	 of	 Christian	 Initiation	 of	 Adults)	 ก็ไดถูกตีพิมพขึ้นม�	

อีกครั้งหนึ่งที่จ�รีตพิธีดังกล�วเปนสวนที่รวบรวมระบบศีล

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพระศ�สนจักร	ฉบับที่แปลเปนภ�ษ�

อังกฤษนั้นออกม�ในป	ค.ศ.	1974
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ขั้นที่หนึ่ง : ขั้นก่อนการเตรียมเป็นคริสตชน 

      (Pre-Catechumenate)

	 ก�รเดินในหนท�งแหงคว�มเชื่อของกระบวนก�รรับ

ผูใหญเข�เปนคริสตชนนั้นเริ่มดวยขั้นกอนก�รเตรียมเปนคริสต

ชน	(Pre-Catechumenate)	(ก�รพบปะกันครั้งแรก)	ในก�รเดินสู

คว�มเช่ือเบื้องตนนั้นเปนเวล�สำ�หรับผูสนใจที่จะฟงพระว�จ�

ของพระเจ�และถ�มคำ�ถ�มต�งๆ	คำ�ถ�มที่ผูสนใจมักถ�ม	เชน	

“คุณเปนค�ทอลิกทำ�ไม?”		“คุณสวดภ�วน�กันอย�งไร?”		“ถวย

เล็กๆที่อยูตรงประตูท�งเข�วัดของคุณนั้นใชทำ�อะไร?”		“ทำ�ไม

แมพระถึงมีคว�มสำ�คัญกับคุณม�กเหลือเกิน?”	 	 “คุณสวดส�ย

ประคำ�อย�งไร?”	 คำ�ถ�มเหล�นี้ตองตอบดวยคว�มจริงใจจ�ก

หัวใจและคว�มเชื่อของแตละคนมิใชดวยก�รแสดงคว�มเห็น

ยืดย�วท�งเทววิทย�

	 กระบวนก�รรับผู ใหญเข�เปนคริสตชนจัดพิธีก�ร

สำ�หรับผูเตรียมเปนคริสตชนเม่ือพวกเข�พรอมที่จะเข�สูระยะ

ตอไปของกระบวนก�รกลับใจ	พิธีก�รนี้เรียกว�	“พิธีเข�สูก�ร

เปนคริสตชนสำ�รอง“	 หรือ	 “Rite	 of	 Entrance	 to	 the	 Cate-

chumenate”	เปนพิธีก�รท่ีจัดขึ้นตอหน�ก�รประชุมของคริสต

ชน	ที่นิยมกันก็คือ	 ในพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตย	 	 เพื่อว�

ชุมชนทั้งหมดส�ม�รถตอนรับผูสนใจเหล�นี้เข�สูขั้นที่สองของ

ก�รเดินท�งสูคว�มเชื่อ
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ข้ันท่ีสอง : การเป็นคริสตชนสำารอง (The Catechumenate)

