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บทคัดยอ
การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เรื่ อ ง “พิ ธี รั บ ผู ใ หญ เ ข า เป น คริ ส ตชนคาทอลิ ก ในประเทศไทย”
(Rite of Christian Initiation of Adults : RCIA) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการที่โบสถซึ่ง
สังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ จัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน กลุมตัวอยางที่ใชเปน
โบสถคาทอลิกจํานวน 386 โบสถ สุมจากสังฆมณฑล 10 แหงทั่วประเทศ ไดรับแบบสอบถาม
คืนมาจํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจ
รายการเกี่ยวกับ การดําเนินการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นเอง วิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา
1. จากจํานวนโบสถ 116 แหงที่สงแบบสอบถามกลับคืนมา พบวามีโบสถที่ไดดําเนินการ
จัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนตามขั้นตอนตาง ๆ รวม 104 แหง คิดเปนรอยละ 89.7
2. ระยะเวลาสอนคําสอนกอนใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ พบวา รอยละ 31.7 มีระยะเวลาสอน
คําสอนกอนใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประมาณ 1-2 ป รองลงมา รอยละ 26.9 ใชเวลาสอนคําสอนนาน
กวา 6 เดือน แตไมถึงป
3. การจัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน พบวา รอยละ 54.8 ระบุวา ไมมี ที่จัดให
มีพิธีมีเพียงรอยละ 43.3
4. การจัดใหมีพิธีการเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน พบวา มีการจัด
คิดเปนรอยละ 58.7 ไมมีคิดเปนรอยละ 38.5
5. การจัดพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชน ในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ พบวา มีการ
การเชิญผูเตรียมตัวรับศีลศักดสิทธิ์มาภาวนารวมกัน มีพิธีเอฟฟาธา (สัมผัสหูและ ปาก) และการ
เจิมน้ํามัน ศีลลางบาปในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์ คิดเปนรอยละ 40.4 ไมมี คิดเปนรอยละ 49.0
6. การดําเนินงานหลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหง การเริ่มตนชีวิตคริสตชน พบวา มีการ
สอนคําสอนตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 63.5 ไมมี คิดเปนรอยละ 26.9 มีการจัดชุมนุมคริสตชน
ใหม คิดเปนรอยละ 30.8 ไมมี คิดเปนรอยละ 61.5 และมีการจัดชุมนุมคริสตชนใหมในโอกาส
สมโภชพระจิตเจา หรือโอกาสอื่น คิดเปนรอยละ 24.0 ไมมี คิดเปนรอยละ 64.4
คําสําคัญ : 1) กระบวนการพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
2) คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ข

Abstract
This research is a study about the Rite of Christian Initiation of Adults in Thailand
(RCIA). The purpose of the research is to better understand RCIA and how it is implemented in
all the dioceses of Thailand. The sample used were 386 Catholic churches which were randomly
chosen from the 10 dioceses of Thailand. The research worked on 116 out of 386 samples from
the randomly chosen churches or 30 % of the target sample. The instrument used was a
questionnaire about the Rite of Christian Initiation of Adults. Statistics used to analyze the data
were percentage, mean, standard deviation and content analysis.
Based on the analysis of data gathered, the following conclusions were arrived at.
1. 89.7% of the 116 churches sampled followed the Rite of Christian Initiation of
Adults.
2. 31.7 % used 1 – 2 years for religious education before administering the sacraments;
26.9% used about 6 months up to 1 year for religious instruction.
3. 54.8% do not hold the Rite of Christian Initiation of Adults while 43.4% do.
4. 58.7% hold the Rite of Election or Enrolment of names while 38.5% do not.
5. 40.4% hold the preparatory Rites (Prayer, Ephphata Rite) on Holy Saturday of Holy
Week while 49% do not.
6. The follow-up of new Christians after having received the sacraments revealed the
following: a) 63.5% continue with post-baptismal catechesis while 26.9% do not. b) 30.8% hold
meetings with the newly baptized while 61.5% do not. c) 24% hold the meeting of the newly
baptized on Pentecost or other occasions while 64.4% do not.
Keywords :

1) The Rite of Christian Initiation of Adults
2) The Catholic Church in Thailand
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ตามที่สมณกระทรวงคารวกิจไดปรับปรุง “พิธีศีลลางบาปผูใหญ” และกําหนดใหรื้อฟน
การเตรียมตัวผูสนใจเขาเปนคริสตชนอยางเปนขั้นตอน ใหมีการอบรมอยางเหมาะสม โดยได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2515 นับถึงปจจุบันเปนเวลากวา 37 ปแลวที่ไดมีการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตยังขาดหลักฐาน ขอมูลที่จะบงชี้วา ผลการดําเนินงานที่ผานมาประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปญหา อุปสรรค ประการใด
งานวิจัยเรื่องพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย จัดเปนงานวิจัยเชิง
สํารวจที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการที่โบสถซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ ได
ดําเนินการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบ และนําไปปรับปรุงแกไขตอไป
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางมากสําหรับผูมีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ ย วกั บการรับผู ใ หญเ ขา เปนคริสตชนคาทอลิก ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและการนํ าสู
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสรางความประทับใจ
กอใหเกิดความเชื่อและความศรัทธาที่มั่นคง ยืนยาวแกผูกลับใจเขาเปนคริสตชน
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งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา รองอธิการบดีฝายวิชาการ
วิ ท ยาลั ย แสงธรรม รองศาสตราจารย ดร.สุ ม าลี จั น ทร ช ลอ คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา พงศวิรัตน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทานเหลานี้ไดกรุณารับเปนที่ปรึกษางานวิจัย ไดกรุณา
ตรวจทานความถูกตองของเนื้อหางานวิจัย คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอย างสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2550 ที่ไดชวยศึกษา คนควา รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ขอขอบคุ ณ อาจารย ทัศ นี ย มธุ รสสุ ว รรณ ที่ ไ ด ชว ยดํ า เนิน การเก็ บ รวบรวมข อมูล โดย
ประสานงานกับผูอํานวยการศูนยคริสตศาสนธรรม ทั้ง 10 สังฆมณฑล
ขอกราบขอบพระคุณบาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนา
และวัฒนธรรม ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณวิทยาลัยแสงธรรม รวมทั้งเจาหนาที่ทุกทานที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ
และใหความรวมมือในการทําวิจัยดวยดีตลอดมา
สุดทายนี้ คณะผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ จะกอใหเกิดแรงบันดาลใจแกบรรดาบาทหลวง
ครูคําสอน และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อทุมเทสรรพกําลังในการสราง วิถีชุมชนโบสถ ซึ่ง
เปนทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
คณะผูวจิ ัย

จ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สมณกระทรวงคารวกิจไดออกกฤษฎีกาตามมติของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ซึ่งไดสั่งให
ปรับปรุงแกไขประมวลพิธีประกอบศีลลางบาปผูใหญ และกําหนดใหรื้อฟนการเตรียมตัวเปน
คริสตชนสําหรับผูใหญ พิธีนี้แบงเปนหลายขั้นตอนเพื่อใหเวลาเตรียมตัวเปนคริสตชน โดยตองมี
การอบรมอยางเหมาะสม เปนระยะเวลา 1 – 2 ป
กระบวนการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน มีดังตอไปนี้
ขั้นแรก : การตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน
เป น พิ ธีที่ จัด ในวั น ใดวั น หนึ่ ง เชน วั น ฉลองพระตรีเ อกภาพ หรือ วั น
อาทิตยแรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ผูสมัครแสดงเจตนาตอบพระกระแสเรียก
ติดตามพระคริสตเจาตอหนาชุมชนคริสตชน
ขั้นที่สอง : การเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน
มีพิธีในวันอาทิตยแรกในเทศกาลมหาพรต แสดงวาผูสมัครพรอมที่จะรับ
ศีลแหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน พระศาสนจักรรับรองเขา และเรียกวาเปนผูไดรับเลือกสรรแสดง
เจตนาจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
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ขั้นที่สาม : พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชน
ผูไดรับเลือกสรรไดรับศีลลางบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิทในคืนวัน
เสารศักดิ์สิทธิ์
ระยะเวลาเปนคริสตชนใหม
ชวงเทศกาลปสกา หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน เขาจะ
ไดรับประสบการณใหมเปนสมาชิกในชุมชนคริสตชน มีการเรียนคําสอนตอเนื่อง และมีสวนรวม
พิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณกับพี่นองคริสตชนในวันอาทิตย
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดออกขอกําหนด (Particular
Norms) เกี่ยวกับการจัดเตรียมตัวผูรับศีลลางบาป กฤษฎีกา 8 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1992
เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งของสมณกระทรวงคารวกิจ บรรดาบาทหลวงตางไดรับการอบรมเรื่อง
นี้ และไดไปปฏิบัติหนาที่เปนเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส ตามโบสถที่พระสังฆราชไดมอบหมาย
หลังจากการอบรมไดผานไประยะหนึ่งแลว วิทยาลัยแสงธรรมจึงเห็นสมควรทําการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ เพื่อจะไดขอมูลกี่ยวกับการปฏิบัติตามพิธีดังกลาวมากนอยเพียงใด เกิดผลดีหรือมีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง

คําถามการวิจัย
1. โบสถซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ มีการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
หรือไม ถามี โบสถไดดําเนินการอยางไร
2. โบสถ ไ ด จั ด พิ ธี รั บ ผู ใ หญ เ ข า เป น คริ ส ตชนตามแบบที่ ส ภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย กําหนด ไดครบถวนทุกขั้นตอนหรือไม
3. การทําพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนของโบสถตาง ๆ มีปญหา อุปสรรค อะไรบาง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการที่โบสถซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ ดําเนินการจัด
พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพิ ธี รั บ ผู ใ หญ เ ข า เป น คริ ส ตชนที่ โ บสถ ดํ า เนิ น การตามแบบที่
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย กับสภาพที่นําไปปฏิบัติ
3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการทําพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โบสถคาทอลิกซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ จํานวน 471 แหง
2. ตั ว อย า งประชากร เป น โบสถ ค าทอลิ ก ที่ สุ ม จากสั ง ฆมณฑล 10 แห ง ทั่ ว ประเทศ
จํานวน 386 แหง
3. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได แ ก สั ง ฆมณฑลที่โ บสถสั งกั ด ตํา แหนง ของบาทหลวงผู ต อบ
ระยะเวลาการบวช เพศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามพิธี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ทราบสภาพเกี่ย วกับกระบวนการจัด พิธีรั บผู ใหญเ ขา เปนคริสตชนคาทอลิก ใน
ประเทศไทยของโบสถตาง ๆ
2. ไดทราบถึงปญหา อุปสรรค เกี่ยวกับกระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยของโบสถตาง ๆ
3. เพื่อผูเกี่ยวของทุกฝายไดพิจารณา ปรับปรุง แกไข กระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปน
คริสตชนคาทอลิกใหสอดคลองกับการปฏิบัติไดจริงตามสภาพสังคมวัฒนธรรมของโบสถนั้นๆ
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การศึกษากระบวนการพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณคดีที่เกี่ยวของ โดยแยกเนื้อหาออกไดเปน 3 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ประวัติโดยยอจารีตพิธีกระบวนการการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในศตวรรษที่ 2 - 5
ตอนที่ 2 เอกสารของพระศาสนจักรที่กลาวถึงจารีตพิธีการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
ตอนที่ 3 พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

รายละเอียดของเนื้อหาทั้ง 3 ตอน มีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ประวัติโดยยอจารีตพิธีกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในศตวรรษที่ 2-5
1. ศีลลางบาป (Baptism)
ศีลลางบาปเปนพื้นฐานของชีวิตทั้งหมดของคริสตชน คือเปนประตูนําเขาสูชีวิตใน
พระจิตเจา และเปนประตูซึ่งเปดรับเขาสูศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ โดยอาศัยศีลลางบาป ทําใหเราไดรับการ
ปลดปลอยใหเปนอิสระจากบาปและเกิดใหม เปนบุตรของพระเจา จึงทําใหเรากลายเปนสมาชิก
ของพระศาสนจักรและมีสวนรวมในพันธกิจของพระศาสนจักร “ศีลลางบาป คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์แหง
การรับชีวิตใหมโดยอาศัยน้ําและพระวาจา”
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ในสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรนั้นคริสตชนไดมีการประชุมกันตามบานเรือนของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ซึ่งกวางพอสําหรับการตอนรับสมาชิกทุกคน (กจ 20:7-11) พวกเขาใชหองน้ํา
หรือสระภายในบานสําหรับประกอบพิธีลางบาป สมัยนั้นคําวา “ที่ลางบาป” หมายความถึงสระน้ํา
และคําวา “พิธีลางบาป” หมายถึงการดําน้ํา หรือจุมน้ํา บางครั้งเมื่อดินฟาอากาศเอื้ออํานาย พวก
เขาก็จะประชุมกันในที่ที่มีรั้วลอมรอบในเวลากลางวัน ในสวนหรือไมก็ที่ปาชา ตั้งแตศตวรรษที่
สอง คริสตชนบางคนมอบบานใหเปนที่ประชุมนมัสการพระเจา เฉพาะกลางศตวรรษที่สาม โบสถ
วิ ห าร อาคารเก า แก ที่ เ ป น โบสถ ข องคริ ส ตชน อั น ที่ รู จั ก คื อ ดู ร า-ยู โ รปอส (Doura-Europos /