	 ดวยก�รตอนรับพวกเข�เข�สูขั้นก�รเปนคริสตชน

สำ�รองของกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชนนั้น	 ผูสนใจ

จะไดชื่อว�	 “คริสตชนสำ�รอง	 หรือผูเตรียมเปนคริสตชน”	พวก

เข�จะเปลี่ยนฐ�นะจ�กก�รเปนผูสนใจกล�ยเปนผูที่พรอมจะ

เริ่มมีชีวิตเชนคริสตชนแมยังมิไดเปนสม�ชิกพระศ�สนจักรเต็ม

ตัวก็ต�ม

	 ณจุดนี้คริสตชนสำ�รองจะมีผูม�รวมดวยคือพี่เลี้ยง	

(Sponsors)	จ�กชุมชน	 ซ่ึงจะชวยบริก�รเปนผูนำ�ท�ง	เปนเพ่ือน	

และเปนแบบอย�งของคว�มเชื่อสำ�หรับพวกเข�	 พี่เลี้ยงเหล�

นี้รับหน�ที่เปนประหนึ่งตัวเชื่อมสำ�คัญ	ระหว�งคริสตชน

สำ�รองและชุมชน	พวกเข�นำ�คนเหล�นั้นไปสูพระศ�สนจักร	

และยังเปนตัวแทนพระศ�สนจักรตอคริสตชนสำ�รองตลอด

กระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน

	 แมผูเรียนคำ�สอนไดรับเชิญเข�นมัสก�รรวมกับชุมชน		

แตก็ถูกห�มมิใหอยูในพิธีเสกศีลมห�สนิท	หลังจบวจนพิธีกรรม		

โดยที่พวกเข�ยังมิไดเข�สูพระศ�สนจักรอย�งสมบูรณ	 และไม

ส�ม�รถรับศีลมห�สนิทรวมกับสัตบุรุษในวัด	 	 พวกเข�จะออก

จ�กวัดพรอมกับครูคำ�สอน	(และบ�งครั้งกับพี่เลี้ยงของพวก

เข�)	เพื่อไปอภิปร�ยถกเถียงปญห�บทอ�นจ�กพระคัมภีรที่

พวกเข�พึ่งไดฟงม�
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ขั้นที่สาม : ช่วงมหาพรตก่อนการเริ่มเข้าเป็นคริสตชน

      (The Lenten Period Before Initiation)

	 ขั้นตอไปของกระบวนก�รเรียกว�	 “พิธีเลือกสรร”	 (Rite	

of	 Election)	 ที่ถูกออกแบบไวใหกระทำ�ในวันอ�ทิตยแรกของ

เทศก�ลมห�พรต	 และเปนวิถีท�งของพระศ�สนจักรท่ีจะยืนยัน

ก�รเรียกของพระเจ�ในชีวิตของคริสตชนสำ�รอง	จ�รีตพิธีนี้

เปิดโอก�สใหคริสตชนสำ�รองทำ�ก�รรองขออย�งเปนท�งก�รที่

จะเข�สูพระศ�สนจักรอ�ศัยศีลศักด์ิสิทธิ์ของก�รเข�เปนคริสต

ชนในเทศก�ลปสก�	และโอก�สสำ�หรับชุมชนในก�รที่จะตอบ

สนองคำ�ขอนั้นโดยกล�วว�	“เร�ยืนยันก�รเรียกของพระเจ�

ใหมีคว�มเช่ือในชีวิตของคุณและจะตอนรับคุณเข�สูพระ

ศ�สนจักรในเทศก�ลปสก�นี้

	 เริ่มจ�กอ�ทิตยแรกของมห�พรต	คริสตชนสำ�รองจะเข�

สู	 “ก�รฟื้นฟูจิตใจสี่สิบวัน”	 เพื่อเพงพินิจลงลึกในก�รตระหนัก

ของพวกเข�ตอพระหรรษท�นของพระเจ�ผ�นก�รสวดภ�วน�

	 เพื่อเนนคว�มสำ�คัญของก�รถือพรตในชวงสุดท�ยกอน

ก�รเริ่มเปนคริสตชนนี้และเพื่อชวยใหแสดงถึงแงก�รสำ�นึก

ผิดและก�รคืนดีของชวงเวล�มห�พรตนี้	 พระศ�สนจักรยังได

เฉลิมฉลองจ�รีตพิธีอีกอย�งหนึ่งกับคริสตชนสำ�รองเรียกว�	

“ก�รพิจ�รณ�คว�มตั้งใจ”	(Scrutinies)	พิธีนี้คือก�รที่ชุมชน 

คริสตชนรวมกันสวดบทภ�วน�เพื่อก�รบำ�บัด	 (ในวันอ�ทิตยที่

ส�ม	 สี่	 และห�ของเทศก�ลมห�พรต	 (เลือกกระทำ�ในสัปด�ห
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ใดสัปด�หหนึ่ง))	เพื่อว�คริสตชนสำ�รองจะไดมีพละกำ�ลังเพื่อ

ยืนหยัดตอสูกับคว�มชั่วร�ย	และยังคงบริสุทธิ์ผุดผอง	และ

เปนอิสระจ�กบ�ปในระหว�งที่พวกเข�เดินท�งของพวกเข�ไป

สูก�รเริ่มเปนคริสตชนและตอเนื่องไปยังก�รกลับใจและก�รมี

คว�มเชื่อที่มั่นคง

	 และในที่สุดก็ม�ถึงคืนอันยิ่งใหญ	 -	 คืนกอนวันสมโภช

ปสก�	(วันเส�รศักด์ิสิทธิ์)	ซึ่งศีลศักด์ิสิทธิ์ส�มประก�รแหง

ก�รเริ่มเปนคริสตชนไดรับก�รเฉลิมฉลองและคริสตชนสำ�รอง

ไดถูกทำ�ใหเปนหนึ่งในพระก�ยของพระคริสตเจ�ที่เรียกว�

พระศ�สนจักร	นี่คือก�รปฏิบัติพิธีกรรมสุดท�ยของชุมชนซึ่ง

กล�วว�	 “บัดนี้	 ท�นเปนของพระศ�สนจักรแลวเพร�ะท�นได

เกิดใหมอีกครั้งดวยน้ำ�และพระจิตเจ�	ม�เถิด	ท�นไดรับก�ร

ตอนรับที่โต๊ะของพระเจ�”	 	 นี่คือจุดสูงสุดของก�รเดินท�งเพื่อ

กลับใจแตไมใชจุดจบของก�รเดินท�ง

ขั้นที่สี่ : ช่วงหลังการเริ่มเป็นคริสตชน 

   (The Post-Initiation Phase)

	 ชวงนี้รวมสวนก�รเดินท�งไปสูที่เรียกว�	 “คำ�สอนกอน

และหลังก�รรับศีลล�งบ�ป”	 (Mystagogia)	 จ�กคำ�	 mystery			

ในศ�สนจักรยุคแรกนั้นมันเปนชวงเวล�ที่ชุมชนจะไดอธิบ�ย

พระธรรมล้ำ�ลึกของศีลศักดิ์สิทธิ์ส�มประก�รใหคริสตชนใหม
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ไดเข�ใจ	 คือชวงเวล�ที่อยูในเทศก�ลปสก�	 (ห�สิบวันระหว�ง

วันปสก�และวันสมโภชพระจิตเจ�)	นี้ผูไดรับก�รล�งบ�ปใหม

จะใชเวล�สะทอนคว�มคิดเห็นและพิจ�รณ�สนทน�ถึงคว�ม

ชื่นชมยินดีและคว�มรับผิดชอบของก�รเปนคริสตชนค�ทอลิก

พ่อแม่อุปถัมภ์และพี่เลี้ยง (Godparents and Sponsors)

	 เร�อ�จจะสะเพร�ไปห�กเร�ไมพิจ�รณ�บทบ�ทของ

พอแมุอุปถัมภและพี่เลี้ยง	เอลิซ�เบธ	บุคเซอร	บ�รคเลย	 

(Elizabeth	 Bookser	 Barkley)	 เรียกรองใหนึกถึงคว�มรับผิด

ชอบที่เธอรับเมื่อครั้งที่เธอรับบทบ�ทของพอแมอุปถัมภ	 เธอ

กล�วว�ครั้งหนึ่งขณะที่เธอดูร�ยก�รโทรทัศนประก�ศผลก�ร

รับร�งวัลหนึ่งอยูอย�งผ�นๆ	นักแสดงหนุมคนหนึ่งไดเริ่ม

กล�วขอบคุณอย�งที่พบเห็นเสมอนั้น	 เข�กล�วว�	 “ผมอย�ก

ขอบคุณคุณพอของผม	คุณแมของผม	และพอ-แมอุปถัมภของ

ผม...”	 	 ก�รที่นักแสดงหนุมเอยถึงพอ-แมอุปถัมภนั้นดึงคว�ม

สนใจของฉันกลับไปสูร�ยก�รโทรทัศนนั้น	เข�ไดระบุชื่อพอ-

แมอุปถัมภเปนคนที่ส�มในร�ยชื่อทั้งหมด	ตอจ�กพอแมนั่น

แหละ	พอ-แมอุปถัมภของช�ยหนุมคนนี้ไดทำ�ใหเกิดคว�มแตก

ต�งในชีวิตของเข�	บ�รคเลยพูดกับตัวเองว�	“ฉันหวังว�ลูก

ทูนหัวของฉันเองคงจะพูดแบบนั้นบ�งนะ”
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หน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์และพี่เลี้ยง