ประมาณค.ศ. 250) ส ว นอาคารพิ ธี ท างศาสนามี เ พิ่ ม ขึ้ น ในต น สมั ย จั ก รพรรดิ ดิ โ อเคลเซี ย น
(Diocletian) ผูทรงสั่งใหทําลายเมื่อเริ่มการเบียดเบียนพระศาสนจักร
ดังนั้น ศีลลางบาป ซึ่งเปน การลาง “Baptizein” ในภาษากรีก หมายถึง “การจุม” ลงไป
ในน้ํา เปนสัญลักษณของการฝงผูเรียนคําสอนในการสิ้นพระชนมของพระคริสตเจา ซึ่งเขาไดกลับ
เปนขึ้นมาจากความตายพรอมกับพระคริสตเจา เสมือนเปน “สิ่งสรางใหม”
2. การกลับใจ : จารีตพิธีอันเปนกระบวนการนําไปสูการกลับใจ (Conversion : A
Ritual Journey)
แมวาการเขาสูชีวิตคริสตชนจะมีการเริ่มตนดวยการรับสมัครเรียนคําสอน แตระยะเวลา
กอนที่จะมีการเรียนคําสอนก็มีความสําคัญไมนอยเลย และเปนสิ่งที่ละเลยมิได เพราะระยะเวลานั้น
เปน “เวลาแหงการประกาศพระวรสาร” เปนการประกาศอยางตอเนื่องถึงความเชื่อในเรื่องพระเจา
ผูทรงชีวิตและพระเยซูคริสตเจา พระองคคือผูที่พระบิดาเจาทรงสงมาเพื่อชวยใหรอดพน ฉะนั้น
คริสตชนตองมีใจกวางในการเปดรับโดยอาศัยพระจิตเจา แลวสมัครใจกลับมาหาพระเจาและ
จงรักภักดีตอพระองคดวยความจริงใจ มั่นใจวาพระองคทรงเปนหนทาง ความจริงและชีวิตสําหรับ
เขา แนนอนวาการประกาศพระวรสารนี้ตองอาศัยการชวยเหลือจากพระเจา อันนําไปสูความเชื่อ
และการกลับใจ (การกลับใจ คือ การละทิ้งหนทางชีวิตแบบเกา สูสภาพชีวิตแบบใหม, การละทิ้ง
ความประพฤติบางอยางที่ไมดี และเริ่มตนชีวิตใหม รวมทั้งการละทิ้งคานิยมเกาๆ แลวมารับคานิยม
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ใหม คือองคพระเยซูเจา) ซึ่งเปนเหตุใหทุกคนรูสึกวาตองทิ้งบาป และตองเลื่อมใสศรัทธาในความ
รักของพระเจา
3. ผูเขารับการเตรียมตัวเปนคริสตชนและระยะเวลาแหงการเตรียมตัวเปนคริสตชนหรือ
การเรียนคําสอน (Catechumens and Catechumenate)
ตั้งแตสมัยอัครสาวก การเขาเปนคริสตชนเรียกรองการเดินทางซึ่งตองผานกระบวนการ
หลายขั้นตอน การเดินทางนี้อาจไปไดรวดเร็วหรือชาก็ได แตในทุกกรณีไมมีขอยกเวนวาตอง
ปฏิบัติตามองคประกอบตาง ๆ ที่พระศาสนจักรไดกําหนดทั้งหมด
ตั้งแตศตวรรษแรก ๆ ของ
พระศาสนจั ก รแล ว ที่ คริ สตชนเขา ใจวา พระศาสนจั ก รเปน สถานที่ แ ห ง ความรอดพ น ฉะนั้ น
เปาหมายของกระบวนการเตรียมเปนคริสตชนทั้งหมดหรือเปาหมายของการเดินทาง ก็คือนําผูกลับ
ใจเขามาเปนสมาชิกของชุมนุมชนที่ไดรับการชวยใหรอด ซึ่งก็คือพระศาสนจักรนั่นเอง
3.1 การสมั ค รเรี ย นคํ า สอนหรื อ การลงทะเบี ย นสมั ค รเป น คริ ส ตชน (Enrollment)
และการเรียนคําสอน (Instruction)
การรับผูสมัครเรียนคําสอนมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะในโอกาสนั้น ฝายหนึ่งคือ
ผูสมัครมาชุมนุมกันตอหนาที่ประชุมเปนครั้งแรก แสดงความสมัครใจที่จะเรียนคําสอน อีกฝายหนึ่ง
คือพระศาสนจักรเปนผูรับสมัครในฐานะผูมีความปรารถนาจะเปนสมาชิก พระเจาประทานพระ
หรรษทานให เพราะเขาแสดงความปรารถนาอยางเปดเผยในพิธี ในขั้น นี้ผูสมัครเรี ยนคําสอน
จําเปนตองมีพื้นฐานเบื้องตนของชีวิตฝายจิตและรูหลักเบื้องตนของคําสอนคริสตชน คือการมีความ
เชื่ อ ก อ นเรี ย นคํ า สอน ต อ งมี ก ารกลั บ ใจเบื้ อ งต น และความตั้ ง ใจที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ให มี
ความสัมพันธกับพระเจาในองคพระคริสต ฉะนั้น จึงตองมีความเขาใจเบื้องตนถึงการละทิ้งบาป
ตองเริ่มรูจักภาวนา มีความสัมพันธกับสมาชิกของพระศาสนจักร ตอจากนั้นก็จะมีการจดชื่อผูเรียน
คําสอนลงในทะเบียน ซึ่งระยะเวลาของการเรียนคําสอนจะนานจะเร็วนั้นไมใชเปนประเด็นที่สําคัญ
ขึ้นอยูกับความชวยเหลือจากพระเจา
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3.2 การสอบถาม (Scrutiny)
ระยะเวลาการชํ าระตนใหบริสุทธิ์และรับการสองสวางจากพระเจา จะตรงกับ
เทศกาลมหาพรต เพราะในเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรมีจุดประสงคที่จะฟนฟูบรรดาคริสตชน
โดยการที่ใหพวกเขาระลึกถึงศีลลางบาป และการใชโทษบาป ซึ่งจุดประสงคของขั้นตอนนี้คือ
“พิ ธี เ ลื อ กสรร” เพราะพระศาสนจั ก รคั ด เลื อ กในนามของพระเจ า และแน น อนว า ก อ นพิ ธี ก าร
เลือกสรรนี้ จําเปนที่จะตองมีการกลับใจและการเปลี่ยนแปลงความประพฤติจากหนทางเดิมไปสู
หนทางใหมระยะเวลานี้จะมีการเตรียมจิตใจอยางเขมขน เพื่อจะไดชําระจิตใจใหสะอาดดวยการ
พิจารณามโนธรรมและใชโทษบาปดวย
จะมีการประกอบพิธีสอบถามอยางสงาและพิธีขับไลปศาจในวันอาทิตย เพื่อใหผู
ไดรับการเลื อกสรรรู สํานึ กวาอะไรเปนความออนแอไมมั่นคงและไมดีจะไดแกไขเสีย อะไรดี
แข็งแรงและศักดิ์สิทธิ์จะไดบํารุงใหมั่นคง พิธีสอบถามนี้จะทําใหพนจากบาปและปศาจ ปองกันเขา
จากความยั่วยวนและทําใหมีกําลังเขมแข็งโดยอาศัยพระคริสตเจา ผูทรงชวยใหรอดพน
3.3 พิธีขับไลปศาจ (Exorcism)
การเรียนคําสอนมีเปาหมายประการหนึ่ง คือเพื่อการฟนฟูชีวิตคริสตชน กลาวคือ
ละทิ้งหนทางเดิมสูการดําเนินชีวิตแบบใหม การลางบาปนั้นยังเปนการปลดปลอยเปนอิสระจาก
บาปและจากการลอลวงของปศาจ ดังนั้น จึงมีการประกาศขับไลปศาจจากผูสมัครแลวจึงมีการเจิม
น้ํามันผูเรียนคําสอน ปกมือเหนือเขา และเขาประกาศละทิ้งปศาจอยางเปดเผย เมื่อเปนเชนนี้แลว ก็
สามารถประกาศความเชื่อของพระศาสนจักรซึ่งจะมอบใหทางศีลลางบาป
4. การมีสวนรวมของสัญลักษณ (Symbolic Participation)
แตรตูเลี่ยน (Tertullian) ปตาจารยในศตวรรษแรก ไดตั้งคําถามวา “คริสตชนนั้นได
เขาถึงความรอดพนไดอยางไร” และคําตอบก็คือสัญลักษณเกี่ยวกับชวงเวลา 3วันของพระเยซูเจาใน
พระคูหาวา “ใครก็ตามที่รับศีลลางบาปในพระนามของพระเจาก็มีสวนรวมในการสิ้นพระชนมของ
พระองคในพระคูหาก็จะมีสวนรวมในการกลับคืนชีพของพระองคดวย” ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไมทาน
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จึงเรียกศีลลางบาปวา “เปนธรรมล้ําลึกของวันที่สาม” (Mystery of the third day)โดยธรรมล้ําลึก
ดังกลาวนี้ทานไดหมายถึง “การจุมตัวในน้ําลางบาป” ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมกับพระ
เยซูคริสตเจาไมใชเฉพาะแตความตายของพระองคเทานั้น แตเปนการรวมในการกลับคืนชีพของ
พระองคทานดวย (รม 6:1-11)
ตอมาทานซีริลแหงเยรูซาเล็ม (Cyril of Jerusalem) ไดพัฒนาความคิดดังกลาว โดยทาน
อธิบายวา “ศีลลางบาปนั้นเปนการรวมในการสิ้นพระชนม และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจาแลว
ยังเปนการรวมในการไถกูใหรอดพนของพระองคทานดวย” โดยเฉพาะอยางยิ่งการจุมตัวในน้ํา
ลางบาป
อีกทานหนึ่งที่ไดอธิบายถึงเรื่องนี้ คือ เทโอดอร (Theodore of Mopsuestia) ทานได
กลาววา “ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นไดเชื่อมโยงระหวางสิ่งสองสิ่งที่เรียกวา สองยุค (Two Ages) ยุคแรกเปน
สิ่งเปนสิ่งที่เห็นได ซึ่งเปนสิ่งตาง ๆ บนโลกนี้ในกาลเวลา และยุคที่สองเปนสิ่งที่เห็นไมได สิ่งที่
เปนอนาคต-สวรรค ยุคทั้งสองไดเชื่อมโยงกัน สิ่งที่ไมสามารถเห็นได โดยการกลับคืนชีพของ
พระเยซูเจาและสิ่งที่เห็นไดคือศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไดรับการทําใหเปนปจจุบันในยุคที่สองโดยอาศัย
สัญลักษณและเครื่องหมาย (Sign and Symbol) ที่เชื่อมโยงกับยุคแรก และทานเทโอดอรไดมี
ความคิดวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์ไดทําใหสิ่งนี้เปนปจจุบันที่มองเห็นได เนื่องจากการมีสวนรวมในความ
เปนจริงดังกลาวนี้”
พระจิตเจาเปนบุคคลที่เชื่อมโยงสิ่งที่เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต และรวมทั้งสิ่ง
ตางๆ บนโลกในพระเยซูคริสตเจา ฉะนั้นพระจิตเจาจึงเปนผูเชื่อมศีลศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ ดังตัวอยาง
จากพระคัมภีรตอไปนี้ คือ ในการอพยพจากอียิปตขามแมน้ําจอรแดน พระเยซูเจารับพิธีลางจาก
นั ก บุ ญ ยอห น ซึ่ง ทั้ ง สองเหตุก ารณ มี อ งค พ ระจิ ต เจา เปน พระบุ ค คลที่เ ชื่ อ มและช ว ยเหลื อ เสมอ
เปนตน
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5. ผลของศีลลางบาป (The Efficacy of Baptism)
คริสตชนมีความเชื่อวาพลังอํานาจของศีลลางบาปนั้นเปนพลังที่มาจากองคพระเยซูเจา
ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพและในพระสิริรุงโรจนของพระองคผูทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
ความทุกขทรมานของพระเยซูเจาเปนบอเกิดของพระหรรษทานอันอุดม การที่ทหารคนหนึ่งไดใช
หอกแทงพระสีขางของพระเยซูเจา โลหิตและน้ําไหลออกมานั้น (ยน 19: 34-35) บรรดาปตาจารย
ของพระศาสนจักรไดอธิบายวา “น้ําและพระโลหิตเปนสัญลักษณของศีลลางบาปและศีลมหาสนิท”
ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการนี้ ยังหมายถึงพระศาสนจักร ในฐานะนางเอวาคนที่สอง เกิดจากสีขาง
ของอาดัมคนใหม
6. รูปแบบของศีลลางบาป (The Pattern of Baptism)
รูปแบบในศีลมหาสนิทนั้น คือ การเลี้ยงอาหารค่ํามื้อสุดทายของพระเยซูเจากับบรรดา
ศิษย สวนรูปแบบของศีลลางบาปก็คือ “การรับพิธีลางของพระเยซูเจาจากทานยอหนนั่นเอง” ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการนี้เปนพลังของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากองคพระเยซูเจา แตรตูเลียนไดเขียนวา
พระเยซูไดเปนแบบอยางของศีลลางบาปโดยผานทางพระชนมชีพของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อพระองคทรงรับพิธีลาง, การเดินบนน้ํา การเปลี่ยนน้ําใหเปนเหลาองุนที่คานา การลางเทา
บรรดาศิษยและที่สุดการที่ทหารไดแทงสีขางของพระองค น้ําและโลหิตไหลออกมา จากนั้น
นักบุญอัมโบรสแหงมิลานไดพยายามเสนอถึงการตั้งศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจาวา เมื่อพระเยซูเจา
ไดลางเทาบรรดาอัครสาวกในอาหารค่ํามื้อสุดทาย (ยน 13:12-18)
ออริเจนและธรรมประเพณีทางตะวันออกไดกลาวถึงรูปแบบของศีลลางบาปวา “อันมี
รูปแบบจากการรับพิธีลางของพระองคเอง” เหตุการณที่เกิดขึ้นที่แมน้ําจอรแดนอยางไรก็เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นในศีลลางบาปดวย ซึ่งบอยครั้งศีลลางบาปถูกเรียกวา “จอรแดน”
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7. ศาสนบริกร (The Minister)
นักบุญออกัสติน (Augustine) ไดยืนยันวา “ผูที่เปนศาสนบริกรของศีลลางบาปคือองค
พระเยซู คริสตเจา” ในพระศาสนจักร ผูที่เปนศาสนบริกรของศีลลางบาปคือ มุขนายก ดังที่ทาน
ยอหน คริสโซสโตมไดเสริมวาทานเปนสงฆผูสูงสุดที่มองเห็นได” แตผูที่เปนสงฆผูสูงสุดเพียง
พระองค เ ดี ย วก็ คื อ พระเยซู ค ริ ส ตเจ า นั่ น เอง และในพระศาสนจั ก รลาติ น ยั ง มี สั ง ฆานุ ก รด ว ย
แต ใ นกรณี จํ า เป น ใครก็ ต ามรวมถึ ง ผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ ศี ล ล า งบาปด ว ย สามารถโปรดศี ล ล า งบาปได
ถาบุคคลนั้นมีความตั้งใจจริงอยางไรก็ตาม ผูที่เปนศาสนบริกรที่แทจริงของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้
คือพระตรีเอกภาพ และบทสูตรที่ใชในการลางบาป คือ เริ่มดวยการออกชื่อนักบุญและกลาววา
“ขาพเจาขอลางทานในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต”
8. จารีตพิธีหลังจากการรับศีลลางบาป (Postbaptismal Rites)
พิธีโปรดศีลลางบาปกระทําในชวงสุดทายของคืนวันสมโภชปสกา หลังจากที่ผูรับศีล
ไดแตงงานใหมแลว ตามที่ฮิปโปลิตุส (Apostolic Tradition of Hippolytus ,V.6 ch.1) ไดกลาวไววา
สิ่งแรกหลังจากจารีตพิธีโปรดศีลลางบาปคือการเจิมน้ํามันในพระนามของพระคริสตเจา ผูรับศีล
ลางบาปมักจะสวมชุดสีขาว พวกเขาจะเขาไปในโบสถเพื่อพบกับมุขนายก ผูที่จะทําการปกมือและ
ภาวนาตามจารีตพิธีเกี่ยวกับการรับศีลลางบาป มุขนายกจะทําการจูบเพื่อเปนการแสดงถึงการมอบ
สันติสุขดวยแลวคริสตชนใหมจะรวมในการถวายบูชามิสซาเปนครั้งแรกและรับศีลมหาสนิท ใน
โบสถบางแหงผูรับศีลลางบาปจะใสมงกุฎที่ทําดวยใบไม แลวดื่มน้ํานมกับน้ําผึ้ง ซึ่งเปนเครื่องหมาย
แหงการเขาเปนสมาชิกของพระศาสนจักร อันเปนแผนดินแหงพระสัญญาใหม และมุขนายกก็จะ
มีการอธิบายถึงความหมายของจารีตพิธีดังกลาวดวย
จารีตพิธีหลังจากการรับศีลลางบาป ถึงแมวาจะเปนการกระทําที่แตกตางกันตามทองที่
แตก็มีบางสิ่งที่ทําเหมือนกันดวย ในศตวรรษที่ 4 ก็ไดกลาวถึงสิ่งเหลานี้วา “เมื่อผูรับศีลลางบาปใหม
จะขึ้นจากสระน้ําที่ลางบาปแลว พวกเขาจะมีการภาวนาบทขาแตพระบิดาเพื่อสงคําภาวนาไปถึง
สวรรคชั้นสูงสุด จะมีการสวมชุดขาว รับเทียนอันเปนเครื่องหมายถึงแสงสวาง ซึ่งบางครั้งชุมนุม
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คริสตชนจะสวมมงกุฎที่ทําดวยใบไมใหกับผูรับศีลลางบาปใหม และบอยครั้งๆ ที่จะมีการขับรอง
สดุดีที่ 23 ที่ กล าวการทรงนําของพระเจา การเลี้ย งดู ของพระองค บนหญ าเขี ยวสดชื่น ฟน ฟู
วิญญาณของเรา.......”
นักบุญยอหน คริสโตสตอม ไดพูดถึงศีลลางบาปวา “ศีลลางบาปเปรียบเสมือนการ
แตงงานระหวางพระคริสตเจากับผูรับศีลลางบาปใหมอีกดวย”
9. การเจิมและพระจิตเจา (Anointing and the Holy Spirit)
จารีตพิธีของศีลลางบาปประการหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยกวา คือการเจิมดวยน้ํามัน
คริสมา หากเราไดพิจารณาถึงเหตุผลของการเจิมวา พระเยซูคริสตเจาคือพระแมสสิยาห หรือผูที่
ไดรับการเจิม (Messiah or Anointed One) และคริสตชนก็เปนผูหนึ่งที่ไดรับการเจิมเหมือนกับพระ
เยซูคริสตเจาดวย
10. ภูมิหลัง (Background)
รากศัพทของคําวา “การเจิม” ในภาษาฮีบรูวา “masah” และภาษากรีกคือคําวา “chriein”
ตามธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอิสราเอล แมวาชาวอิสราเอลจะไดชื่อวาเปนผูที่ไดรับการเจิมจาก
พระเจาใหเปนกษัตริย สงฆและประกาศก แตในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไดรับการเจิมจากองคพระ
จิตเจาดวย หลังจากการถูกเนรเทศไปบาบิโลนแลว (587-533 กอน ค.ศ.) ประชากรของพระเจาก็ได
แตงตั้งผูนําของตนในการนําบรรดาประชากรอิสราเอล จึงทําใหมีการเจิมผูนําขึ้น ในประวัติศาสตร
ชาติอิสราเอล ผูนําอิสราเอลหลายคนไดรับการเจิมใหเปนกษัตริย เชน กษัตริยดาวิด โมเสส เอลียาห
เอโนค ซึ่งพวกเขาเหลานี้คือผูที่จะนําประชากรอิสราเอลไปสูความรอดพน
11. คริสตชนสมัยแรก (Early Christianity)
คริสตชนสมัยแรกๆ มองวา พระเยซูคริสตเจาเปนผูหนึ่งที่ไดรับการเจิม ดังกษัตริย
สงฆ และประกาศกคนหนึ่ง เพื่อถูกสงไป จะไดนําความหวังและการชวยใหรอดพนในยุคใหม
การรับพิธีลางจากทานยอหนของพระเยซูเจานั้น เปนการยืนยันวาพระองคทานเปนผูหนึ่งที่ไดรับ
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การเจิมโดยพระจิตเจาและการยืนยันจากพระบิดาเจา (ดู มก 1:11; มธ 3:16-17; ลก 3:21-23) การรับ
พิธีลางของพระเยซูเจาเปนแบบอยางของการรับศีลลางบาปของบรรดาคริสตชน การรับศีลลางบาป
นั้นทําใหเรากลายเปนเหมือนพระเยซูคริสตเจา ตามการยืนยันของทานแตรตูเลี่ยน (Vol.6, ch.2,