	 คุณพอ	บิล	เวเกอร	(Fr.	Bill	Wegher)	จำ�ไดว�ท�นรูสึก

ตื่นเตนและรูสึกตองถอมตนพียงใดเมื่อพี่ช�ยและพี่สะไภของ

ท�น	ไดขอใหท�นไปเปนพออุปถัมภของลูกคนแรกของพวก

เข�	แมว�พอจะเปนพระสงฆ	พอก็ตองพิจ�รณ�ก�รทุมเทเวล�

และก�รลงแรงที่พอตองใชในก�รนี้	 ดังนั้น	 จงจำ�ไวว�อย�รีบ

รับป�กเร็วเกินไป	 จงแนใจว�คุณมีเวล�	 คว�มประสงคจะทำ�		

และคว�มเชื่อที่จะดำ�เนินชีวิตต�มกระแสเรียกศักดิ์สิทธิ์นี้

	 กระแสเรียกคือก�รเรียกอย�งหนึ่ง	 ก�รเรียกใหดำ�เนิน

ชีวิตบ�งอย�งนอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินชีวิตปกติของคุณ	 	 พอ

แมเหล�นี้กำ�ลังเรียกคุณใหเปนอะไรบ�งอย�งที่พิเศษสำ�หรับ

ลูกของพวกเข�	คือ	ก�รเปนตัวอย�ง	ชวยสอนลูกของพวกเข�

เกี่ยวกับคว�มเชื่อค�ทอลิก	มีคว�มสัมพันธด�นก�รภ�วน�

ตลอดชีวิต	ก�รแบงปนคว�มเชื่อและคว�มรัก	กอนจะรับ 

คำ�เชิญนี้ของใคร	คุณควรห�เวล�สวดภ�วน�และสะทอนคว�ม

ส�ม�รถของคุณในก�รที่จะทำ�สิ่งนี้

	 คุณควรถ�มตัวเองว�	“ฉันจะแบงปนคว�มเชื่อของฉัน

โดยไมตองอ�ยไดไหม?	ฉันใกลชิดกับครอบครัวของเข�พอที่

จะรูจักลูกทูนหัวคนนี้ดีไหม?	ฉันเปนสม�ชิกของชุมชนที่เขม

แข็งของวัดฉันไหม?	ถ�คุณเปนคนม�จ�กวัดอ่ืนคุณอ�จจะ

ขอจดหม�ยจ�กวัดของคุณเพื่อยืนยันคว�มเชื่อมั่นคงในพระ

ศ�สนจักรของคุณม�แสดง	ถ�คุณเปนค�ทอลิกเขมแข็งแลวก�ร
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ขอรับจดหม�ยจ�กพระสงฆเจ�อ�ว�สก็จะเปนเรื่องง�ย		ถ�ไม

เขมแข็งนักคุณคงตองถ�มตัวเองถึงคว�มพรอมท่ีจะทำ�หน�ท่ี

พอแมอุปถัมภในตอนนี้	 	 ในขั้นนี้ถ�คุณส�ม�รถตอบว�	 “ใช”	

กับคำ�ถ�มม�กม�ยเหล�นี้	 	 และถ�คว�มเชื่อของคุณทำ�ใหคุณ

พรอมที่จะรับกระแสเรียกอันทรงเกียรตินี้	ตอไปนี้เปนหัวขอ

ชวยเหลือสองส�มขอ	 เพื่อชวยคุณในก�รเปนพอแมอุปถัมภที่

ดีที่สุดที่คุณจะเปนได	ดังนี้	:

จงเตรียมตัวร่วมกับบิดามารดาของเด็ก

	 ในเกือบทุกวัด	บิด�ม�รด�จะตองเข�รวมก�รอบรม

ก�รเตรียมก�รล�งบ�ปดวย	เพื่อสะทอนหล�ยๆสิ่งเกี่ยวกับ

เรื่องนี้	 ซึ่งห�กคุณ	 (ที่เปนพอแมอุปถัมภ)	 ส�ม�รถไปรวมได	

คุณก็ควรที่จะเข�รวมก�รอบรมดวย!	 คว�มประสงคของคุณที่

จะอยูกับบิด�ม�รด�ของเด็กตอนนี้	 ตอไปจะเปนที่กล�วขวัญ

ม�กเกี่ยวกับคุณในอน�คต

จงอยู่ร่วม “วันสำาคัญยิ่งใหญ่” นี้

	 ทำ�ตัวใหว�งไปรวมอยูในพิธีศีลล�งบ�ป	ขอน้ียังหม�ยถึง

ก�รยอมผิดนัดอื่นๆ	ที่มีคว�มสำ�คัญนอยกว�ก�รม�ปร�กฏตัว

และพูดว�	“เร�พรอม”	เมื่อพระสงฆถ�มว�คุณพรอมที่จะชวย

บิด�ม�รด�ในก�รอบรมสั่งสอนเด็กในก�รปฏิบัติต�มคว�ม

เช่ือหรือไม	คุณตองมีโอก�สที่จะชวยเด็กใหใสเสื้อล�งบ�ป 
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สีข�วและจุดเทียนล�งบ�ปให	 ใหจริงจังกับก�รคิดถอยคำ�ซึ้งๆ	

เชน	“จ�กบิด�ม�รด�และพอแมอุปถัมภ		ขอใหแสงสว�งนี้เปน

เครื่องหม�ยท่ีคุณจะรักษ�คว�มเชื่อใหสองสว�งตลอดไปอย�ง

สุกใส”	บ�งครั้งคุณอ�จไดรับคำ�ขอรองใหเขียนถอยคำ�กล�วกิน

ใจในบทภ�วน�เพื่อมวลชนในฐ�นะลูกทูนหัวของคุณ	 	 และใน

ก�รเลี้ยงรับรอง	คุณก็ควรชวนดื่มแสดงคว�มยินดี	หรือภ�วน�

อะไรสักอย�งที่มีคว�มหม�ยสำ�หรับลูกทูนหัวของคุณและ

สำ�หรับบทบ�ทของคุณในชีวิตของเข�หรือของเธอ

อย่าลืม “วันสำาคัญยิ่งใหญ่” นี้!

	 คุณมักจะจำ�วันเกิดของลูกทูนหัวของคุณได		แตอย�ลืม	

“วันเกิด”	 ของก�รเข�สูสม�ชิกของพระศ�สนจักร	 จงโทรศัพท	

สงก�รดอวยพร	หรือดีกว�น้ัน	ขอแนะนำ�ใหมีก�รชุมนุมสังสรรค

กันเปนก�รใหเกียรติวันนี้ทุกๆป	ใหนำ�เทียนล�งบ�ปออกม�

และจุดใหสว�ง		เปนก�รรื้อฟื้นแสงสว�งของพระคริสตเจ�ที่ลุก

โชนในดวงใจและวิญญ�ณของลูกทูนหัวของคุณ	หรือจัดอัลบั้ม

รูปถ�ยที่มีรูปรวมกันทั้งลูกทูนหัวและพอแมอุปถัมภที่จะแบง

ปนกันชมเมื่อเข�หรือเธออ�ยุม�กขึ้น

จงสวดภาวนาเพื่อลูกทูนหัว

	 โปรดระลึกถึงลูกทูนหัวของคุณในคำ�ภ�วน�ทุกวัน		ก�ร

สวดภ�วน�อย�งสม่ำ�เสมอของพอแมอุปถัมภไมเคยทำ�ร�ย
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ใครเลย!	 	 ในบ�งโอก�สใหพอแมอุปถัมภห�เวล�ไปรับศีลมห�

สนิทดวยกันกับลูกทูนหัวเพร�ะว�เหนือสิ่งอื่นใดศีลมห�สนิท

เปนแหลงพลังและที่สุดของก�รดำ�รงชีวิตดวยคว�มเชื่อของเร�

จงมีการแบ่งปันความเชื่อที่คุณได้รับการแบ่งปันมา

	 เมื่อลูกทูนหัวของคุณยังเด็ก	พอแมอุปถัมภจงแนะนำ�

เข�หรือเธอใหอ�นพระคัมภีรที่จัดพิมพสำ�หรับเด็กๆ	จงสอน

เข�ใหรูจักนักบุญองคอุปถัมภของเข�หรือของเธอ		จงดูแลหรือ

เสนอคว�มชวยเหลือตอนที่ลูกทูนหัวรับศีลมห�สนิทครั้งแรก	

หรือแบงปนเร่ืองร�วคว�มเชื่อของคุณเอง	ขณะที่ลูกทูนหัว

เข�รับศีลกำ�ลัง	ตลอดก�รดำ�เนินชีวิตของคุณใหรักษ�คว�ม

สัมพันธกับลูกทูนหัวจนถึงก�รเข�มีสวนรวมในก�รแตงง�น

ของลูกทูนหัวดวย	 โปรดจำ�ไวก�รเปนพอแมอุปถัมภนั้นมีเรื่อง

ตองกระทำ�ม�กม�ยม�กกว�ก�รเข�รวมพิธีกรรมรับศีลล�งบ�ป

ตอนเปนท�รก!

ผู้อุปถัมภ์สำาหรับศีลกำาลัง หรือกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น

คริสตชน

	 เกือบทุกอย�งที่กล�วถึงพอแมอุปถัมภสำ�หรับเด็กน้ันก็

ใชไดกับพอแมอุปถัมภสำ�หรับศีลกำ�ลัง	 หรือสำ�หรับกระบวนก�ร

รับผูใหญเข�เปนคริสตชนดวย	 ถ�ท�นเปนผูเตรียมเปนคริสตชน

ท่ีแสวงห�ก�รเริ่มเข�สูพระศ�สนจักรค�ทอลิกอย�งบริบูรณ
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นั้น	 –ศีลล�งบ�ป	 	 ศีลกำ�ลังและศีลมห�สนิท–	 พอแมอุปถัมภ

สำ�หรับศีลล�งบ�ปในวันเส�รศักด์ิสิทธิ์นั้นก็ส�ม�รถเปนพอแม

อุปถัมภสำ�หรับศีลกำ�ลังในคืนเดียวกันนั้นไดดวย

	 อย�งไรก็ดี	ถ�คุณเปนผูขอรับศีลกำ�ลัง	หรือเปนผูขอรับ

กระบวนก�รก�รเริ่มเปนคริสตชนในพระศ�สนจักรค�ทอลิก

ทั้งหมดโดยผ�นก�รประก�ศยืนยันคว�มเชื่อ	 (สำ�หรับโปรเตส- 

แตนทท่ีขอเปนค�ทอลิก)	คุณจำ�เปนจะตองห�ผูอุปถัมภคนหน่ึง	แม

ทว�คุณไดรับก�รล�งบ�ปเปนค�ทอลิกแลว	พอแมอุปถัมภของ

คุณอ�จจะไมเหม�ะสมในก�รรับศีลกำ�ลังนี้ได	 คุณตองตัดสิน

ใจในฐ�นของสิ่งที่เร�ไดกล�วม�แลวกอนนี้	 ถ�คุณยังมิไดล�ง

บ�ปแบบค�ทอลิก	 คุณตองห�ใครสักคนที่เปนค�ทอลิกเพื่อ

เปนพอแมอุปถัมภใหในกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน

	 คุณตองมองห�คนที่ส�ม�รถแบงปนคว�มเชื่อของเข�

หรือของเธอ	 สอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐ�นของศ�สนจักรค�ทอลิก	