On Baptism) ผูรับศีลลางบาปนั้นกลายเปนสมณะราชตระกูลเปนชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เปนประชากรที่
เปนกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจา (1 ปต 2:9) โดยการรับรองจากพระจิตเจา
การเจิมยังเปนตราประทับของศีลลางบาป (Seal) ในพันธสัญญากับอับราฮัมการเขา
สุหนัตก็ถือวาเปนตราประทับ (Seal) ดวย การเจิมในศีลลางบาปเปนการประทับตราของพันธสัญญา
ใหม อันเปนเสมือนการเขาสุหนัตครั้งที่ 2 มีเหตุผลที่ตองเชื่อวาเปนตราประทับของพระเจา การ
กระทําเครื่องหมายกางเขนบนหน าผากของผูรับศีลลางบาปดว ยน้ํามันคริสมา เครื่อ งหมายใน
พันธสัญญาใหมในพระโลหิตของพระเยซูเจา อันเปนเหมือนเครื่องหมายของการเขาสุหนัตในพันธ
สัญญาเดิม การลางและการเจิมเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกันไดดีกอนที่สิ้นสุดศตวรรษที่ 2 ซึ่งบางทีอาจจะ
เหมือนกับชวงกอนที่จะสิ้นสุดศตวรรษที่ 1
12. ธรรมประเพณี 2 สาย (Two Traditions)
แม ว า จารี ต พิ ธี ล า งบาปจะมี ค วามแตกต า งกั น ในสถานที่ แต มี รู ป แบบ 2 สายที่ มี
ความสําคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นในชวงแรก คือ ทางตะวันตกและซีเรีย (Western and Syrian) ที่โรมจะมี
การเจิม 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกกอนการรับศีลลางบาป ในระหวางการเจิมครั้งแรกนี้จะมีการขับไลปศ าจ
การรักษาและการใหผูรับศีลลางบาปไดมีพละกําลังในการตอสูกับซาตาน และครั้งที่ 2 เปนการ
แสดงออกถึงการทําใหศักดิ์สิทธิ์โดยการเจิมดวยน้ํามันคริสมา และการมีสวนรวมในพระพรของ
พระจิตเจา ในการเจิมทั้งสองครั้งเปนการเจิมทั้งรางกาย แตตอมาไดมีการเจิม 2 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อ
ผูรับศีลลางบาปใหมออกมาจากน้ํา บาทหลวงก็จะเจิมเขาดวยน้ํามันคริสมาครั้งที่สองทําหลังจาก
เนื้อตัวของผูรับศีลลางบาปแหงและไดสวมชุดขาว เขาไปในโบสถแลว มุขนายกจะปกมือเหนือผูรับ
ศีลลางบาป และเจิมน้ํามันคริสมาที่หนาผากดวยการทําเครื่องหมายมหากางเขน ซีริลแหงเยรูซาเล็ม
(Cyril of Jerusalem) ไดอธิบายถึงความหมายของการเจิมนี้วา “พระคริสตเจาไดรับการเจิมดวยธรรม
ล้ําลึกของน้ํามันแหงความชื่นชมยินดี นั่นคือโดยองคพระจิตเจา ซึ่งเราเรียกวาน้ํามันแหงความชืน่ ชม
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ยินดี (Oil of Gladness) เพราะวาเปนสิ่งที่นําความชื่นชมยินดีมาสูวิญญาณอันเปนสวนหนึ่งของเรา
และเปนผูติดตามองคพระเยซูคริสตเจา (Ch.1, Baptimal Catechesis 3:2)
รูปแบบที่สอง คือ จารีตของชาวซีเรีย (Syrian) หมายถึงทั้งคริสตชนที่เปนชาวกรีก
และชาวซีเรีย ไดกลาวไว และเรารูแตเพียงในการเจิมกอนรับศีลลางบาปเทานั้น ฉะนั้นจึงมีการ
แบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการพิจารณาถึงการเจิมที่หนาผากดวยเครื่องหมายมหากางเขน
สวนที่สอง เปนการเจิมที่สมบูรณที่เริ่มจากหัวถึงเทาของผูรับศีลฯ การเจิมทั้งสองสวนเปนการทําให
ผูรับศีลลางบาป ไดรับการคุมครองจากพระเยซูคริสตเจา การขับไลปศาจ การรักษาและพละกําลัง
ในการดําเนินชีวิต ในกรีก-ซีเรียไดกลาววา “การเจิมผูรับศีลลางบาปจะไมเกี่ยวของกับพระจิตเจา”
ในซีเรียไดกลาววา อยางไรก็ตาม แมวาจะมีมุมมองที่สับสน กรณีตัวอยางเชนนี้ไดมีการทบทวน
อยางจริงจังกอนที่จะมีการเจิมผูรับศีลลางบาป โดยเฉพาะอยางยิ่งความโชติชวงขององคพระจิตเจา
“น้ํามันคือเพื่อนอันสนิทแนนขององคพระจิตเจา” (The Oil is the Dear Friend of the Holy Spirit) ที่
รับใชและติดตามพระเยซูเจาเหมือนดังบรรดาอัครสาวก โดยการเจิมน้ํามันคริสมาที่หนาผากนั้นก็
เป น เครื่ อ งหมายของธรรมล้ํ า ลึ ก ของศี ล ล า งบาป สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของรู ป แบบทั้ ง สองไม ว า จะทาง
ตะวันออกหรือซีเรีย ซีเรียไดใหความสําคัญกับความเปนจริงของศีลลางบาปดวยพระจิตเจา คือ
เป น สิ ท ธิ พิ เ ศษในการเปลี่ ย นด ว ยองค พ ระจิ ต เจ า ขณะที่ ท างตะวั น ออกให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ปฏิบัติการขององคพระจิตเจา ซึ่งเปนการเจิมของศีลลางบาปสมบูรณและใหอํานาจกับผูรับศีลลาง
บาปใหมที่จะมีชีวิตคริสตชนที่ดี ในขณะเดียวกัน ยอหน คริสซอสโตม (John Chrysostom) จาก
อัน ทิ โอกแหงซีเ รีย ไดเ ตือ นใหผูเ ตรียมตัว เป นคริสตชนสํ านึ ก วาองคพระจิต เจา ไดเ สด็ จลงมา
ประทับในชีวิตของเขาอยางสมบูรณในขณะที่จมุ ตัวลงในน้ําลางบาป
13. พระคัมภีรและพิธีกรรมของศีลลางบาป (The Bible and the Baptismal Liturgy)
เหตุการณที่สําคัญในพระคัมภีรที่มีความหมายสําหรับศีลลางบาป ตางก็ใหน้ําเปน
เหมือนกับศูนยกลางที่สําคัญ และพบวามีพื้นฐานในเรื่องการสราง (ปฐม 1-3) น้ํามหาวินาศ
(ปฐม 7-8) การขามทะเลแดง (อพย 14) การขามแมน้ําจอรแดน (ยชว 3) และเอลีชา นาอามานและ
แมน้ําจอรแดน (2 พกษ 5) สองเหตุการณในพันธสัญญาใหมที่มีความสําคัญเปนพิเศษ ซึ่งทําใหเรารู
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ถึงรายละเอียดคือ การรับพิธีลางของพระเยซูเจาที่แมน้ําจอรแดน (มก.1:9-11; ลก.3:1-21) และการที่
น้ําและโลหิตไดไหลออกจากสีขางของพระเยซูเจา (ยน 19:34)
สิ่งเหลานี้เรียกวา “วิธีคิดโดยใชรูปแบบ คือใชพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมเพื่ออธิบาย
พันธสัญญาใหม” (Typological Thinking) ซึ่งเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันในคริสตชนสมัยแรกๆคือไดนํา
พระคัมภีรมาอธิบายอยางซับซอน ตัวอยางเชน น้ําในหนังสือปฐมกาลที่องคพระจิตเจาไดอยูเหนือ
และเปนทอธารของชีวิต เรือของโนอาหที่มีน้ําทวม น้ําที่ทะเลแดงที่เปนทางผานเขาสูการรับชีวิต
ใหมของชาวอิสราเอลอันนําไปสูการเขาสูแผนดินแหงพระสัญญาและชีวิตที่ดีกวาในแผนดินนั้น
เหลานี้เปนเหมือนการอธิบายโดยการใชรูปแบบ Typological Thinking ซึ่งประเด็นสําคัญของแมน้ํา
จอรแดนอยูที่การรับพิธีลางของพระเยซูเจา ผูทรงประกาศสอนถึงชีวิตใหมและชีวิตที่ดีกวาในพระ
อาณาจั ก รของพระเจ า ในทางกลั บ กั น การรั บ พิ ธี ล า งของพระเยซู เ จ า ก็ เ ป น เครื่ อ งหมายถึ ง การ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระองคทานดวย พระเจาผูทรงสราง ผูที่ชวยโนอาหในสมัย
น้ําทวมโลก การนําประชากรอิสราเอลเดินบนดินแหงเพื่อขามแมน้ําจอรแดน เปนพระเจาจริงๆ ที่ได
ทรงนํายอหน บัปติสตไปสูการทําพิธีลางของพระเยซูเจาที่เปนเหมือนการเตรียมหนทางไปสูความ
รอดพน
ดั ง นั้ น จึ ง มี คํ า ศั พ ท เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง เหล า นี้ ว า เป น รู ป แบบ (Figure) เงาสะท อ น (Shadow)
และ ภาพลั กษณ (Image) ซึ่งสิ่ งเหล านี้เ ปนเหมือนเหตุการณกอน (จากพันธสัญญาเดิม ) ที่มีจุด
ศูน ยกลางอยู ที่เหตุการณ ในพั นธสัญญาใหมที่ เ ปนความสมบูรณของเครื่องหมายต างๆ เหล านี้
พันธสัญญาใหมเปนรูปแบบที่เปนจริง สมบูรณ ดังนั้น ดังในกรณีตัวอยางของการอพยพจากอียิปตก็
เปนภาพลักษณ และภาพลักษณของการรับพิธีลางของพระเยซูเจา นักบุญซีริลแหงเยรูซาเล็มได
กลาวถึงคําสอนเรื่องศีลลางบาปในหนังสืออพยพ บทที่ 2-14 วา “จงภาวนา จงผานจากวิถีชีวิตเกา
เขาสูชีวิตใหม ผานจากรูปแบบสูความเปนจริง โมเสสไดถูกสงไปประเทศอียิปตโดยพระเจา ในที่นี้
พระเยซูเจาก็ถูกสงมาโดยพระบิดาใหมายังโลก พันธกิจของโมเสสในการนําประชากรอิสราเอล
ออกจากการกดขี่ของชาวอียิปต พระเยซูเจาก็เปนผูที่ถูกสงมายังโลกเพื่อชวยมวลมนุษยใหพนจาก
การกดขี่จากอํานาจของบาป เลือดของลูกแกะที่นําความรอดพนมาสูชาวอิสราเอล พระโลหิตของ
พระเยซูเจาก็จะนําความรอดพนมาสูมวลมนุษยดวยฉันนั้น.....” (Baptismal Catechesis 1:3) อาดัม
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คนแรกไมนบนอบตอพระเจา อันนําไปสูการพลาดจากอาณาจักรสวรรคฉันใด อาดัมคนที่สอง คือ
พระเยซูเจาก็จะนําไปสูชีวิตหรือพระอาณาจักรอีกครั้งฉันนั้น ประตูสวรรคไดถูกเปดอีกครั้งดวย
ศีลลางบาป (Odes of Solomon, ch.2) จะเห็นวา จารีตพิธีกรรมของศีลลางบาปนั้นไดรับการอธิบาย
โดยใชรูปแบบ (Typology) เปนการใชพันธสัญญาเดิมเพื่อเขาใจพันธสัญญาใหม
14. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวติ คริสตชนในศตวรรษที่ 2
เปนที่ทราบกันดีวา แมวาศีลลางบาปจะมีการกลาวถึงแลวในพันธสัญญาใหม แตก็
ไมไดกลาวถึงจารีตพิธีของศีลลางบาปเลย อาจเปนเพราะวาขอเขียนในพันธสัญญาใหมกลาวถึงศีล
ลางบาปกับผู อา นที่ คุน เคยกั บจารี ตพิธีของการรับศีลศัก ดิ์สิทธิ์ ประการนี้ อยูแ ลว เพราะเหตุนี้
จึงเปนไปไมไดที่เราจะทราบจารีตพิธีของศีลลางบาปหรือการจารีตพิธีตาง ๆ แหงกระบวนการ
เริ่มตนชีวิตคริสตชนที่ปฏิบัติกันในยุคอัครสาวก อยางไรก็ตาม จากรากศัพทของคําวา การลาง
ภาษากรีก คือ “baptizein” มีความหมายวา การจุม จากศัพทคํานี้เองที่ใหความหมายเปนนัยวา
พวกเขาไดรับการจุมลงไปในน้ํา และจาก “สูตรคํากลาว” (Form of Words) (อฟ 5:26) ที่มี
ความหมายวาพวกเขาไดประกาศยืนยันความเชื่อวา “พระเยซูเจาเปนองคพระผูเปนเจา” (1 คร 12:3)
หรือ การประกาศขอเท็จจริงที่ วาศีลลางบาปเปนการรับเอาพระหรรษทานของพระตรีเอกภาพ
(มธ 28:19) หรือในพระนามของพระเยซูเจา (กจ 2:38) บางทีสิ่งที่นักบุญเปาโลพูดถึงเรื่องการละ
ทิ้งชีวิตเกาและสวมใสชีวิตใหม ที่เปนชีวิตของพระคริสตเจา (รม 13:12-14, อฟ 4:22 เปนตน) นั้น
อาจมีความหมายวามีจารีตพิธีเกี่ยวกับการสวมเสื้อและการเปลื้องเสื้อโดยถือวาเปนพิธีสําคัญในพิธี
รับ ศี ล ล า งบาปอยู ด ว ย แต ที่ แ น น อนและเป น ที่ ชั ด เจนคื อ มี ก ารประกาศความเชื่ อ ในพระเยซู
คริสตเจ า และมีก ารกลาวถึงอยางมากในเรื่องชีวิ ตคริสตชนในฐานะที่เปน ชีวิตที่ตองตอสูกับ
ซาตาน ดังนั้น รูปแบบการประกาศละทิ้งปศาจบางรูปแบบในพิธีรับศีลลางบาปจึงอาจเปนธรรม
เนียมที่ปฏิบัติกันอยูแลวในสมัยนั้น
14.1 ดีดาเค (Didache) เปนขอเขียนที่เกือบจะอยูรวมสมัยเดียวกันกับพระคัมภีรภาค
พันธสัญญาใหมเลมที่ ถูกเขียนขึ้นเลมทาย ๆ เปนงานประพันธของคริสตชนยิวโบราณที่บรรจุเอา
คําสั่งสอนของอัครสาวกทั้งสิบสอง เนื้อหาที่แสดงอยูในหนังสือเลมนี้เปนสิ่งที่มีมากอน คือกอนที่
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หนังสือเลมนี้จะถูกเขียนขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการปฏิบัติของคริสตชนในศตวรรษที่ 1
ไดอยางดี
บทที่ 6 ของดีดาเค เริ่มดวยการกลาวถึงวิถีแหงชีวิต และวิถีแหงความตาย คําสอนทาง
ศีลธรรมสําหรับผูสมัครรับศีลลางบาป จากนั้น ในบทที่ 7 ก็ไดอธิบายเกี่ยวกับจารีตพิธีการรับศีล
ลางบาปไวอยางชัดเจน
“เกี่ยวกับศีลลางบาป จงลางดวยวิธีนี้ คือ อันดับแรกใหทุกคนลางในพระนาม
ของพระบิดา พระบุตร และพระจิต ในน้ําที่ใหชีวิต แตถาไมมีน้ําดังกลาวจะ
ใชน้ําอื่น ๆ แทนก็ได ถาหากทานไมสามารถลงไปในน้ําเย็น หรือน้ําอุนได ก็
ใหเทน้ําลงบนศีรษะในพระนามของพระเจา... กอนรับศีลลางบาป ศาสน
บริกรผูโปรดศีลลางบาปและผูรับศีลลางบาปจะตองอดอาหาร และคนอื่น ๆ
ดวย ควรอดอาหารหากสามารถทําได และจงกําชับใหผูที่จะรับศีลลางบาปอด
อาหารหนึ่งวัน หรือสองวัน กอนวันรับศีลลางบาป” (c. 7; Bettenson, p.64)
ในบทที่ 9 ดีดาเคไดกําหนดวานอกจากผูที่ไดรับศีลลางบาปแลวก็ไมมีใครสามารถเขา
รวมพิธีเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท (Eucharist) ได แตเปนที่นาสังเกตวาในที่นี้ไมมีการอางถึงจารีตพิธี
ใดๆเลย ที่แยกออกจากพิธีรับศีลลางบาปเพื่อทําการมอบพระจิตเจา แมวาจะมีเนื้อหาอยูสองตอนใน
หนังสือกิจการอัครสาวกที่กลาวถึงการปกมือที่ทําหลังการรับศีลลางบาปแลวเพื่อประทานพระจิต
(กจ 8:14-20; 19:6) ก็ตาม ดีดาเคยังไดแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรูปแบบที่กําลังพัฒนาของการเตรียม
เพื่อการรับศีลลางบาป ทั้งในดานรูปแบบการสอนคําสอนและรูปแบบการอดอาหาร
14.2 นั ก บุ ญ จั ส ติ น (Justin) การสอนคํ า สอนก อ นรั บ ศี ล ล า งบาป (Pre-baptismal
Instruction) เปนการสอนเรื่องความเชื่อและเรื่องศีลธรรม (Doctrinal and Moral) พรอมกันนั้นยังได
มีการเตรียมตัวผูสมัครรับศีลลางบาปดวยการภาวนาและการอดอาหารเรื่องเหลานี้ไดรับการบันทึก
ในการบรรยายเกี่ยวกับศีลลางบาปโดยนักบุญจัสติน(Justin) ทานเปนชาวปาเลสไตนที่มาอาศัยอยูใน
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กรุงโรมทานกลาวถึงศีลลางบาปในงานเขียนชื่อ Apology ซึ่งเปนงานเขียนประเภทปองกันความ
เชื่อของคริสตชนซึ่งทานเขียนถึงจักรพรรดิอันโตนีอุส พีอุส (Antonius Pius) ในป ค.ศ. 160
ในบทที่ 61 และ 62 ของ Apology ไดอธิบายถึงการเตรียมตัวสําหรับการรับศีลลางบาป
และอธิบายถึงศีลลางบาปในตัวเอง ซึ่งเทววิทยาเกี่ยวกับศีลลางบาปที่ไดรับการพัฒนาแลวของทาน
เราจะพบในงานเขียนของทานที่ชื่อ Dialogue with Trypho ในงานชิ้นนี้ทานกลาวถึงผลอันดับแรก
ของการรับศีลลางบาป นั่นก็คือ การไดรับการอภัยบาป แตผลนี้ไมใชวาจะไดรับมาโดยอัตโนมัติ
แบบกลไก กลาวคือ ผูรับศีลลางตองกลับใจดวย
หากพิจารณาที่การตระเตรียมเพื่อการรับศีลลางบาป เราจะพบวามีประเด็นที่สําคัญอยู
4 ประเด็น ดังนี้ 1) การเชื่อในความจริงของคําสอนที่ครูคําสอนไดใหไป 2) การสัญญาวาจะดําเนิน
ชีวิตตามพระบัญญัติ 3) การเรียนรูที่จะภาวนาและวอนขอพระเจาเพื่ออภัยบาปของตนและ 4) การ
เรียนรูที่จะอดอาหาร ขณะเดียวกันชุมชนคริสตชนทั้งหมดก็จะรวมอดอาหารและภาวนาในระหวาง
ที่ผูสมัครรับศีลลางบาปอยูในกระบวนการเตรียมเพื่อรับศีลลางบาป เราจะสังเกตเห็นวา รูปแบบ
ปฏิบัติที่มีอยูใน Apology จะกลายเปนตนแบบของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่ถือปฏิบัติกัน
ในศตวรรษตอ ๆ มา
“โดยพระคริ ส ตเจ า เราได รั บ ชี วิ ต ใหม และเราได ถ วายตั ว แด พ ระเป น เจ า
ขาพเจาจะอธิบายใหทราบวา เราทํากันอยางไรสําหรับผูที่เชื่อวา สิ่งที่เราสอน
เปนความจริง และเชื่อวาตนมีความสามารถเจริญชีวิตตามคําสั่งสอนนั้น เรายัง
สอนเขาใหภาวนาและถือศีลอดอาหาร วอนขอพระเปนเจาอภัยบาป และเรา
เองก็ภาวนาและถือศีลอดอาหารพรอมกับเขาดวย ตอจากนั้น เราก็พาเขาไปยัง
ที่มีน้ํา และเขาก็ไดเกิดใหมอยางเราเองไดเกิดใหมมาแลว กลาวคือ เขาไดรับ
การลางชําระในน้ํา เดชะพระนามพระเปนเจา พระบิดาพระเจาแหงสากลโลก
เดชะพระนามพระเยซูคริสตเจาและพระจิตเจา
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หลั ง จากที่ เราไดลางเขา คือผูที่ ไ ดรับการชั ก ชวนและไดป ระกาศ
ยอมรับความเชื่อของเขา เราก็ไดนําเขาไปหาบรรดาผูที่เราเรียกวา “พี่นอง”
ในสถานที่ที่พวกเขาไดมาชุมนุมและภาวนารวมกันอยางกระตือรือรนเพื่อตัว
เราเอง เพื่อเขาที่ไดรับการสองสวาง และเพื่อทุก ๆ คนในทุกแหงหนที่ตอนรับ
ความจริง ซึ่งอาจพบในเราที่ดําเนินชีวิตในฐานะที่เปนประชาชนที่ดีและมี
ความนอบนอมเชื่อฟง และในการบรรลุถึงความรอดพนนิรันดรดวย” (c. 6162; Whitaker, p.21)
เปนการยากที่จะรูวานักบุญจัสตินไดบรรยายทุกสิ่งทุกอยางที่ไดเกิดขึ้นในจารีตพิธีรับ
ศีลลางบาป อาจเปนไปไดวา เพราะงานเขียนนี้เปนงานที่เขียนถึงจักรพรรดิคนตางศาสนา ทานจึง
อาจจะอธิบายพิธีศีลลางบาปอยางงาย ๆ บางทีอาจปดบังธรรมล้ําลึกของความเชื่อบางเรื่องที่ลึกซึ้ง
ไว เช น พระธรรมล้ํา ลึ ก เกี่ ย วกั บ พระพรของพระจิ ต เจ า ซึ่ งท า นไม ก ล า วถึ ง ในงานเขีย นนี้เ ลย
อยางไรก็ตาม ก็ทําใหเรารูอยางแนชัดวาศีลลางบาปทําใหไดเขารวมอยูในชุมชนคริสตชนในความ
จริงแลว นักบุญจัสตินยังไดบรรยายถึงการภาวนา การที่ผูรับศีลลางบาปใหมและชุมชนทั้งหมด
จะตองแบงปนจูบแหงสันติสุข (Kiss of Peace) ตอจากนั้น คอยเปนขั้นตอนของการเฉลิมฉลองพิธี
ขอบพระคุณหรือการรับศีลมหาสนิท และเปนที่ชัดเจนตามที่ไดกลาวแลววาชุมชนคริสตชนจะ ตอง
รวมในการเตรียมของผูสมัครรับศีลลางบาปดวยทั้งในดานการใหคําสั่งสอนที่จําเปนที่นําไปสูการ
ยึดมั่นในความเชื่อ และในชวงเวลาแหงการภาวนาและอดอาหาร ซึ่งดูเหมือนวาจะเกี่ยวของชุมชนค
ริสตชนทั้งหมดดวย
14.3 นักบุญอีเรเนอัสแหงลียง (Irenaeus of Lyons) มีงานเขียนอยู 2 ชิ้น ที่เราตองให
ความสนใจ นั่นคือ Demonstratio Apostolics และ Adversus Haereses งานชิ้นแรกมีเนื้อหาบางสวน
บางตอนที่ เ กี่ ย วกั บ การสอนคํ า สอนในกระบวนการเริ่ ม ต น ชี วิ ต คริ ส ตชน และยั ง มี คํ า อธิ บ าย
พิธีกรรมของศีลลางบาป ซึ่งมีทั้งคําวอนขอพระตรีเอกภาพ และบทสารภาพบาป สําหรับนักบุญ
อีเรเนอัสแลว ศีลลางบาปก็คือตราประทับสําหรับชีวิตนิรันดรอันเปนเครื่องหมายแหงชีวิตใหมใน
พระเจา (Demonstratio Apostolica, 3)
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สวนในงานเขียน Adversus Haereses นั้นไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจารีตพิธีอะไร
เลย แตสิ่งที่เราพบในผลงานนี้ ก็คือ โครงสรางการสอนคําสอนสําหรับศีลลางบาป และมีการ
กลาวถึงผลอันหนึ่งของการรับศีลลางบาป นั่นคือ การไดรับการอภัยบาป แตนักบุญอีเรเนอัสกลับถือ
วาผลดานนี้ของศีลลางบาปเปนเพียงผลอันดับรองเทานั้น หากเทียบกับการไดกลายเปนพระเจา
(Deification) อันจะเกิดกับผูที่ไดรับศีลลางบาป คือการเปนสวนหนึ่งที่ถูกรวบรวมใหมาเปนของ
พระคริสตเจา (Recapitulation) การมารั บสภาพมนุษ ยของพระวจนาตถถือเปน พื้นฐานของการ
สรางใหม กลาวคือ มนุษยไดรับการรื้อฟนภาพลักษณดั้งเดิมของพวกเขาที่ไดรับมาตั้งแตการสราง
ครั้งแรก พระพรของพระจิตเจาชวยรื้อฟนภาพลักษณของพระเจาในเรา และยังประทานพละกําลัง
ที่จะชวยเราในการดําเนินชีวิต ทั้งพละกําลังฝายกายและฝายวิญญาณ เพื่อชวยใหเรากลับกลายคลาย
กับพระเจามากขึ้นเรื่อย ๆ นักบุญอีเรเนอัสไดเขียนถึงสิ่งนี้ดวยถอยคําที่สวยงาม ดังนี้ “ทีละเล็กที
ละนอย เราก็คุนเคยกับการที่จะรับและทําใหเปนพระเจา” อาศัยศีลลางบาป ทําใหเรามีสวนในการ
สรางโลกอีกครั้งเปนการมุงเขาสูความสําเร็จสมบูรณแหงแผนการของพระเจา
14.4 แตรตูเลียน (Tertullian) อีกประมาณหาสิบปตอมา ที่แอฟริกาเหนือ บาทหลวง
คนหนึ่งที่ชื่อ แตรตูเลียน ไดเขียนพรรณนาถึงศีลลางบาป (On Baptism) เกี่ยวกับศีลลางบาปที่
ทานไดกลาวถึงใน On Baptism ยังมีการกลาวถึงโดยกระจัดกระจายในงานเขียนอื่น ๆ ของทานอีก
ซึ่งทําใหเราทราบถึงพัฒนาการของจารีตพิธี อาทิเชน ศาสนบริกรผูโปรดศีลลางบาปปกติคือมุข
นายกหรืออาจเปนบาทหลวงหรือสังฆานุกรที่ไดรับมอบหมายจากทาน (c. 17) น้ําที่ใชในการโปรด
ศีลลางบาปนั้นจะตองการเสกกอน (c. 4) ผูสมัครเปนคริสตชนจะตองเตรียมตัวเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ดวยการภาวนาและอดอาหาร เขาร วมในพิธีตื่นเฝา นอกจากนั้นก็พบวามีบทสูตรสําหรับการ
สารภาพบาปอีกดวย (c. 20) พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนมักจะทํากันในวันปส
กาหรือระหวางเทศกาลปสกา จะไมทําโดยแยกออกตางหากจากวันหรือเทศกาลปสกา (c. 19) การ
ประกาศละทิ้งปศาจตอสาธารณชนนั้นจะกระทํากอนพิธีรับศีลลางบาป และทําอีกครั้งในระหวางที่
มี ก ารโปรดศี ลล า งบาป ผู สมั ค รเป น คริ ส ตชนจะยื น อยูที่ น้ํ า ล า งบาป ประกาศละทิ้ ง ป ศ าจแล ว
ประกาศยืนยันความเชื่อในพระคริสตเจา จากนั้นพวกเขาจะถูกกดลงไปในน้ํา 3 ครั้ง ในพระนาม
ของพระบิ ด า และพระบุ ต ร และพระจิ ต หลั ง จากขึ้ น มาจากน้ํ า แล ว พวกเขาจะได รั บ การเจิ ม
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ตอจากนั้นก็จะไดรับการปกมือเพื่อรับพร เพื่ออัญเชิญและตอนรับพระจิตเจา (c. 8) นอกจากนี้ เรา
ยังไดทราบวาในสมัยนั้นมีการลางบาปเด็กที่เปนบุตรหลานของบรรดาคริสตชนแลว ซึ่งแตรตูเลียน
ไม เ ห็น ด ว ยกั บเรื่ องนี้ เพราะทา นเห็น วา “ควรให พ วกเขาเป นคริ สตชนเมื่ อ พวกเขามีศั ก ยภาพ
พอที่จะรูจักพระคริสตเจา” (c. 18) และในที่นี้ ความคิดเห็นของทานในเรื่องไมควรโปรดศีลลาง
บาปใหกับคนโสดที่ยังเปนหนุมอยูนั้น โดยทั่วไปแลวไมไดรับการยอมรับ
งานเขี ย นของแตร ตู เ ลี ย นเป น พยานได อ ย า งดี ถึ ง การพั ฒ นาของจารี ต พิ ธี โ ปรดศี ล
ศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่ออกจะซับซอนมาก ดูเหมือนวาพระศาสนจักรในขณะนั้น
กําลังเติบโตในการตระหนักถึงเนื้อหาเชิงสัญลักษณที่มีอยางมากมายอันประกอบอยูในจารีตพิธีแต
แรกเริ่มที่แสดงออกอยางเรียบงาย จนนําไปสูการพัฒนาจารีตพิธีในขั้นที่สองคือจารีตพิธีที่เปนการ
แสดงออกถึงเนื้อหาเชิงสัญลักษณดังกลาว นี่เปนเพียงตัวอยางอันหนึ่งของรูปแบบการพัฒนาทาง
พิธีกรรม กลาวคือ จากจารีตพิธีแรกเริ่มก็สํานึกถึงความหมายและจากความหมายก็กลับกลายเปน
จารีตพิธี ดวยเหตุนี้จึงนําไปสูรูปแบบของพิธีกรรมที่มีความรายละเอียดซับซอนมากกวาแตกอนมาก
อยางไรก็ตามในขณะนั้นยังมีการรักษาไวซึ่งเอกภาพของพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิต
คริสตชนอยู โดยถือวาเปนกระบวนการอันเดียวแหงการนําเขาไปรวมอยูกับชุมชนที่เต็มเปยมดวย
พระจิตเจา ชุมชนที่เปนพระกายของพระคริสตเจา ในงานเขียนของทานที่ชื่อ On the Resurrection
of Flesh ทานไดใหชื่อของขั้นตอนตาง ๆ ของพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน
รวมทั้งความหมายทางศีลศักดิ์สิทธิ์ในแตละขั้นตอนไวอยางสั้นๆ ขณะเดียวกันก็แสดงวาขั้นตอน
ตาง ๆ นั้นไดนําไปสูเปาหมายรวมกันอยูอยางเดียวอยางไร กลาวคือการนําไปสูการสนิทสัมพันธ
เป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ พระเจ า ในพระคริ ส ตเจ า ที่ ทํ า การเฉลิ ม ฉลองในพิ ธี มิ ส ซาบู ช าขอบพระคุ ณ
(Eucharist)
“เนื้อหนังไดรับการลางเพื่อวิญญาณจะถูกทําใหปราศจากมลทิน เนื้อหนังที่
ได รั บ การเจิ ม เพื่ อ วิ ญ ญาณจะถู ก ถวายแด พ ระเจ า เนื้ อ หนั ง ที่ ไ ด รั บ การทํ า
เครื่องหมาย (กางเขน) เพื่อวิญญาณจะไดรับการปกปอง เนื้อหนังที่ถูกบดบัง
ดวยมือที่ปกอยูเหนือนั้นก็เพื่อวิญญาณจะไดรับการสองสวางโดยพระจิต เนื้อ
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หนังที่ไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา เพื่อ
วิญญาณจะไดรับ การรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา” (c. 8; Whitaker, p.10)
ทั้งหมดนี้เปนพิธีกรรมแตอันเดียวจารีตพิธีที่ซับซอนทั้งหมดนี้ถูกรวมอยูภายใตชื่อแตอัน
เดียว คือ พิธีรับ “ศีลลางบาป” (Baptism)
15. จารีตพิธีกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในศตวรรษที่ 3
เราได เ ห็ น การพั ฒ นาการที ล ะเล็ ก ที ล ะน อ ยของจารี ต พิ ธี ก ระบวนการเริ่ ม ต น ชี วิ ต
คริสตชน จะเห็นวาจารีตพิธีจากที่ปรากฏในชวงเวลาแหงพันธสัญญาใหมนั้นเปนพิธีที่เรียบงายและ
ไมมีรูปแบบ และไดรับการพัฒนาใหเปนแบบแผนที่ซับซอนมากขึ้นในศตวรรษที่สอง ขณะที่ใน
ศตวรรษที่สาม ระเบียบปฏิบัติในพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลลางบาปและความเขาใจของพระศาสน
จักรเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ไดรับอิทธิพลจากปจจัยสองประการ ประการแรก คือการ
เบี ย ดเบี ย นจากภายนอกพระศาสนจั ก ร ประการที่ ส องคื อ ความตรึ ง เครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
พระศาสนจักรเอง กระนั้นก็ดี ปจจัยทั้งสองประการนี้ไมใชประสบการณใหมที่พระศาสนจักรเพิ่ง
ประสบแตอยางใด เพราะจริงๆแลวแตรตูเลียนที่บางทีทานเองตองขอบใจในความเครงครัดมาก
เกินไปของตัวทาน ซึ่งในที่สุดก็ทําใหทานตองแยกตัวออกจากพระศาสนจักรในชีวิตบั้นปลายของ
ทาน และกลายเปนสมาชิกคนหนึ่งของลัทธิมอนตานูส (Montanist)
ลัทธิมอนตานูส (Montanism) เปนกลุมที่นิยมกฎระเบียบอันเครงครัดเพื่อตอบรับกับ
ปญหาที่กําลังเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วในพระศาสนจักร ปญหาเหลานี้สรางความยุงยากลําบากอยาง
มากแกพระศาสนจักรที่อยูในชวงเวลาที่การเบียดเบียนกําลังลดลง ปญหาที่วานี้คือชุมชนคริสตชน
ควรมีความสัมพันธกับชีวิตทางโลกอยางไร? ดังตัวอยางปญหาของพวกมอนตานูส พวกนี้เครงจน
ประณามแมกระทั่งการแตงงาน ปญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก็มี เชน บางคนที่ยอมปฏิเสธพระคริสตเจา
เพื่อรักษาเอาตัวรอดจากการเบียดเบียนอยางรุนแรงซึ่งมีอยูในชวงสั้น ๆ ที่มีการทารุณโดยการถลก
หนังออก คําถามที่ตามมาก็คือคนเหลานี้เปนคริสตชนจริง ๆ หรือไม จะปฏิบัติกับพวกนี้อยางไร
และถ า ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ โ ปรดโดยผู ที่ แ ยกตั ว ออกจากพระศาสนจั ก รและถื อ ว า พวกเขาเป น พวก
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เฮเรติกหรือพวกนอกรีต จะพิจารณาศีลศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอยางไร ถาหากศีลลางบาปเปนศีล
ศักดิ์สิทธิ์แหงความเชื่อ ศีลลางบาปที่โปรดในกลุมของพวกเขาจะยังคงเปนศีลศักดิ์สิทธิ์หรือไม
ถ า หากพระจิ ต เจ า ประทั บ อยู ใ นพระศาสนจั ก ร พระองค จ ะปฏิ บั ติ ง านในการเฉลิ ม ฉลองทาง
พิธีกรรมของบรรดาผูที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักรหรือไม ถาคนที่ไดรับศีลลางบาปแลวใน
ฐานะสมาชิกของนิกายนอกรีต หากกลับใจเขาสูพระศาสนจักร พวกเขาจําเปนตองลางบาปอีกครั้ง
หรือไม ในระดับหนึ่ง ปญหาเหลานี้ก็นําไปสูศัพทคําวาธรรมชาติของพระศาสนจักร กลาวคือ
พระศาสนจักรเปนชุมนุมของผูบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน หรือเปนเพียงทุงนา ที่มีทั้งขาวสาลีและขาว
ละมานที่เจริญเติบโตปะปนกัน อะไรเปนสถานะของผูที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักรสากล พิธี
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาสามารถประทานพระจิตที่พวกเขาไมไดครอบครองไดหรือไม
ปญหาดังกลาวนําไปสูขอถกเถียงที่เกิดขึ้นระหวางนักบุญซีเปรียน (St. Cyprain of
Carthage) กับพระสันตะปาปาสเตเฟน (Stephen) ที่อาศัยอยูในกรุงโรม นักบุญซีเปรียนและบรรดา
เพื่อน ๆ ของทานผูเปนมุขนายกทางแอฟริกาเหนือทั้งหลายตางปฏิเสธไมยอมรับความถูกตอง
(Validity) ของศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนของเฮเรติกกลุมนิกายตางๆที่เปนเชนนี้
เพราะพวกทานมีความคิดพื้นฐานอยูวา มีพระศาสนจักรเพียงพระศาสนจักรเดียวเทานั้น ดังนั้น
ศีลลางบาปที่ประกอบอยูนอกพระศาสนจักรจึงไรความหมาย ขณะเดีย วกัน พระสันตะปาปา
สเตเฟนก็ไดออกเอกสารเพื่อปฏิเสธความคิดเชนนี้ โดยใหถือตามคําสอนของพระองคทานทั่วทั้ง
พระศาสนจักร เพราะฉะนั้นพวกที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักร หากกลับมาคืนดี ก็ไมมีความ
จําเปนที่จะตองลางบาปอีกครั้ง เพราะศีลลางบาปในตัวเองแลวเปนหนึ่งเดียวในความเชื่อที่แทจริง
ถาหากผูกลับใจเคยลางบาปในความเชื่อพระตรีเอกภาพของพระศาสนจักรมาแลว ศีลลางบาปของ
เขาเปนที่ยอมรับไดและพวกเขาจะคืนดีโดยการมารับการปกมือ อยางไรก็ตาม สภาสังคายนา
นีเชอาไดแกปญหาเชนนี้โดยการแบงแยกออกเปนกลุมในระหวางนิกายที่แตกตางกัน การทําเชนนี้
ก็ เ พื่ อ ต อ งการระบุ ว า กลุ ม ใดที่ พ ระศาสนจั ก รยอมรั บ ศี ล ล า งบาปของพวกเขา และกลุ ม ใดที่
พระศาสนจักรปฏิเสธไมยอมรับ
ความยุงยากตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 3 ไดนําไปสูการทําความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับศี ลศักดิ์ สิทธิ์ประการต าง ๆ ซึ่ งในเวลาตอมาก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญเรื่องใหม ดังเชน
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การปฏิเสธที่จะใหมีการโปรดศีลลางบาปซ้ํา ประเด็นนี้ไดนําไปสูการพิจารณาวาเพราะเหตุใดจึงไม
สามารถรับศีลลางบาปไดอีกครั้งหากเคยรับมาแลว ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ หากเราเคยไดรับ
การทําใหเปนคริสตชนมาแลว เราก็ไมอาจหยุดที่จะเปนคริสตชนได นั่นคือ เราก็ไมอาจไดรับการ
ทําใหเปนคริสตชนอีกครั้ง ความคิดนี้ไดรับการพัฒนาในเวลาตอมาในดานเทววิทยาดานคุณลักษณะ
ของศีลลางบาป ในฐานะเปนตราฝายจิตจากพระเจาที่ไมอาจลบลางได ทําใหผูไดรับศีลลางบาปเปน
ข า รั บ ใช ข องพระคริ ส ตเจ า ตลอดไป ในตอนต น ของศตวรรษที่ 5 นั ก บุ ญ ออกั ส ติ น ได ทํ า การ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่รับเพียงครั้งเดียวแตมีผลตลอดไปของศีลลางบาปกับรอยสักของทาสหรือ
ของทหารในขอเขียนที่ตอสูกับลัทธิโดนาตุส (Donatism) 1 ทําใหพระศาสนจักรเขาใจอยางกระจาง
ชัดวาบุคคลหนึ่งสามารถรับศีลลางบาปไดอยางถูกตองแตพระพรของพระจิตเจาอาจยังไมเกิดผลใน
ชี วิ ต ข อ ง เ ข า จ น ก ร ะ ทั่ ง ยุ ค ก ล า ง นั ก บุ ญ โ ท มั ส อ ไ ค ว นั ส ก็ ไ ด ห ยิ บ เ อ า เ รื่ อ ง นี้ ม า
พิ จ าราณาอี ก ครั้ ง ทา นไดใ ห คํา สอนเกี่ย วกั บ ผลที่ไ ดรั บ จากการรับศี ลลา งบาป กลา วคือ ทํ าให
คริสตชนมีสวนรวมในหนาที่สงฆของพระคริสตเจา
ข อ ถกเถี ย งที่ เ รากํ า ลั ง พู ด ถึ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น ในกลางศตวรรษที่ 3 อย า งไรก็ ต าม ในพระ
ศาสนจักรก็มีเอกสารที่มีคาฉบับหนึ่งที่ไดออกมาตั้งแตตอนตนของศตวรรษที่ 3 แลวเอกสารฉบับนี้
ใหภาพของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนไดอยางสมบูรณ ตามที่มีการปฏิบัติกันในกรุงโรม
เขียนขึ้นราวป ค.ศ. 217 เปนเอกสารที่ถือวาเปนขอกําหนดของพระศาสนจักรฉบับหนึ่ง หรือเปน
หนังสือเกี่ยวกับจารีตพิธีและระเบียบของจารีตพิธี หนังสือเลมนี้มีชื่อวา Apostolic Tradition ของ
ฮิปโปลิตัส (Hippolytus) ภาคศูนยกลางของหนังสือ เปนภาค “On the Laity” ไดแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนตาง ๆ ที่คน ๆ หนึ่งจะตองผานเพื่อจะไดชื่อวาเปนคริสตชน ตอไปนี้จะเปนการนําเสนอ
ขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริตชนอยางคราว ๆ กอนที่จะมี
การนําเสนอในรายละเอียดตอไป
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สอนวาพิธีกรรมทุกอยางของคริสตชนจะมีผลบันดาลพระหรรษทานก็เฉพาะผูประกอบพิธีเปนผูบริสุทธิ์
ปราศจากบาปมลทิน
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จารี ต พิ ธี ที่ เ ด น ชั ด อั น ดั บ แรกในขั้ น ตอนต า ง ๆ สํ า หรั บ กระบวนการเริ่ ม ต น ชี วิ ต
คริสตชนก็คือ ชวงเวลาที่พวกเขาใชสําหรับเตรียมตัวซึ่งอาจยาวนานถึง 3 ป ขั้นตอนของการเตรียม
รับศีลลางบาปยังแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือเริ่มดวยที่ผูกลับใจไปแสดงตัวกับผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ของชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนคริสตชนที่จะเปนผูรับรองพวกเขาเรียกวา “พอแมทูนหัว”
จะมีการสืบสวนถึงชีวิตของพวกเขา ไมวาจะเปนแรงจูงใจที่อยากจะมาเปนคริสตชน รูปแบบชีวิต
(Life-Style) และสถานะทางโลกของพวกเขา เพื่อใหแนใจวาพวกเขาสมัครเปน คริสตชนดวยความ
จริงใจ ดังนั้นจะตองทําการประเมินแตละคนเพื่อตรวจสอบดูวามีอะไรเรียกรองใหพวกเขากลับใจ
เปนคริสตชน จากนั้นพวกเขาก็จะถูกสงเขาสูกระบวนการถัดไป นั่นคือการอบรมสั่งสอนและการ
เสริมสรางชีวิตคริสตชนในตัวเขา ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาถึง 3 ป อยางไรก็ตาม เวลาอาจถูกลดลงได
ตามความพรอมของผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป ชวงเวลาแหงการเรียนคําสอนนี้ (Catechumenate)
เปนเรื่องของการเรียนเรื่องความเชื่อของคริสตชน แตก็เรียกรองใหพวกเขามีการเติบโตดานความ
ศรัทธาสวนตัวและดานศีลธรรม รวมถึงการเติบโตในความหวงใยตอผูดอยโอกาสทางสังคมดวย
เมื่อการเรียนการสอนจบในแตละเรื่อง ครูผูสอน ซึ่งอาจเปนบาทหลวงหรือฆราวาสก็ได จะภาวนา
เหนือผูรับการอบรมสั่งสอน และปกมือเหนือพวกเขาเพื่อขับไลจิตแหงความไมเชื่อออกไป (บทที่
18:1-2; 19:1)
ในบางครั้ง กอนถึงวันปสกา ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนจะไดรับการตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อดูวาขณะที่พวกเขาเปนผูเตรียมตัวเปนคริสตชนอยูนั้นไดดําเนินชีวิตอยางศรัทธาหรือไม
พวกเขาไดใหเกียรติหญิงหมายหรือไม เคยไปเยี่ยมคนปวยไหม พวกเขาไดทําใหการงานที่ดีทุกๆ
อยางสําเร็จสมบูรณหรือไม (20:1) เมื่อตรวจสอบแลวพบวาพวกเขามีความพรอมพวกเขาก็จะไดรับ
การอนุมัติใหรับศีลลางบาปในวันปสกา เปนเครื่องหมายวาพวกเขาไดใชเวลาในการตระเตรียมนั้น
อยางเขมขน ถาบรรดาผูที่ไดนําพวกเขามาเขาสูพระศาสนจักรยืนยันวาพวกเขาไดปฏิบัติตามนั้น
พวกเขาก็จะไดรับอนุญาตใหฟงพระวรสาร (20:2) ในชวงวันกอนวันรับศีลลางบาป ในแตละวัน
พวกเขาจะไดรับการสั่งสอนเรื่องความเชื่อคริสตชน และการขับไลปศาจ จากหลักฐานที่พบใน
ฮิปโปลิตัสและหลักฐานอื่น ๆ ในชวงเวลาตอมา ไดแสดงไวอยางชัดเจนวาชุมนุมคริสตชนทองถิ่น
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นั้นทั้งหมดจะมีสวนรวมกับการเตรียมเพื่อการรับศีลลางบาปนี้ดวย และยังเปนโอกาสอันดีที่
คริสตชนทั้งหมดจะไดรื้อฟนการกลับใจของตนอีกครั้งในการถือปฏิบัติเทศกาลมหาพรตประจําป
ในวันพฤหัสบดีกอนวันปสกา ผูเตรียมตัวเพื่อรับศีลลางบาปก็จะไดรับคําแนะนําให
อาบน้ําเพื่อเตรียมสําหรับพิธีตื่นเฝาปสกา วันศุกรและวันเสาร วันที่พระคริสตเจาไดสิ้นพระชนม
และถูกฝงไวพวกเขาจะอดอาหารในสองวันนี้ และพวกเขาคือผูที่จะรับศีลลางบาปทั้งหมดจะมา
รวมตัวกันในวันเสารซึ่งเปนการรวมตัวกันเปนครั้งสุดทาย เพื่อภาวนาและเขาพิธีขับไลปศาจ ซึ่งจะ
มีมุขนายกเปนประธานในพิธีนี้ ในคืนนั้นพวกเขาจะรวมตัวกันกับชุมนุมคริสตชนทัง้ หมดในพิธตี นื่
เฝ า ป ส กาประจํ า ป ทั้ ง คื น จะมี ก ารอ า นพระคั ม ภี ร แ ละการอบรมสั่ ง สอน เมื่ อ ถึ ง เวลาไก ขั น
การเฉลิมฉลองพิธีรับศีลลางบาปก็จะเริ่มขึ้น
15.1 Traditio Apostolica : ขอเขียนที่เชื่อกันวาเปนผลงานของฮิปโปลิตัสแหงโรม
(Hippolytus of Rome) เปนขอเขียนที่นาจะถูกเขียนขึ้นในป ค.ศ. 217 (แมวายังมีความสงสัยในตัว
ผู ประพัน ธ แ ละความเป น เอกภาพของตัว บทก็ต าม) เป น เอกสารฉบับ แรกที่ ไ ดใ หร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการเตรียมตัวเปนคริสตชน (Catechumenate) และจารีตพิธีตาง ๆ ของพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์
แหงการเริ่มตนเปนคริสตชน (Christian Initiation) พรอมกับการรวมสวดภาวนาอยางพรอมหนากัน
ของคริสตชนในสมัยนั้น กระนั้นก็ดี เราไมควรลืมวาเอกสารฉบับนี้ไมไดทําการรายงานพิธีกรรมที่
เกิดขึ้นในกรุงโรม แตเปนการกลาวถึงพิธีกรรมที่ดําเนินตามกันมาตามรูปแบบของพิธีกรรมโบราณ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็คือ ในเนื้อหาของหนังสือไดใหรองรอยที่พอจะทราบวาวิธีปฏิบัติตาง ๆ
ที่หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงนั้น ไมใชวิธีปฏิบัติที่เปนของยุครวมสมัยกับชวงเวลาที่หนังสือเลมนี้ได
ถูกเขียนขึ้น เพราะวิธีปฏิบัติเหลานั้นเกาแกกวาหนังสือเลมนี้เสียอีก
การอธิบายถึงการเตรียมตัวเปนคริสตชนในหนังสือเลมนี้ไดเผยใหทราบวาผูทํางาน
อภิบาลนั้นตองทํางานอยางเอาใจใสในเรื่องการอบรมเรื่องความเชื่อและระเบียบปฏิบัติในพระศา
สนจักร ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนที่จะหลีกเลี่ยงไมไดในชวงเวลานั้น เพราะยังอยูในชวงเวลาที่มีการ
เบียดเบียนผูเตรียมตัวเปนคริสตชน (Catechumens) แบงออกเปน 2 กลุม คือผูที่เตรียมตัวเปนคริ
สตชนที่ตองอยูภายใตการรับการอบรมสั่งสอน (instruction) เปนเวลา 3 ป และหลังจากนั้น พวก
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เขาจะไดชื่อวาเปน ผูไดรับเลือกสรร (The Electus) ซึ่งหลังจากที่ไดมีการตรวจสอบความประพฤติ
ของพวกเขาดวยความรอบคอบแลว พวกเขาจะไดรับการตระเตรียมเพื่อเขาสูพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหง
การเริ่มตนเปนคริสตชนศัพทคําวา ผูไดรับเลือกสรร เปนศัพทที่ใชในพิธีกรรมของโรมัน แตในที่
อื่น ๆ อาจเรียกวา ผูพรอมดวยคุณสมบัติ (The Compentens)
Traditio Apostolica บทที่ 15-22 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมเปนคริสตชน ในที่นี้
จะขอแบงเปน 5 ขั้นตอน และจะคัดเพียงบางสวนที่สําคัญที่สุดในแตละขั้นตอนมากลาวถึง
ขั้นตอนที่ 1 (บทที่ 15-16) การเปดตัวผูสมัครเปนคริสตชน (Presentation of the
Candidates) การแสดงตนของผูตองการเปนคริสตชน (Candidates) เริ่มจากการที่บรรดาเพื่อนๆ ของ
พวกเขาจะเปนฝายนําตัวพวกเขาไปแนะนํากับผูอาวุโสที่ดูแลกลุมคริสตชน (Piskopos) และบรรดา
เพื่อน ๆ เหลานี้จะเปนผูตอบคําถามเกี่ยวกับตัวตนและนิสัยใจคอ ตลอดจนความประพฤติตาง ๆ
ของพวกเขา
ขั้นตอนที่ 2 (บทที่ 17-19) ชวงเวลาแหงการเตรียมเปนคริสตชนหรือระยะเวลาแหงการ
เรียนคําสอน (Period of Catechumenate)สมมุติวาผูสมัครเปนคริสตชน (Candidates) ผานการ
ตรวจสอบในขั้นตอนแรกแลวและไดรับอนุมัติใหผานเกณฑ พวกเขาก็จะไดเขาสูขั้นตอนที่สอง
คือชวงเวลาแหงการเตรียมเปนคริสตชนหรือระยะเวลาแหงการเรียนคําสอน ซึ่งใชเวลาประมาณ 3
ป ในชวงเวลานี้พวกเขาจะไดรับการอบรมสั่งสอน (Instructions) พรอมกันนั้น พวกเขาจะตอง
ภาวนา แตพวกเขาจะยังไมไดภาวนารวมกับบรรดาสัตบุรุษ อีกทั้งยังไมสามารถแลกเปลี่ยนจูบ
แหงสันติสุขได (Kiss of Peace) เมื่อสิ้นสุดการเรียนคําสอน ผูอาวุโสที่ดูแลกลุมคริสตชน
(Episkopos) ซึ่ ง อาจเป น นั ก บวชหรื อ ฆราวาสก็ ไ ด จะปกมื อ เหนื อ ผู เ ตรี ย มตั ว เป น คริ ส ตชน
(Catechumen) เราจะเห็นวาพิธีนี้ไดรับการรื้อฟนอีกครั้งในพิธีการเตรียมตัวเปนคริสตชนปจจุบัน
พิธีนี้มีความหมายวา หากพวกเขาไดเปนมรณสักขีในการยืนยันความเชื่อ พวกเขาก็จะไดรับศีลลาง
บาปดวยเลือด
ขั้นตอนที่ 3 (บทที่ 20) การเตรียมตัวเพื่อเขาสูพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนเปน
คริสตชน (Proximate Preparation for Initiation) หลังจากไดรับคําอบรมสั่งสอน หรือเรียนคําสอน
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เปนเวลา 3 ปแลวก็มาสูขั้นตอนการสอบถาม เปนการซักถามอีกครั้งหนึ่งและตรวจสอบผูสมัคร
เปนคริสตชน (Candidates) นอกจากนี้ยังไดมีการซักถามเพื่อน ๆ ผูเกี่ยวของกับพวกเขาอีกดวยและ
ในชวงเวลานี้เองที่ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนไดรับอนุญาตใหเขารวมฟงพระวรสาร ตั้งแตนี้เปนตน
ไปผูเตรียมตัวเปนคริสตชนกลายเปน “ผูไดรับเลือกสรร” สามารถมีสวนรวมในพิธีกรรมภาคบท
อานได (Liturgy of the Word) ทั้งยังไดรับการปกมือประจําวันและไดรับการขับไลปศาจ
ในระยะเวลาไมกี่วันกอนวันรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนเปนคริสตชน มุขนายกจะ
เปนคนขับไลปศาจใหแกบรรดาผูเตรียมตัวเปนคริสตชน เพื่อใหรูวาหากพวกเขาเปนผูบริสุทธิ์แลว
พวกเขาก็จะไดรับอนุญาตใหอําลาจากไป สามวันกอนที่จะมีการรับศีลลางบาป คือในวันพฤหัสบดี
ศักดิ์สิทธิ์ ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนจะอาบน้ําในวันศุกรก็จะอดอาหารจนถึงกลางคืนระหวางวันเสาร
และวันอาทิตย ในวันเสาร มุขนายกจะเรียกพวกเขามาเขาพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนเปนคริ
สตชน โดยที่พวกเขาจะคุกเขาตอหนามุขนายก มุขนายกปกมือเหนือผูไดรับเลือกสรรถือวาเปนการ
ขับไลปศาจ จากนั้นทานจะระบายลมหายใจเขาที่ใบหนาของพวกเขาและทําเครื่องหมายกางเขนที่
หนาผาก หู และจมูกของพวกเขาดวย ตลอดทั้งคืนแหงการตื่นเฝาปสกาพวกเขาจะภาวนาโดยการ
อานบทอานจากพระคัมภีรและขอเขียนเกี่ยวกับขอคําสอน
ขั้นตอนที่ 4 (บทที่ 21) พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนเปนคริสตชน ขั้นตอนนี้
ประกอบดวย 3 ภาคดวยกัน คือ การรับศีลลางบาป การรับศีลกําลัง และการรับศีลมหาสนิท
ก. พิธีรับศีลลางบาป
1. ในตอนจบของบทที่ 20 ของ Traditio Apostolica ไดอธิบายวาผูที่จะรับศีลลาง
บาปนั้นไมไดนําอะไรติดตัวมาดวย นอกจากสิ่งที่จําเปนสําหรับการรับศีลมหาสนิท คือสิ่งที่มีคา
สําหรับเปนของถวายของพวกเขา
2. เมื่อถึงเวลาไกขัน มุขนายกจะเสกน้ํา น้ําที่ไดรับการเสกนั้นจะเปนน้ําพุ หรือเปน
น้ําฝน หรืออาจเปนน้ําที่ไดมาจากแหลงอื่นก็ได
3. ผูที่จะรับศีลลางบาปเปลื้องเสื้อคลุมของตนเองออก
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4. เด็ก ๆ จะไดรับศีลลางบาปกอน หากพวกเขาไมสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
ความเชื่อได บรรดาพอแมผูปกครองหรือญาติพี่นองหรือบรรดาสมาชิกบางคนในครอบครัวจะเปน
คนตอบคําถามแทนพวกเขา จากนั้นผูชายจะไดรับการลางบาปกอน ตอจากผูชายคอยเปนผูหญิง
ตอจากนั้นพวกเขาจะตองปลอยมวยผม ถอดเสื้อผา พวกเขาจะไมสวมอะไร ไมวาจะเปนแหวน
เครื่องทอง เครื่องเงินทั้งหลาย คือกอนที่จะลงไปในน้ําพวกเขาจะตองถอดสิ่งเหลานี้ออกไปกอน
5. เสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์เพื่อใชในพิธีลางบาป โดยมุขนายกจะกลาวคําขอบพระคุณ
เหนือน้ํามันที่ไดจัดไวในAmpulla น้ํามันที่วานี้เปนน้ํามันขอบพระคุณ (Oil of Thanksgiving) สวน
น้ํามันที่ใชในพิธีขับไลปศาจ (Oil of Exorcism) จะเปนน้ํามันอีกชนิดหนึ่ง
6. สังฆานุกรที่เปนผูถือน้ํามันน้ํามันขับไลปศาจ (Oil of Exorcism) จะยืนประจําการ
อยูทางดานซายของบาทหลวง และจะมีสังฆานุกรอีกคนหนึ่งยืนอยูทางดานขวาพรอมกับถือน้ํามัน
ขอบพระคุณ (Oil of Thanksgiving)
7. บาทหลวงจะเรียกผูเตรียมตัวเปนคริสตชนแตละคน พวกเขาตองประกาศละทิ้ง
ปศาจ ดังบทสูตรตอไปนี้ “ขาละทิ้งเจา เจาปศาจ คําสัญญาตางๆ ของเจาเปนแตความเปลา รวมถึง
การงานทั้งปวงของเจาดวย”
8. หลังจากการประกาศละทิ้งปศาจแลว บาทหลวงจะเจิมผูสมัครเปนคริสตชนดวย
น้ํามันขับไลปศาจ และกลาววา “ขอใหจิตชั่วทั้งหลายออกจากทาน” ตอจากนั้น บาทหลวงจะมอบ
ผูสมัครเปนคริสตชนซึ่งเปลื้องเสื้อแลวแกสังฆานุกรที่อยูในน้ําลางบาป
9. สังฆานุกรลงไปในน้ําลางบาปพรอมกับผูสมัครเปนคริสตชน ผูที่ทําการลางบาป
จะเปนคนปกมือเหนือพวกเขา และสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา ผูสมัครเปนคริสตชน
แตละคนตอบวา “ขาพเจาเชื่อ” ตอคําถามที่แบงเนื้อหาออกเปนสามภาคตามโครงสรางแบบพระตรี
เอกภาพ คือ การเชื่อในพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ เชื่อในพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา
ซึ่งเกิดจากพระนางมารีอาพรหมจารี ถูกตรึงกางเขนสมัยปอนทิอัส ปลาต ตาย เสด็จขึ้นสวรรค
ประทับเบื้องขาวพระบิดา แลวจะเสด็จมาพิพากษาผูเปนและผูตาย การเชื่อในพระจิตเจาและ
พระศาสนจักร
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10. หลังจากรับศีลลางบาปแลว บาทหลวงจะเจิมคริสตชนใหม(Neophytes) ดวย
น้ํามันขอบพระคุณ บาทหลวงจะกลาววา “ขาพเจาเจิมทานดวยน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ เดชะพระนามพระ
เยซูคริสตเจา”
ข. พิธีรับศีลกําลัง
1. เมื่อคริสตชนใหม สวมเสื้อแลว พวกเขาก็จะเขาไปในโบสถ มุขนายกจะวางมือ
เหนือพวกเขา กลาววา “ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคผูซึ่งไดทําใหพวกเขาสมควรจะไดรบั การ
อภัยบาปผานทางการอาบน้ําที่ทําใหเกิดใหม และทําใหพวกเขาเต็มเปยมไปดวยพระจิตเจา โปรด
ประทานพระหรรษทานของพระองคแกพวกเขา เพื่อพวกเขาจะไดปฏิบัติตามพระประสงคของ
พระองค แ ละรั บ ใช พ ระองค เพื่ อ พระสิ ริ ข องพระองค พระบิ ด า พระบุ ต ร พร อ มกั บ พระจิ ต
ในพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค บัดนี้และตลอดไป อาแมน”
2. จากนั้น มุขนายกจะเทน้ํามันขอบพระคุณ ลงบนศีรษะของผูรับศีลลางบาป โดย
กล า วว า “ข า พเจ า เจิ ม ท า นด ว ยน้ํ า มั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในพระเจ า พระบิ ด าผู ท รงสรรพานุ ภ าพ
ในพระเยซูคริสตเจา และในพระจิตเจา”
3. มุขนายกทําเครื่องหมายกางเขนบนหนาผากของคริสตชนใหมและมอบจูบแหง
สันติสุข (Kiss of Peace) แกเขา กลาววา “พระเจาสถิตกับทาน” ผูที่ไดรับการทําเครื่องหมาย
กางเขนตอบวา “และสถิตกับจิตของทานดวย”
4. ตั้งแตนี้เปนตนไป พวกเขาสามารถภาวนาพรอมกับบรรดาสัตบุรุษได ซึ่งกอน
หนานี้พวกเขาไมสามารถทําได นอกจากพวกเขาจะภาวนาแลว พวกเขายังสามารถแลกเปลี่ยนจูบ
ไดเชนกัน
ค. พิธีรับศีลมหาสนิท
1. สังฆานุกรนําของถวายไปมอบใหมุขนายกเพื่อกลาวถวายพระพรสําหรับขนมปง
ซึ่งอาจใชเปนสัญลักษณของพระกายพระคริสตเจา มุขนายกกลาวถวายพระพรแกเหลาองุนที่ใชเปน
พระโลหิตของพระคริสตเจาที่ไดหลั่งเพื่อผูที่เชื่อในพระองค,กลาวถวายพระพรแกน้ํานมและน้ําผึ้ง
ซึ่งเปนดังการทําใหพระสัญญาที่ทํากับบรรพบุรุษสําเร็จสมบูรณไป พระสัญญาที่วาจะประทาน

32

พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

ดินแดนที่เต็มไปดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง พระคริสตเจาบนโลกนี้ไดประทานพระกายของพระองคเปน
เชนอาหารหลอเลี้ยงบรรดาบุตรของพระองค คือผูที่เชื่อในพระองค และโดยถอยคําอันหวานล้ํา
ของพระองคก็ไดทําใหความขมของหัวใจของเราหวานไปเชนกัน
2. มุขนายกจะกลาวตอบรรดาผูที่จะรับศีลมหาสนิท คือ เมื่อทานบิขนมปงและยืน่ ให
พวกเขาคนละชิ้น ทานจะกลาววา “ปงจากสวรรคในพระคริสตเยซู” พวกเขารับขนมปงแลวตอบ
วา “อาแมน” ถาไมมีบาทหลวงเพียงพอ สังฆานุกรจะเปนคนถือถวย ถวยแรกบรรจุน้ํา ถวยที่
สองบรรจุน้ํานมและน้ําผึ้ง ถวยที่สามบรรจุเหลาองุน ผูที่มอบถวยจะกลาววา “ในพระเจาผูทรง
สรรพานุภาพ” ผูรับตอบวา “อาแมน”, “และในพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา” ผูรับตอบวา
“อาแมน”, “ในพระจิ ตเจาและในพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์” ผูรับตอบวา “อาแมน” ซึ่ งจะทํา
เชนเดียวกันกับผูที่ไดรับศีลลางบาปและรับศีลกําลังแตละคน
ขั้นตอนที่ 5 การเรียนคําสอนหลังรับศีลลางบาป (Mystagogia) เมื่อพิธีการตาง ๆ เสร็จสิ้น
แลว คริสตชนใหมทุกคนจะตองผูกมัดตนเองกับการทําความดี ทําตนใหเปนที่พอพระทัยของ
พระเจา มีความประพฤติที่เหมาะสม เต็มเปยมดวยความกระตือรือรนเพื่อพระศาสนจักร ประพฤติ
ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาไดเรียนมาแลว กาวหนาในความศักดิ์สิทธิ์ เปนความจําเปนที่พวกเขาจะ
ได เ รี ย นรู สิ่ ง เหล า นี้ เ พิ่ ม เติ ม มุ ข นายกจะเป น ผู ส อนเรื่ อ งเหล า นี้ เ ป น การส ว นตั ว กั บ บรรดา
คริสตชนใหมที่ไดรับศีลมหาสนิทแลวทุกคน ผูที่ยังไมมีความเชื่อจะไมไดรับอนุญาตใหรับรูเรื่อง
เหลานี้กอนที่พวกเขาจะไดรับศีลมหาสนิท นี่เปนหินขาว ตามที่นักบุญยอหนไดเขียนวา “เราจะให
หินขาวที่มีนามใหมเขียนไว ซึ่งไมมีใครรูจักนอกจากผูที่ไดรับหินนี้” (วว 2:17)
ตอไปนี้เปนขอสังเกตบางประการสําหรับนําไปพิจารณาไตรตรอง
1. แนวปฏิบัติของการเตรียมเปนคริสตชนที่มีอิทธิพลตอพิธีกรรมของโรมันอยางมากก็คือ
พิธีสอบถามตางๆ เปนที่นาสังเกตวา มีธรรมเนียมการลางบาปเด็ก แมวาพวกเขายังเยาววัยเกินกวา
ที่จะตอบคําถามได
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2. เราไดเ ห็นแลว วา ในชวงการเตรียมเปนคริ สตชนหรือระยะเวลาแหงเรียนคําสอน
การปกมื อเหนื อ ผู ที่ เ ตรี ย มตัว เป น คริ ส ตชนนั้ น ได รั บ การรื้ อ ฟ น อี ก ครั้ ง ในพิธี รั บ ผู ใ หญ เ ข า เป น
คริสตชน (RCIA) พรอมทั้งบทภาวนาสําหรับการปกมือที่มีใหเลือกอยางหลากหลาย
3. เราจะพบว า พิ ธี สั ม ผั ส หู แ ละปาก (Ephphata) ยั ง ได รั บ การปฏิ บั ติ จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้
กระนั้นก็ดี ไมมีการกลาวถึงพิธีเกลือ (Rite of Salt) เลยซึ่งเปนพิธีที่ไดรับการเนนมากใน
Sacrementarium Gelasianum Vetus
4. ขอสังเกตประการหนึ่งที่เราพบคือการเจิมน้ํามันขับไลปศาจจะกระทําหลังพิธีประกาศ
ละทิ้งปศาจ ซึ่งถือเปนเรื่องแปลกอยูบาง เพราะการเจิมดวยน้ํามันขับไลปศาจเปนเครื่องหมายวา
ไดรับความเขมแข็งที่จําเปนสําหรับการตอสูกับปศาจ บางทีพิธีเจิมนี้อาจปนการเจิมทั่วทั้งรางกาย
5. หลั ง จากพิ ธี รั บ ศี ล ล า งบาป ก็ เ ป น พิ ธี เ จิ ม อี ก พิ ธี ห นึ่ ง คื อ การเจิ ม ด ว ยน้ํ า มั น
ขอบพระคุณ (น้ํามันคริสมาของเรา) บทภาวนาที่ใชในพิธีเจิมนี้เปนขอความสั้นๆงายๆโดยไมได
บอกอะไรถึงผลที่ไดรับจากการเจิมดวยน้ํามันชนิดนี้
6. สําหรับพิธีรับศีลกําลัง รายละเอียดของพิธีนี้มีความสําคัญมากในทางเทววิทยามุขนายก
จะวางมื อ เหนื อ ผู รั บ ศี ล กํ า ลั ง ในที่ นี้ ไ ม ใ ช ก ารปกมื อ ด ว ยมื อ สองข า งแต เ ป น มื อ ข า งเดี ย ว
ศี ล ล า งบาปอ า งถึ ง การอภั ย บาป แต ศี ล กํ า ลั ง อ า งถึ ง พระพรของพระจิ ต วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
พระพรของพระจิตเจาคือเพื่อผูรับศีลกําลังจะสามารถรับใชพระบิดา (to “serve” the Father) กระทํา
ตามพระประสงคของพระองค พิธีรับศีลกําลังใน Traditio Apostolica อางถึงการ “รับใช” ขอที่
นาสังเกตประการหนึ่งคือ บทภาวนาสําหรับน้ํามันขอบพระคุณ บทภาวนาสําหรับพิธีเจิมและ
สําหรับการทําเครื่องหมายเปนบทภาวนางาย ๆ ที่ไมไดบอกกลาวอะไรถึงผลที่ไดรับพิเศษเฉพาะ
จากการเจิมดวยน้ํามันขอบพระคุณ
7. วลี ว า “พวกเขาจะยั ง ไม ไ ด ภ าวนาร ว มกั บ บรรดาสั ต บุ รุ ษ จนกว า พวกเขาจะได รั บ
ศีลศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ทั้งหมดกอน” มีความหมายวา สําหรับ Traditio Apostolica ทั้งศีลลางบาปและ
ศีลกําลังเปนความจําเปนสําหรับการเขาสูสมาชิกภาพของพระศาสนจักร พิเศษเฉพาะกับการรับเขา
สูการรวมภาวนา ศีลกําลังจึงเปนชนิดหนึ่งของการรับเขามานมัสการรวมกันกับกลุมคริสตชน

34

พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

กอนที่จะจบหัวขอนี้ที่นําเสนอจารีตพิธีกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในศตวรรษที่ 2-3
จะใหสังเกตเกี่ยวกับโครงสรางของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในบริบทของคริสตชนที่ใช
ภาษากรีก-ลาติน (Graeco-Latin) ในศตวรรษแรก ๆ จะเห็นวา 1) เนนที่การใหการอบรมสั่งสอน
การสอนคําสอนสําหรับเตรียมรับศีลลางบาป (Instruction Preparatory for Baptism), 2) การเจิม
น้ํามันขับไลปศาจ ซึ่งกระทําหลังจากการประกาศละทิ้งปศาจ, 3) การจุมลงในน้ํา คือการจุมตัวลง
ในน้ํา 3 ครั้ง ในพระนาม พระตรีเอกภาพ, 4) การเจิมดวยน้ํามันคริสตมา (แตรตูเลียน) หรือน้ํามัน
ขอบพระคุณ (ฮิปโปลิตัส), 5) การปกมือ มุขนายกปกมือและภาวนาวอนขอพระจิต ขอมูลที่ทราบ
จากฮิ ป โปลิ ตั ส การปกมื อ เป น พิ ธี ที่ ทํ า ร ว มกั บ การเจิ ม ด ว ยน้ํ า มั น ที่ ห น า ผาก, และ
6) ศีลมหาสนิท แตรตูเลียนถือวาการบังเกิดผลจากการเจิมดวยน้ํามันคริสมาหลังรับศีลลางบาปก็คือ
ศีลมหาสนิทที่ทําใหผูรับเปนของพระคริสตเจา (Messianic Effects)
รูปแบบของศีลลางบาปในกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในบริบทของคริสตชนที่ใช
ภาษากรีก-ลาติน ในศตวรรษแรก ๆ เนนที่การเตรียมตัวเพื่อรับศีลลางบาป โดยการสอนคําสอน
พรอม ๆ กับการอบรมดานการบําเพ็ญพรต (Ascetical Formation) และการขับไลปศาจ เนื่องจากมี
คนตางศาสนานอกอาณาบริเวณปาเลสไตนและซีเรียกลับใจเพิ่มมากขึ้น ประการที่สองคือเนนเรื่อง
การตอนรั บผู รับ ศีลล างบาปใหม เ ขาสูชุมนุ มสั ตบุรุษ กอ นที่พิธีศี ลศัก ดิ์สิทธิ์จ ะเริ่มขึ้น กล า วคื อ
การเจิมหลังรับศีลลางบาปและการปกมือโดยพระสังฆราช ซึ่งขณะนั้นทานจะวอนขอพระจิตเจา
การเนนทั้งสองอยางนี้มีผล คือทําใหพิธีกรรมมีความสมมาตรและใหจุดศูนยกลางที่การลาง ขณะที่
ในบริบทของคริสตชนที่ใชภาษากรีก-ลาติน ในศตวรรษตอจากนี้ การลางดวยน้ํามีความสําคัญ
เพราะถือวาเปนการตายและการฝงพรอมกับพระคริสตเจา ทั้ง ๆ ที่สามแหลงแรกๆ ( Apology ของ
นักบุญจัสติน On Baptism ของแตรตูเลียนและ Traditio Apostolica ของฮิปโปลิตัส) ไมไดเนนใน
แงนี้ของศีลลางบาป แตมุงไปที่ความหมายของการเกิดใหมและการลางทําความสะอาดเพื่อการลบ
ลางบาปทั้งหลาย
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16. จารีตพิธีกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนในศตวรรษที่ 4-5
ในช ว งระยะเวลา 4 ศตวรรษแรก การกลั บ ใจของจั ก รพรรดิ ค อนสแตนติ น เป น
เครื่องหมายที่บงบอกวายุคแหงการเบียดเบียนคริสตชนนั้นสิ้นสุดลงแลวขณะเดียวกันเปนจุดเริ่มตน
การกอตั้งคริสตศาสนา (Christianity) ขึ้นอยางเปนทางการในฐานะเปนศาสนาประจําจักรวรรดิ
โรมันระยะเวลานี้มีผูกลับใจเปน คริสตชนจํานวนมหาศาล เปนระยะเวลาแหงการเปลี่ยนชะตา
กรรมของพระศาสนจักร กระบวนการและจารีตพิธีแหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนจึงมีความสําคัญ
มาก เพราะเปนวิธีการอบรมคริสตชนใหมใหมีความเชื่อ ชีวิตของพวกเขาเหลานี้ไมอาจหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธกับชีวิตทางโลกและอํานาจทางการเมืองได เพราะเปนสิ่งที่ใกลชิดกับชีวิตคริสตชน
มากกวาในสมัยที่ถูกเบียดเบียน (ขณะเปนชนกลุมนอย) สมัยที่ถูกเบียดเบียนนั้นเปนการยากที่จะ
สรางมาตรฐานชีวิตคริสตชนและดวยขบวนการชีวิตนักพรตในอารามกําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
จึงมีความคิดวาหากชีวิตคริสตชนมีทาทีประนีประนอมกับชีวิตทางโลกแลวก็จะเปนอันตรายอยาง
ยิ่ง จึงดู เ หมื อนว าชี วิ ต คริ ส ตชนนั้ น ก อตั ว จากกระบวนการแห ง การเริ่ มต น ชีวิ ตริ ส ตชนและศี ล
ศักดิ์สิทธิ์แหงการคืนดีซึ่งเปนไปในรูปแบบที่สมบูรณและแข็งแกรงมาก
บุคคลที่ปฏิเสธความเชื่อของตนและคนที่ทําบาปผิดตอเพื่อนบานจะถูกขังไวตางหาก
จากชุมชนและสามารถสารภาพบาปไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นตลอดชีวิตของตน ซึ่งจะทําหลังจากที่
รับการอภัยบาปรวมมานานแลว คนนอกศาสนาที่กลับใจถูกเรียกรองใหลงทะเบียนสมัครเขาเปนผู
เตรียมตัวเปนคริสตชน (Catechumen) และหลังจากผานกระบวนการอบรมในพระศาสนจักรระยะ
หนึ่ง (ตามที่ฮิปโปลิตัสไดกลาวไว) จึงจะไดรับอนุญาตใหรับศีลลางบาปได สําหรับเด็กทารกที่มี
พอแมเปนคริสตชน หากจะรับศีลลางบาป ตองไดรับการอนุญาตเห็นชอบกอน ตองรับการอบรม
ดานคําสอนแลวจึงสามารถรับศีลลางบาป ศีลกําลังและศีลมหาสนิทไดในขณะที่ยังเปนเด็กทารก
อยู อยางไรก็ ดี เด็ ก ๆ เหลานี้ยั งมี โอกาสหันไปจากพระหรรษทานไดเมื่อเขาเติบโตเปน ผูใ หญ
เพราะเหตุ นี้ คื อ จากกระบวนการศี ล อภั ย บาปที่ เ ครง ครั ด ของคริ ส ตชนทํ า ใหบิ ด า-มารดาที่ เ ป น
คริสตชนไมยอมนําบุตรของตนมารับศีลลางบาปจนกวาพวกเขาจะโตเปนผูใหญเสียกอน ชวงตน
ศตวรรษที่ 5 นักบุญออกัสติน ไดใหคําสอนเรื่องบาปกําเนิด ซึ่งเปนอันตรายตอเด็กที่ตายไปโดยที่ยัง
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ไมไ ดรับศีลลางบาป จึงเปนสาเหตุทํ าให สถานการณเปลี่ยนแปลงไป ในช วงเวลานั้นในหมู
คริสตชนมีผูเตรียมตัวเปนคริสตชนที่ยังไมไดรับศีลลางบาปเปนจํานวนมาก พวกนี้ผอนผลัดเลื่อน
การรับศีลลางบาปเปนคริสตชนออกไป พวกเขาตองการรับศีลลางบาปเมื่อใกลตายแลวเทานั้น
จึงเปนปญหาดานงานอภิบาลอยางมาก ระเบียบการอันเครงครัดของพระศาสนจักรในการรับเขา
คริสตชนในขณะนั้นมีความเขมแข็งมากและไมมีปญหาจากภายนอกมากระทบเหมือนในอดีต
อยางไรก็ตาม ดวยประสิทธิภาพของการเทศนสอนและการสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ทํา
ใหยุคนี้ไดรับการขนานนามไดอยางเต็มตัววา ยุคสมัยของความกาวหนาสูงสุดของกระบวนการและ
จารีตพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตริสตชน กลาวคือตั้งแตป ค.ศ.350-450 พระศาสนจักรไดรับ
พระพรมากมาย คือไดมีบรรดาอาจารยและนักเทววิทยาเกิดขึ้นจํานวนมากในพระศาสนจักร อาทิ
เช น นั ก บุ ญ อาทานาซี อุ ส นั ก บุ ญ ซี ริ ล แห ง เยรู ซ าเล็ ม นั ก บุ ญ บาซิ ล นั ก บุ ญ เกรโกรี แ ห ง
นาซีอันเซน นักบุญเกรโกรีแหงนิสซา นักบุญยอหน คริสโซสโตม เธโอโดเรแหงโมบซูเอสเทีย
นักบุญอัมโบรสแหงมิลาน นักบุญเอากุสตินแหงฮิปโป นักบุญเลโอ ผูยิ่งใหญ เปนตน พวกทาน
เหลานี้ไดชื่อวาเปนปตาจารยของพระศาสนจักร และทั้งหมดยังไดเปนมุขนายกดวย ขอเขียนและคํา
เทศนสอนของพวกทานเปนเหมือนธรรมนูญของพระศาสนจักร เพื่อสนองตอบตอความตองการ
ดานการอภิบาลที่พวกทานตองเผชิญอยู พวกทานไดปกปองพระศาสนจักรไมใหแตกแยกและทํา
การตอสูและโตเถียงในเรื่องความเชื่อกับพวกนอกรีต พวกทานอธิบายพระคัมภีรและขอความเชื่อ
ใหแรงบันดาลใจและคําแนะนําดานศีลธรรมและดานชีวิตภายในแกสัตบุรุษที่อยูในความดูแลของ
พวกทาน และพวกทานยังไดอธิบายถึงธรรมล้ําลึกเรื่องตาง ๆ ของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทําการเฉลิมฉลอง
ในหมูพวกเขาอยางลึกซึ้ง
งานเขียนหลักๆ ของบรรดาปตาจารย พรอมดวยคําประกาศจากสภาสังคายนาในแตละ
ครั้ง รวมถึงบันทึกการเดินทางของนักจาริกแสวงบุญชาวสเปนที่ชื่อ Egeria ที่ทําการบันทึกสิ่งตาง
ๆ ที่ไดพบเห็นขณะเดินทาง โดยเฉพาะการใหภาพชีวิตทางพิธีกรรมที่กรุงเยรูซาเล็มและในแผนดิน
ศักดิ์สิทธิ์ไดอยางมีชีวิตชีวา ทั้งหมดเปนพยานหลักฐานเกี่ยวกับจารีตพิธีกระบวนการเริ่มตนชีวิต
คริ ส ตชนในช ว งเวลาประมาณศตวรรษที่ 5 ของพระศาสนจั ก รได อ ย า งดี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
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กระบวนการที่เราเรียกวา “การอบรมคําสอนหลังการรับศีลลางบาป” (Mystagogical Catecheses)
คือการใหคําสั่งสอนเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน มุขนายกจะเปนผูเทศนแก
ผูรับศีลลางบาปใหมรวมทั้งผูที่ไดรับศีลลางบาปแลว บทเทศนเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตน
ชีวิตคริสตชนเทาที่เรามีอยูนั้นประกอบดวยบทเทศนของนักบุญอัมโบรสแหงมิลาน ซึ่งอยูในพระศา
สนจักรตะวันตก และนักบุญยอหน คริสโซสโตม นักบุญซีริลแหงเยรูซาเล็ม เธโอโดเรเแหงโมบ
ซู เ อสเที ย ซึ่ ง อยู ใ นพระศาสนจั ก รตะวั น ออก พวกท า นเหล า นี้ ไ ด ใ ห ห ลั ก ฐานอั น สํ า คั ญ ของ
กระบวนการที่เครงครัดสําหรับการอบรมเพื่อเตรียมผูที่จะรับศีลลางบาป โดยการเฉลิมฉลองของพิธี
ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนนั้นจะมีขึ้นในค่ําคืนวันปสกา ตอไปนี้เราจะมาพูดถึงจารีต
พิธีตาง ๆ อยางคราว ๆ ที่พวกทานแตละคนไดใหไวในขอเขียนของทาน
ใน ป ค.ศ. 373 อั ม โบรสได เ ป น มุ ข นายกแห ง มิ ล านเพราะเสี ย งเรี ย กร อ งของ
ประชาชนบทเทศนที่สําคัญ 6 บทของทาน On the Sacraments เขียนขึ้นในราวป ค.ศ.391 เปนบท
เทศนที่มีตอผูไดรับศีลลางบาปใหมที่ยังตองมาพบปะกันในระหวางสัปดาหหลังวันอาทิตยปสกา ใน
บทเทศนไดอธิบายถึงความหมายของพิธีกรรมแตละขั้นตอนที่พวกเขาเพิ่งไดปฏิบัติเมื่อเร็วๆ นีก้ เ็ ปน
เชนเดียวกับนักเทศนในสมัยเดียวกับทาน คําอธิบายตางๆ นํามาจากพระคัมภีร คือการเอาเรื่องราว
จากพระคัมภีรมาอธิบายจารีตพิธีตาง ๆ สวนหลักๆ ของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่พบใน
บทเทศนของทานไมตางจากในสมัยแรกเริ่มที่ฮิปโปลิตัส บรรยายไวมากนัก ยกเวนวาแทนที่จะมี
การเจิมสองครั้งหลังพิธีโปรดศีลลางบาป แตจารีตพิธีที่มิลานนั้นกลับมีการเจิมเพียงครั้งเดียวโดย
มุขนายก กลาวคือหลังจากที่ผูที่ไดรับศีลลางบาปใหมขึ้นมาจากอางลางบาปและไดสวมเสื้อยาวสี
ขาวแลว มุขนายกจะทําเครื่องหมายตราประทับของพระจิตเจาใหแกพวกเขา ยังมีพิธีที่ปฏิบัติเฉพาะ
ในพระศาสนจักรที่มิลานและที่อื่นๆ อีก 2-3 แหง นั่นคือมุขนายกจะลางเทาใหแกผูรับศีลลางบาป
ใหมเปนการเลียนแบบการกระทําของพระเยซูเจาระหวางการรับประทานอาหารค่ํามื้อสุดทาย (ยน.