และเต็มใจที่จะสวดภ�วน�และ	“เดินเคียงข�ง”	คุณทุกๆ	

สัปด�หในกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน	ถ�คุณไมรูจัก

ใครเชนที่ว�นี้	 ผูประส�นง�นของกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปน

คริสตชน	ในวัดของคุณจะห�โอก�สที่จะพบบุคคลที่มีคว�ม

ปร�รถน�ที่จะเปนม�กกว�เพื่อนรวมท�งในก�รเดินท�งฝ่�ย

จิตวิญญ�ณของคุณ

	 ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตองพิจ�รณ�	คือ	บอยม�กที่คนหนึ่ง

ในกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน	จะตองก�รคูสมรส
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หรือญ�ติรวมส�ยโลหิตเดียวกันเพื่อใหเปนพอแมอุปถัมภและ/

หรือพี่เลี้ยง	 ขณะที่ไมมีอะไรผิดในเรื่องนี้และไมมีใครปฏิเสธว�

เปนสิทธิของคุณที่จะเลือกพวกเข�	 คุณอ�จจะตองใชเวล�คิด

พิจ�รณ�สองส�มเรื่อง	 คือ	 ประก�รแรก	 โดยที่คุณกำ�ลังเข�สู

ชุมชนที่มีคว�มเชื่อใหม	มีบุคคลใหมคอยชวยคุณในบทบ�ท

นี้	 –หรืออย�งนอย	 เปนประหนึ่งพอแมอุปถัมภคนที่สองหรือผู

ชวยพอแมอุปถัมภ–	ที่จะชวยใหคุณปรับตัวง�ยขึ้นม�ก		ตอนนี้

คุณจะมีรูปแบบก�รติดตอที่แตกต�งออกไปที่จะแนะนำ�คุณเอง

เข�สูครอบครัวของพระศ�สนจักร

		 ประก�รที่สอง	ดวยเหตุผลหนึ่งหรืออีกเหตุผลหนึ่งที่

ว�เร�ไมควรใหพี่เลี้ยงหรือพอแมอุปถัมภเปนคูสมรสและลูก

หล�นส�ยเลือดเดียวกันนั้น	เพร�ะบ�งครั้งพวกเข�อ�จจะลังเล

ที่จะพูดเกี่ยวกับคำ�ถ�มด�นจิตวิญญ�ณที่ออนไหว		คนจำ�นวน

ม�กพบว�ก�รมีเพื่อนท�งจิตใหมๆ	 หรือมิตร	 “เดินไปดวยกัน”	

จะใหคว�มชวยเหลือไดจริงๆในขณะที่พวกเข�เดินท�งไปสูศีล

ศักดิ์สิทธิ์ในเทศก�ลปสก�		บ�งครั้งเปนก�รดีที่มีคนพูดปรึกษ�

ดวย	พันธะแหงมิตรภ�พและคว�มไวว�งใจ	 ในคว�มสัมพันธ

เชนนี้จะสงผลดีตอคุณ	คูครองของคุณและครอบครัวของคุณ!

	 ที่สุดจงแนใจว�พอแมอุปถัมภ/พี่เลี้ยงของคุณมีเวล�

และส�ม�รถที่จะอยูเคียงข�งคุณ	เพร�ะว�	กระบวนก�ร

รับผูใหญเข�เปนคริสตชนนี่เปนสิ่งที่มีคว�มหม�ยม�ก	คุณ

ตองก�รใครสักคนที่จะอยูกับคุณสัปด�หแลวสัปด�หเล�	ถ�
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คุณมีคนพิเศษที่อยูห�งไกลก็ขอใหเชิญคนนั้นม�ในวันเส�ร

ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมฉลองคืนอันพิเศษสุดนี้		แตก�รเลือกพี่เลี้ยง

นั้นขอใหเปนอีกคนหนึ่งที่ต�งออกไป	 –	 เปนคนที่ส�ม�รถอยู

กับคุณไดในทุกเหตุก�รณ	ไมใชเพียงคืนแหงคว�มสำ�คัญนี้

เท�นั้น

___________________________________________________

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 บิด�ม�รด�ปฏิบัติอย�งเต็มที่ต�มคว�มรับผิดชอบที่มีเมื่อ

พวกเข�มีบุตรที่รับศีลล�งบ�ปไดอย�งไรบ�ง?

2.	 คุณจะอธิบ�ยกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชนแกผู

สนใจที่จะกลับใจไดอย�งไร?

3.	 คุณตองห�คุณสมบัติอะไรในก�รเลือกพอแมอุปถัมภหรือ

พี่เลี้ยง?
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บทสรุป

	 บิด�ม�รด�ที่พ�ลูกๆไปรับศีลล�งบ�ปนั้นจะไดรับก�ร

เตือนตั้งแตเริ่มพิธีว�พวกเข�	“กำ�ลังยอมรับคว�มรับผิดชอบ

ของก�รอบรมลูกๆของตนในก�รปฏิบัติต�มคว�มเชื่อ”	 	 ใน

ก�รอวยพรปิดพิธีนั้นก็จะมีก�รกล�วย้ำ�กับบิด�ม�รด�อีกครั้ง	

โดยใหระลึกว�บิด�ม�รด�นั้นเปน	“ครูคนแรกของลูกๆของ

เข�ในหนท�งแหงคว�มเชื่อ”	 ก�รล�งบ�ปนั้นมิใชเปนเพียงสิ่ง

สวยง�มที่จะทำ�เท�นั้น,	 มันเปนพันธะผูกพัน	 –	 ตอทั้งในสวน

ของบิด�ม�รด�และสวนของเด็ก

	 ในกระบวนก�รรับผูใหญเข�เปนคริสตชน	ผูรับศีลล�ง

บ�ปใหมตองระลึกว�พวกเข�ไดกล�ยเปนสม�ชิกของพระ 

คริสตเจ�และประช�กรสงฆของพระองค	จ�รีตพิธีบอกพวก

เข�ว�	โดยท�งพระจิตเจ�	พวกเข�เปนประจักษพย�นตอ 

มห�ทรม�น	ก�รสิ้นพระชนมและก�รกลับคืนชีพของพระเยซู

เจ�	และบอกว�พวกเข�ตองเปนสม�ชิกที่เร�รอนของพระ

ศ�สนจักร	 และตองชวยกันเสริมสร�งพระก�ยของพระคริสต

เจ�ในคว�มเชื่อและคว�มรัก

	 พิธีกรรมสำ�หรับพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตยปสก�

นั้นไดรวมเอ�ก�รรื้อฟื้นคำ�สัญญ�แหงศีลล�งบ�ปขึ้นใหมโดย

ประช�กรทั้งมวลของพระเจ�		อีกครั้งหนึ่งในท�มกล�งชุมนุม 

คริสตชนนั้นเร�ละทิ้งปศ�จและกลับม�รวมพันธะสัญญ�กับ
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พระคริสตเจ�	อีกครั้งหนึ่งที่เร�ระลึกว�พระคริสตเจ�ไดทนทุกข

ทรม�น	 สิ้นพระชนม	 และกลับคืนชีพเพื่อชวยเร�ใหรอดพน	

และระลึกว�ดวยศีลล�งบ�ปของเร�นั้นเร�ไดต�ยพรอมกับ

พระองคและเกิดใหมในพระองค

	 คว�มหม�ยของศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้ ไดรับก�ร

สนับสนุนจ�กพระสันตะป�ป�ยอหนที่	 23	 เมื่อพระองคตรัส

ว�	 วันที่สำ�คัญที่สุดในชีวิตของพระองค	 คือ	 วันที่พระองครับ

ศีลล�งบ�ป	คว�มหม�ยของศีลศักด์ิสิทธิ์ประก�รนี้ไมควรจะ

สูญห�ยไปจ�กเร�ดวย	พระสันตะป�ป�ฟรังซิสก็ทรงตอกย้ำ�ใน

เรื่องนี้ดวย