13.3)
ตรงกันขามกับพิธีกรรมที่กรุงเยรูซาเล็ม ที่นั่นไดรับอิทธิพลอยางลึกซึ้งจากขอเท็จจริง
ที่วาศีลศักดิ์สิทธิ์แหงความรอดพนไดรับการเฉลิมฉลองในสถานที่ที่การไถบาปของเราไดรับชัย
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ชนะนักบุญซีริลและชุมนุมชนของทาน พรอมทั้งผูแสวงบุญและบรรดานักบวชที่มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ไดรวมในพิธีกรรมที่จัดฉลองในมหาวิหารสองแหงที่จักรพรรดิคอนสแตนตินสรางไว ณ
เนินเขากัลวารีโอ และที่พระคูหาฝงพระศพของพระเยซูเจา นักบุญซีริลไดรับการอภิเษกเปนมุข
นายกแห ง เยรู ซ าเล็ ม ในป ค.ศ.348 ป จ จุ บั น นี้ บ ทเทศน ข องท า นที่ มี ต อ ผู เ ตรี ย มตั ว เป น
คริสตชนขณะที่ทานยังเปนบาทหลวงยังหลงเหลืออยู รวมทั้งบทเทศน 5 บทอันเปนคําสอนหลัง
การรับศีลลางบาป (Mystagogical Catecheses) ที่ใหตอผูรับศีลลางบาปใหม ซึ่งถาเปนบทเทศน
ของทานจริง ๆ บทเทศนนี้นาจะมีขึ้นหลัง ป ค.ศ. 384 บางทีคุณลักษณะอันโดดเดนและเปน
แนวทางสําหรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนของทานก็คือความเครงขรึมทางธรรมล้ํา
ลึกที่ไดแสดงออกในพิธีกรรมของพระศาสนจักร
นักบุญยอหน คริสโซสโตม และเธโอโดเรแหงโมบซูเอสเทีย ทั้งสองทานบวชเปน
บาทหลวงที่ อั น ทิ โ อค เมื อ งหลวงของซี เ รี ย ก อ นที่ ย อห น จะได เ ป น อั ค รสั ง ฆราชแห ง
คอนสแตนติ โ นเป ล และเธโอโดเรจะเป น มุ ข นายแห ง โมบซู เ อสเที ย บทเทศน ข องยอห น
ใน Baptismal Instructions และของเธโอโดเร ใน Baptismal Homilies เปนบทเทศนขณะที่ทั้งสอง
ทานยังอยูที่อันทิโอค พวกทานไดกลาวถึงธรรมประเพณีดานพิธีกรรมอันเดียวกันแตก็แตกตางจาก
พิธีกรรมของนักบุญซีริลและนักบุญอัมโบรส โดยอธิบายถึงจารีตพิธีแหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน
ที่ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนไดรับการตระเตรียมเพื่อรับศีลลางบาป การกลาวถึงของทานทั้งสองนี้
สะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศทางพิธีกรรมที่คอนขางแตกตางกัน คือทานยอหน เนนถึงจารีตพิธีที่มี
ความสงางามและมีความเครงขรึม แตโดยทั่วไปแลวบทเทศนของทานเต็มไปดวยคําแนะนําในทาง
ปฏิบัติสําหรับงานอภิบาลและย้ําเรื่องทางศีลธรรมอันเครงครัด ตรงขามกับเธโอโดเร ที่เนนเรื่อง
หลักการทางทฤษฎีมากกวาทําใหเขาใจถึงสิ่งตาง ๆ อยางกระจางชัด สิ่งที่นาสนใจเปนพิเศษตาม
ความเขาใจของเธโอโดเร คือจารีตพิธีการเริ่มตนชีวิตคริสตชนเปนเพียงการเริ่มตนและเปนความ
จริงที่สมบูรณที่ใหความหมายถึงการเปนการกลับคืนชีพจากความตายของเรา
“ท า นได รั บ การเจิ ม โดยพระจิ ต เจ า และได รั บ พระหรรษทานของพระเจ า
พระองคทรงเปนของตัวทานและทรงสถิตอยูในทาน ทานจะยินดีในผลแหง
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ชีวิตนี้ เพราะบัดนี้ทานไดรับสัญลักษณแหงพระพรที่จะมา เมื่อทานจะไดรับ
พระหรรษทานอย างเต็มเปย ม และพระหรรษทานนี้จะปลดปลอยทานจาก
ความตาย การเสื่อมสลาย ความเจ็บปวดและความเปลี่ยนแปลง รางกายของ
ทานก็จะคงอยูตลอดไปและพนจากการเนาเปอยและวิญญาณก็ไมอาจหันไป
หาความชั่วรายไดเชนกัน” (Baptismal Homilies II, 28; Yarnold, p.209)
สิ่งที่นาประหลาดใจเกี่ยวกับพิธีกรรมการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่อันทิโอซึ่งปฏิบัติมา
ตั้งแตแรกนั่นคือไมมีพิธีรับพระจิตเจาหลังจากการรับศีลลางบาป พระพรของพระจิตเจาสถิตกับผู
นั้นทันทีในการเจิมกอนการลางบาป หรือในการรับศีลลางบาปเอง อีกแงหนึ่งคํากลาวของเธโอโดเร
ตรงข า มกั บ หลั ก ฐานที่ พ บในจารี ต พิ ธี ใ นซี เ รี ย ก อ นยุ ค ของเขาและตรงกั น ข า มกั บ ยอห น
คริสโซสโตม คือเธโอโดเรกลาวถึงตราประทับของพระจิตเจา (Episcopal “Seal of the Spirit”) ที่ผู
ไดรับศีลลางบาปใหมไดรับจากมุขนายก จะสังเกตวาหากเรามองที่ศีลกําลังจะพบวาจารีตพิธีศีลลาง
บาปแยกจากกันไมไดกับพิธีศีลกําลัง พิธีกรรมทั้งสองนี้เปนจารีตพิธีของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริ
สตชนแตอันเดียวที่ซับซอน ซึ่งมีผลทําใหเราพนจากบาป มีพระจิตเจาสถิตอยูและยอมรับเราเขาเปน
หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาในพระศาสนจักร โดยการไดรับอนุญาตใหเขารวมการเฉลิมฉลองพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณ (ศีลมหาสนิท) ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากพิธีกรรมทั้งสองนี้เลย
16.1 นักบุญอัมโบรสแหงมิลาน (Ambrose of Milan) นักบุญอัมโบรสไดเขียน
พรรณนาถึงกระบวนการของการเริ่มตนชีวิตคริสตชนไวอยางมากมายไมใชแคในงานเขียนที่รูจัก
กันดี เชน De Sacramentis และ De Mysteriis เทานั้นตามที่ทานไดกลาวถึงกระบวนการของการ
เริ่มตนชีวิตคริสตชนอยางเปนพิเศษในขอเขียนทั้งสองนี้ กลาวคือ เพราะทานยังไดเขียนเกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ ใ นข อ เขี ย นอื่ น ๆ อี ก หลายผลงาน และไม เ ป น ที่ ส งสั ย เลยว า ท า นคื อ ผู ป ระพั น ธ
De Sacramentis อยางแนนอนแมวาขอเขียนนี้หากเทียบกับ De Mysteriis และขอเขียนอื่น ๆ แลวถือ
วาเปนงานเขียนที่ขาดระบบ มีการกลาวอยางซ้ํา ๆ และไมมีความชัดเจนในประเภทของขอเขียนก็
ตาม เพราะทั้ง De Mysteriis และขอเขียนอื่น ๆ เหลานี้ของทานยังไมใหความแนใจวาทานเปน
ผูประพันธจริง ๆ หรือไม ปจจุบันนี้นักวิชาการสวนใหญตางเห็นวา De Sacramentis ก็คือบท
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เทศน ข องอั ม โบรส และในข อ เขี ย นนี้ เ องเราได พ บข อ มู ล บางอย า งที่ เ ราไม ส ามารถพบได ใ น
De Mysteriis ดังนั้นเราจึงใชเนื้อหาจาก De Sacramentis เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษากระบวนการ
เริ่มตนชีวิตคริสตชนอยางไรก็ตามบางครั้งเราอาจนําขอมูลจาก De Mysteriis และขอเขียนอื่น ๆ
ของทานมาใชดวย
การสอนคําสอน (Catechesis) เปนการเรียนคําสอนหลังรับศีลลางบาป (Mystagogic)
เรารูวาบรรดาปตาจารยชอบสอนคําสอนตามรูปแบบนี้ เพราะเหตุนี้เราจึงไมพบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชว งเวลาแห ง การเตรี ย มเป น คริ สตชนหรื อ ระยะเวลาแหง การเรี ย นคํา สอนก อนรับ ศีล ลา งบาป
(Catechumenate) จะมีก็เพียงการกลาวพาดพิงถึงเทานั้น ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะวาการสอนคําสอน
ทั้งหมดนั้นมุงความสนใจไปยังศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาไดรับแลว
ในการเรียนคําสอนหลังรับศีลลางบาป (Mystagogic) นักบุญอัมโบรสเริ่มดวยพิธี
สัมผัสหูและปาก (Rite of Ephphata) สําหรับทานแลว สิ่งนี้เปนสิ่งที่เชื่อมตออยางใกลชิดกับสิ่งที่จะ
ตามมาระหวางค่ําคืนปสกา ทานรวมพิธีนี้เขากับเรื่องราวในมารโก 7:34 และเรื่องการรักษาคน
หนวกใบ (Deaf-Mute) แตมีปญหาตรงที่วาทานจะแตะที่จมูกแทนการแตะที่ปากและคําอธิบาย
ของทานคอนขางจะแปลกไป ทานไมเขาใจวาการแตะจมูกนั้นหมายถึงการทําใหเกิดความสามารถ
ที่จะรับรูและติดตามองคพระคริสตเจา (Bonus Odor Christi) ทานไดกลาวถึงเรื่องนี้ในขอเขียน
Canticle of Canticles จุดเริ่มตนในการสอนคําสอนของทานนั้น ทานใชวิธีการสอนคําสอนตามที่
บรรดาปตาจารยสวนใหญใชสําหรับการสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือ อาศัยเครื่องหมายของ
พิธีกรรม จากพระธรรมล้ําลึกที่มองเห็นไดในเครื่องหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ไปยังพระธรรม
ล้ําลึกที่มองไมเห็น และอาศัยการบรรยายถึงพระธรรมล้ําลึกแหงความรอดพนโดยใชรูปแบบของ
พันธสัญญาเดิมเพื่ออธิบายพันธสัญญาใหม (Typology)
พิธีสัมผัสหูและปาก (Rite of Ephphata) จะตามดวยการเจิมกอนการประกาศละทิ้ง
ปศาจ (Renunciation) ในหนังสือ Traditio Apostolica การเจิมนี้จะมีขึ้นหลังการประกาศละทิ้ง
ปศาจและกอนการลงไปในน้ํา ดังนั้น พิธีเจิมนี้จึงมีความหมายที่แตกตางออกไป
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จะสังเกตเห็นวา น้ํา คือศูนยกลางที่แทจริงในพิธีโปรดศีลลางบาป เพราะฉะนั้นนักบุญ
อัมโบรสจึงอธิบายทุกอยางเกี่ยวกับน้ําที่ใชสําหรับการลางบาปเทาที่ทานทําได คือทานไดมอง
พระธรรมล้ําลึกแหงความรอดพนโดยใชรูปแบบ นั่นคือ การใชพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมเพื่อ
เข า ใจสิ่ ง ที่ สํ า เร็ จ เป น จริ ง ในพั น ธสั ญ ญาใหม ใ นการอธิ บ ายถึ ง น้ํ า ที่ ใ ช ใ นพิ ธี โ ปรดศี ล ล า งบาป
(Typology of the Baptismal Water) ทานใชวิธีนี้ในการสอนคําสอนเรื่องศีลลางบาปไวอยางมากมาย
จากคําสอนของทานในขั้นแรกนี้ก็นําไปสูคําสอนขั้นที่สอง กลาวคือ เมื่อนักบุญอัมโบรสพูดถึงศีล
ลางบาป ทานมองวาน้ําเปนภาพลักษณแหงพระคูหาฝงพระศพของพระคริสตเจา (Christ’s Tomb)
น้ําจึงเปนตัวการที่ทําใหเราถูกฝงไวกับพระคริสตเจาอยางแทจริง อางน้ําลางบาปก็เปนเหมือนพระ
คูหาฝงพระศพ พิธีโปรดศีลลางบาปจะกระทําพรอมกับการซักถามสามครั้ง เชนเดียวกัน ผูรับศีล
ลางบาปจะตอบวา “ขาพเจาเชื่อ” สามครั้ง นักบุญอัมโบรสไดอธิบายเครื่องหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์
และเนื้อหาของเรื่องนี้วาเปน Similitude Mortis หลังจากโปรดศีลลางบาปแลวมุขนายกจะเจิมผูรับ
ศีลลางบาปพรอมกับทองบทภาวนาที่ยังคงใชอยูในพิธีกรรมของเราอยางที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง และ
ใชมาจนกระทั่งสภาสังคายนวาติกันที่ 2
หลังจากโปรดศีลลางบาปแลว มุขนายกจะลางเทาคริสตชนใหมเปนการระลึกถึงการ
ลางเทาในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ มุขนายกยังตองกลาวถอยคําของพระเยซูเจาที่มีตอเปโตรดวย นักบุญ
อัมโบรสเขาใจดีวาการปฏิบัติเหลานี้เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเฉพาะในพระศาสนจักรแถบเมืองมิ
ลานไมมีในกรุงโรม ทานแปลกใจที่ไมมีพิธีลางเทาที่พระศาสนจักรในกรุงโรม สันตะสํานัก ที่
ประทับของผูสืบทอดตําแหนงจากนักบุญเปโตร ทานจึงไดอางสิทธิในการปฏิบัติเชนนี้อันเปนพิธีที่
ไมมีปฏิบัติกันที่กรุงโรม
มาถึงตรงนี้ เราจะพูดถึงพิธีกรรมแบบใหม ที่เรียกวา Spirivtale Signaculum นักบุญ
อัมโบรสไดอธิบายการคํากลาวที่วาดังนี้ Post Fontem Superset ut Perfectio Fiat คําพูดเหลานี้อาจมี
ความหมายวา ศีลลางบาปไดนําพวกเราเขาสูชีวิตใหม แตเรายังคงตองรับความครบครันของ
ศีลลางบาปนี้โดยผานทางการหลั่งมาของพระจิตเจาผูเปน Spiritus Sapientiae et Intellectus, Spiritus
Consilii Atque Virtutis การไดรับพระจิตเจาและของประทานทั้ง 7 ประการของพระองคไดรับจาก
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การวอนขอโดยมุขนายก ซึ่งในที่นี้ นักบุญอัมโบรสไมไดบอกเราวาการวอนขอนี้กระทําพรอม ๆ
กับการปกมือหรือไม
คํ า สอนของนั ก บุ ญ อั ม โบรสนั่ น เริ่ ม จากศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ถื อ ว า เป น สุ ด ยอดในพิ ธี ศี ล
ศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน นั่นคือ ศีลมหาสนิท ซึ่งพบหลายแหงในขอเขียนตาง ๆ ของ
ทาน กระนั้นก็ดี ทานก็ไมไดเนนถึงการเชื่อมโยงกันเปนพิเศษระหวางศีลมหาสนิทกับศีลศักดิ์สิทธิ์
แหงการเริ่มตนชีวิต คริสตชนอีก 2 ประการ ที่มีจารีตพิธีปฏิบัติกอนการรับศีลมหาสนิท
16.2 นักบุญออกัสตินแหงฮิปโป (St. Augustine of Hippo) นักบุญออกัสตินไดเขียน
อธิบ ายถึ งกระบวนการการเริ่ มตน ชี วิตคริ สตชน ข อมูลที่เ กี่ย วกับจารีตพิธีที่ ใ ช ในการต อสูกับ
แนวความคิดที่ผิด ๆ หรือเพื่อสะทอนใหเห็นถึงสถานการณในขณะนั้น ทานไมไดกลาวถึงมากนัก
เพราะเหตุนี้ เราจึงตองศึกษาถึงขอเขียนตาง ๆ ของทานและนํามาปะติดปะตอเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
กระบวนการเริ่ ม ต น ชี วิ ต คริ ส ตชนขึ้ น ใหม เราทราบว า นอกจากป ญ หาเรื่ อ งตั ว เนื้ อ หาของ
กระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่ถูกกลาวไวอยางกระจัดกระจายอยูในงานเขียนตาง ๆ ของทาน
แลว ยังมีปญหาเรื่องความเปนผูประพันธของทานในบทเทศนและในขอเขียนที่เรากําลังตรวจสอบนี้
อีก ในที่นี้เราจะไมเขาไปยุงกับปญหาทางเทววิทยา แมวาจะมีบางประเด็นที่นาสนใจอยูบาง เชน
การลางบาปเด็กทารก เปนตน
พิธีกรรมกอนการรับศีลลางบาปในสมัยของนักบุญออกัสตินนั้นไมพบวามีสิ่งใดแปลก
ใหมจนตองนํามากลาวถึง ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูมีสิทธิ์ฟงพระวาจา
(Audientes) และกลุมของผูพรอมดวยคุณสมบัติ (Competentes) ผูมีสิทธิ์ฟงพระวาจาจะไดรับการทํา
เครื่องหมายกางเขน (Signum Cruces) การปกมือและการมอบเกลือ ซึ่งนักบุญออกัสตินเรียกวา
Sacramentum Salis ในกรุงโรมเรียกผูพรอมดวยคุณสมบัติวาผูไดรับเลือกสรร (Electi ) คือบรรดาผู
ที่เตรียมเขาสูพิธีการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่จะมีขึ้นในเวลาอันใกล นักบุญออกัสตินกลาวถึงพิธี
ซักถาม (Scrutinizes) ดวยเชนกัน แตไมไดกลาวถึงวาแทจริงแลวการปฏิบัติอันนี้เปนอะไรกันแน
แตดูเหมือนทานจะคิดวาพิธีซักถามเปนจารีตพิธีขับไลปศาจที่มีความซับซอน ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อทํา
ใหจิตใจของผูสมัครเปนคริสตชนหรือผูเตรียมตัวเปนคริสตชนมีความกาวหนาในการเปนคนที่วา
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นอนสอนงาย รวมถึงการเติบโตในชีวิตฝายจิตดวย ซึ่งถือวาเปนการกระทําของพระเจาที่ปลดปลอย
จิตใจของมนุษยใหเปนอิสระทั้งพิธีขับไลปศาจและพิธีซักถามจะเริ่มขึ้นหลังจากการลงทะเบียน
สมัครเปนคริสตชนที่มีขึ้นในวันเริ่มตนเทศกาลมหาพรต, Dare Nomen เปนสิ่งที่นักบุญออกัสติ
นกลาวถึงเปนประจํา โดยผานทางการขับไลปศาจบรรดาผูเตรียมตัวเปนคริสตชนเริ่ม “ถูกบีบกด”
เพื่อที่จะไดกลายเปนสมาชิกของพระคริสตเจา (Membrum Christi) ตั้งแตแรกแลวที่เราพบการ
กลาวถึงพิธีมอบ หรือ Traditio และการทอง หรือ Redditio ทั้งบทประกาศยืนยันความเชื่อและบท
ข า แต พ ระบิ ด า พิ ธี ก รรมนี้ ใ ห ค วามหมายแก ร ะยะเวลาแห ง การเตรี ย มตั ว เป น คริ ส ตชน
(Catechumenate)วาจะตองสอนผูเตรียมตัวเปนคริสตชนใหมีความเชื่อและใหรูจักภาวนา ในบท
เทศนของนักบุญออกัสตินวาดวยเรื่องบทขาพเจาเชื่อและบทขาแตพระบิดาไดอธิบายถึงสิ่งที่ได
กระทําเปนประจําในพิธีของการมอบ Traditio ซึ่งตอนแรกจะเปนการกลาวตัวบทออกมา จากนัน้ จึง
เปนการตีความหรือการอธิบาย (Commentary) ตัวบทที่ไดกลาวออกไปสวน Redditio นาจะเปน
การทองบทภาวนาจากที่จํามา
นักบุญออกัสตินมีความเขาใจเชนเดียวกับนักบุญอัมโบรส คือ ทานเห็นวาการเสกน้าํ ที่
ใชลางบาปถือเปนเรื่องสําคัญมาก ถึงแมวาการเสกน้ําจะมีแงมุมดานลบอยูบาง คือเปนการขับไล
อํานาจของปศาจแตอันที่จริงแลวสิ่งแรกที่เขาใจกอนเปนอันดับแรกสําหรับการเสกน้ําก็คือแงมุม
ดานบวกกลาวคือ การเสกน้ําเปนแงมุมของการเกิดใหมและถาหากเราพิจารณาบทสูตรในพิธีโปรด
ศี ล ล า งบาปแล ว เราจะพบว า ยั ง ถื อ ปฏิ บั ติ พิ ธี ซั ก ถามอยู น อกจากนั้ น ยั ง มี บ ทสู ต รเกี่ ย วกั บ พระ
ตรีเอกภาพดวย (Trinitarian Formula) การเนนเชนนี้ยังแสดงวาทานปฏิเสธคําสอนของพวกอารีอุส
นั่นคือเปนการยืนยันถึงพระธรรมชาติที่เปนพระเจาของพระบุตรและความเทาเสมอกันภายในพระ
ตรีเอกภาพ
17. การสูญหายไปของกระบวนการเริ่มตนชีวติ คริสตชน
กระบวนการเชิงสรางสรรคในพิธีกรรมของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนไดสิ้นสุด
ลงในปลายศตวรรษที่ 5 คือตั้งแตนั้นมาแรงพลักดันตางๆ ไดทําใหรูปแบบของกระบวนการทําให
เปนคริสตชนโดยทั่วไปแลว กลายเปนเรื่องภายนอกพิธีกรรม ปจจัยที่สําคัญที่สุดอันเปนสวนหนึ่ง
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ของแรงผลักดันนี้ก็คือ ตั้งแตตนศตวรรษที่ 6 แลวที่ผูจะรับศีลลางบาปเกือบทั้งหมดเปนเด็กทารก
เนื่องมาจากการไมไดใหความสําคัญกับศีลลางบาปในฐานะที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ชวยเสริมสราง
ชีวิตคริสตชนคือชวยพัฒนาความเปนคริสตชนจนเติบโตสมบูรณมากขึ้น คริสตชนในขณะนั้นมัว
แตพะวงวาไมควรปลอยใหเด็กตายโดยไมไดรับศีลลางบาป เพราะการไดรับศีลลางบาปจะทําให
เด็กไดรับความรอดพน
ประมาณป ค.ศ.500 สั ง ฆานุ ก รคนหนึ่ ง ชื่ อ ยอห น (บางที ช ายผู นี้ อ าจเป น พระ
สัน ตะปาปายอห น ที่ 1) ได เ ขี ย นจดหมายฉบับ หนึ่ ง ไปถึ ง เซนารี อุ ส (Senarius) เพื่อ ตอบป ญ หา
บางอยางที่เขาไดถามเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชน ในจดหมาย
ฉบับนี้ เราพบโครงสรางของจารีตพิธีตาง ๆ ตามที่สังฆานุกรผูนี้รูวามีการถือปฏิบัติกันในกรุงโรม
พรอมดวยคําอธิบายความหมายของจารีตพิธีเหลานี้อยางสั้น ๆ กระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่
พอจะทราบไดจากจดหมาย เปนกระบวนการแบบรวบรัดตัดตอนมาก แมวาไดระบุอยางชัดเจนถึง
ระยะเวลาที่ผูสมัครเปนคริสตชนจะตองเรียนคําสอน (Catechized)
สังฆานุกรยอหนไดแปล
ความหมายของศัพทภาษากรีกคําวา “Instructed” ไดอยางถูกตอง กลาวคือเขาไมไดรวมการอบรม
สั่งสอน การใหการแนะนํา เขากับกระบวนการเรียนรูใดๆ เลย แตไดรวมเขากับจารีตพิธีการอวยพร
และการขับไลปศาจ ที่ทําเชนนี้ก็เพื่อผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปจะไดรูวา “เขาเปนใครและเขาจะเปน
ใคร” (Whitaker, p.155) ผูสมัครเปนคริสตชนจะไดรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับพระวรสาร และ
หลังจากนั้นพวกเขายังจะไดรับการตรวจสอบความรูความเขาในพระวรสาร การตรวจสอบนี้จะ
กระทําเปนลําดับ คือมีการสอบถามถึง 3 ครั้ง ตามที่เราเรียกวาพิธีซักถาม (Scrutinizes) และจะ
กระทํากันในเทศกาลมหาพรต การโปรดศีลลางบาปจะมีขึ้นในระหวางพิธีตื่นเฝาปสกา (Easter
Vigil) ผูสมัครรับศีลลางบาปจะถอดเสื้อและไดรับการลางโดยการจุมตัวลงน้ํา 3 ครั้งในพระนาม
พระตรีเอกภาพ (การประกาศยืนยันความเชื่อ 3 ครั้ง) หลังการรับศีลลางบาป ผูลางบาปใหมจะสวม
เสื้อสีขาวและไดรับการเจิมดวยน้ํามันคริสมาที่หนาผากจากนั้นพวกเขาจะถูกพาไปหามุขนายก
เพื่อใหทานปกมือและขับรองบทเพลงวอนขอพระพรของพระจิตเจาสังฆานุกรยอหนยังชี้ใหเห็นวา
“สิ่งตาง ๆ ทั้งหมดเหลานี้ยังไดกระทํากับเด็กทารกที่ยังไมมีความเขาใจอะไรเลย” (Whitaker, p.157)
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รายละอีย ดเกี่ย วกับ กระบวนการเริ่ มตน ชีวิ ตคริสตชนที่ก ลา วมาข างบนนี้เ ป น สิ่ง ที่
ปฏิบัติกันในกรุงโรม ซึ่งหลังจากสังฆานุกรยอหนไดเขียนแลว เราพบวาพิธีเหลานี้ยังไดมีการ
ปฏิบัติอยู คือจากขอเขียน Gelasian Sacramentary ในขอเขียนนี้พบวากระบวนการเตรียมตัวเพื่อรับ
ศีลลางบาปถูกขยายออกไปอีก ซึ่งประกอบดวยจารีตพิธีดังนี้ การลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน
การขับไลปศ าจ การมอบบทขาพเจาเชื่อ การมอบพระวรสารและบทขาแตพระบิดาโดยที่การขับไล
ปศาจ การประกาศละทิ้งปศาจ และการเจิมกอนรับศีลลางบาป การซักซอมบทขาพเจาเชื่อ การ
อําลาผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป ซึ่งจะทําอยางสงานั้นจะมีขึ้นในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์ พิธีตื่นเฝาปส
กาเริ่มดวยการอานบทอานจากพระคัมภีรสิบบท และจะแทรกดวยบทภาวนาของประธานหลังจาก
ไดอานแตละบท จากนั้นบทภาวนาก็จะถูกขับรองขณะที่มุขนายก บาทหลวง ผูที่จะรับศีลลางบาป
และพอแมทูนหัวไปที่สถานที่ลางบาปโดยเฉพาะ (Baptistery) หลังจากการเสกน้ําลางบาปแลวพิธี
โปรดศีลลางบาปก็จะเริ่มขึ้นทันที ผูรับศีลลางบาปแตละคนจะประกาศยืนยันความเชื่อสามครั้งใน
ขณะที่ลางบาปดวย เมื่อขึ้นมาจากน้ําลางบาปแลว พวกเขาจะไดรับการเจิมดวยน้ํามันคริสมาจาก
บาทหลวง ตอจากนั้น พวกเขาจะถูกพาไปหามุขนายกเพื่อใหทานปกมือ ระหวางนั้นก็จะขับรอง
เพื่อวอนของพระพรจากพระจิตเจาจากการเจิมดวยน้ํามันคริสมา (Singing with Chrism for the Gift
of the Spirit) จากนั้นบทเพลงที่เปนการภาวนาก็จะถูกขับรองพรอม ๆ กับที่ทุกคนไดเดินเขาไปใน
อาสนวิหารเพื่อเริ่มพิธีบูชามิสซาสําหรับวันปสกา ในมิสซาผูรับศีลลางบาปใหมจะไดรับศีลมหา
สนิทรว มกับบรรดาสั ตบุรุษ ในยุคสมัยของสังฆานุกรยอหน บางทีอาจอยูในชว งครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 6 การลางบาปจะมีทั้งผูใหญและเด็กทารกผสมกัน
ในตอนแรกได ใ ห ข อ สั ง เกตว า ในยุ ค ที่ มี ก ารสร า งสรรค ท างพิ ธี ก รรม คื อ ในกลาง
ศตวรรษที่ 6 พิธีกรรมไดกลายเปนการรักษาไวซึ่งจารีตพิธีและบทภาวนาตาง ๆ ที่มีมาในอดีต
กระนั้นก็ดี ทั้งจารีตพิธีและตัวบทของคําภาวนา บทสูตรตาง ๆ ที่ใชในพิธีการเริ่มตนชีวิตคริสตชน
จะใชไ ม ไ ด กั บผู ที่จ ะรับ ศี ลล า งบาปที่ เ ป น ทารก เพราะสิ่ งตา งๆ ตอ งได รับ การแสดงตามความ
เหมาะสม ดังนั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดก็คือการอบรมดานคําสอนและคําแนะนําตาง ๆ อันเปนสิ่งที่
ปฏิบัติในระยะเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป รวมถึงการทองบทขาพเจาเชื่อและการตอบคําถาม
ตางๆ เหลานี้ไมอาจทําไดกับเด็ก และไดนํามาใชกับบรรดาผูปกครองและพอแมอุปถัมภแทน ยิ่งไป
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กวานั้น คือไมมีความพยายามใดที่จะพัฒนารูปแบบพิธีการเริ่มตนชีวิตคริสตชนที่ใชสําหรับเด็กเลย
ดังนั้น พิธีกรรมของพิธีรับศีลลางบาปที่ใชในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกมาจนกระทั่งทศวรรษที่
1960 นั้น มาจากพิธีกรรมจารีตโรมันของศตวรรษที่ 6โดยไมมีทางเลือกอื่น
บางทีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดของพิธีกรรมโปรดศีลลางบาป ก็คือ ตั้งแตศตวรรษ
ที่ 6 เป น ตนมา ที ละเล็กละนอย การเฉลิมฉลองพิธีศี ลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตน ชีวิตคริสตชน
ประจําปที่ทําในวันปสกาและวันพระจิตเจาเสด็จมา(เปนเตกอสเต) ก็ไดหายไป พิธีโปรดศีลลางบาป
ที่มีเฉพาะในวันปสกาเทานั้นยังไดรับการปฏิบัติกันที่กรุงโรมจนถึงศตวรรษที่ 12 แมวาในตอนตน
ศตวรรษที่ 9 จักรพรรดิชารล-เลอมาญ (Charlemange) ไดพยายามรักษาไวซึ่งประเพณีปฏิบัติเกาแก
นี้แลว คือพยายามทําใหถือปฏิบัติทั่วทั้งจักรวรรดิ แตก็ไมปนผลแตอยางใด มีปจจัยหลาย ๆ อยางที่
ไมสงเสริมใหการปฏิบัตินี้สําเร็จแตปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ อัตราการตายของเด็กมีสูงมากประกอบ
กับพวกเขายอมรับคําสอนเกี่ยวกับบาปกําเนิดของนักบุญออกัสตินอยูแลว จึงเปนการเสี่ยงถาใหรอ
จนถึงวันปสกาเพื่อจะนําเด็กไปลางบาปในพิธีตื่นเฝาประจําป เด็กพวกนี้อาจตายกอน คําสอน
เกี่ยวกับบาปกําเนิดไมใชคําสอนที่ถูกประดิษฐขึ้นโดยนักบุญออกัสติน เพราะเปนสิ่งที่ทานใชเพื่อ
แสดงถึงความจําเปนที่เด็กทารกจะตองไดรับการลางบาป ประกอบกับความเชื่อที่ถือกันทั่วไปแลว
วา หากเด็กทารกตายไปโดยไมไดรับศีลลางบาปก็จะแยกจากพระเจาตลอดกาล หากละเลยจนทําให
เกิดกรณีนี้ขนึ้ ก็ยังถือวาเปนเรื่องรายแรงและมีบทลงโทษทางกฎหมายบานเมืองดวย
จากที่กลาวมา ผลกระทบประการแรกที่เกิดขึ้นทันทีก็คือการดําเนินการเกี่ยวกับศีลลาง
บาปกระทํากันนอกเทศกาลปสกา และจารีตพิธีสําหรับเตรียมเปนคริสตชนก็กระทําแบบรวบรัด
ตัดตอน ในศตวรรษที่ 6 นักบุญเซซารีอุสแหงอารลส (St. Caesarius of Arles) ไดอนุญาตผูปกครอง
ที่มีบุตรหลานใหนําพวกเขามารับศีลลางบาปนอกเทศกาลปสกา แตพวกเขาตองนําเด็กที่รับศีลลาง
บาปมาแจงแกทางโบสถประมาณ10วันหรืออยางนอย1 สัปดาหเพื่อเขาสูกระบวนการจารีตพิธี
เริ่มตนชีวิตคริสตชน ขณะเดียวกัน บรรดาผูปกครองจะตองสวนรวมในกระบวนการตระเตรียมใน
จารี ตพิธี เ ริ่ มต น ชี วิ ตคริ ส ตชนของบรรดาบุ ต รหลานของเขาดว ยโดยการอดอาหารและภาวนา
อยางไรก็ตาม สิ่งเหลานี้จะยังไมเกิดขึ้นจนกวาหนึ่งชั่วโมงหรือกอนพิธีกรรมโปรดศีลลางบาปจะเริม่
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ขึ้นก็พอที่จะจินตนาการไดวาหากการปฏิบัติสิ่งเหลานี้กระทําขึ้นพรอมกันมากขึ้น ผลลัพธก็คือ
จารีตพิธีทั้งหมดของระยะเวลาเหงการเตรียมเปนคริสตชนหรือระยะเวลาแหงการเรียนคําสอน และ
จารีตพิธีแหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนซึ่งในที่สุดแลวก็คงกลายเปนพิธีเดียวซึ่งตั้งแตแรกแลวจารีต
พิธีทั้งหมดตองไดรับการปฏิบัติไปดวยกันเพราะเปนเรื่องของกระบวนการกลับใจสวนบุคคลและ
การเติบโตของชีวิตฝายจิต ดังนั้นจึงเปนที่ชัดเจนวาไมมีเหตุผลที่จะนําเอากระบวนการนี้ขยายไปใช
กับพวกเด็ก ๆ ที่ยังมีมีความสามารถพัฒนาตนเอง
ผลลัพธประการที่สอง คือ คริสตชนไมสูเต็มใจที่จะเลื่อนการลางบาปเด็กออกไป
จนกระทั่งถึงเทศกาลปสกา ผลที่ตามมาจากเรื่องนี้ก็คือ การเฉลิมฉลองพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ของ
การโปรดศีลลางบาปไมใชการเฉลิมฉลองที่ตองมีมุขนายกและชุมนุมพระศาสนจักรทั้งหมดเขารวม
อีกตอไป เพราะการเฉลิมฉลองนี้เปนเรื่องของบาทหลวงผูโปรดศีลลางและสัตบุรุษที่ตองการเขา
รวมเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น คือเมื่อตอนแรกคริสตศาสนาเปนศาสนาของคนเมือง แตบัดนี้ไดแปร
เปลี่ ย นไป คริ ส ต ศ าสนาได ก ระจายไปสู ช นบทซึ่ ง ก อ นหน า นี้ พ วกเขาก็ คื อ คนที่ ไ ม มี ค วามเชื่ อ
ประกอบกับในยุคนี้จักรวรรดิโรมันกําลังตกต่ํา ในตอนตนของยุคกลาง ไดมีการแพรกระจายของ
ศาสนาไปสูชนบท ซึ่งตั้งแตแรกแลวพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรกลุมยอยที่สัตบุรุษตองขึ้นอยู
กับการปกครองของมุขนายกประจําชุมชนนั้นแตบัดนี้ บรรดาผูที่อยูในชนบทซึ่งมีจํานวนมากตอง
อยูในการดูแลของกลุมบาทหลวง หรือบางครั้งอาจตองอยูในการดูแลของบาทหลวงเพียงองคเดียว
สถานการณเชนนี้เปนไปอยางรวดเร็ว ทีละเล็กทีละนอย ก็ทําใหวิถีปฏิบัติของพระศาสนจักร
เปลี่ยนไป
ภายใตสถานการณเชนนี้ ทําใหมีผูไดรับศีลลางบาปที่โปรดโดยบาทหลวงแทนที่จะ
เปนพระสังฆราชเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้จะกระทําในกรณีฉุกเฉินเทานั้น แตบัดนี้
การล า งบาปโดยบาทหลวงกลายเป น เรื่ อ งปกติ ทั้ๆ ที่ตั้ ง แต แ รกแล ว มุข นายกในฐานะหั ว หน า
พระศาสนจั ก รท อ งถิ่ น จะเป น ประธานในพิ ธี ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห ง การเริ่ ม ต น ชี วิ ต คริ ส ตชนใน
พระศาสนจักรทองถิ่นนั้นๆเสมอแตเมื่อมีการลางบาปรายบุคคลทานจึงไมสามารถทําหนาที่เปน
ประธานในทุกๆที่ได บอยครั้งที่มุขนายกเปนประธานแตในการโปรดศีลลางบาปใหกับผูเตรียมตัว
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เปนคริสตชนกลุมแรกเทานั้นจากนั้นก็มอบหมายใหบาทหลวงหรือสังฆานุกรเปนผูโปรดศีลลาง
บาปใหแกผูเตรียมตัวเปนคริสตชนกลุมที่เหลือ สวนทานมาทําหนาที่ปกมือแกผูรับศีลลางบาปใหม
พรอมทั้งขับรองบทเพลงเพื่อวอนขอพระพรของพระจิต จึงเปนที่ชัดเจนวาทุกครั้งที่มีการโปรด
ศีลลางบาป มุขนายกไมไดเปนประธานในพิธีเสมอไป
ในพระศาสนจักรตะวันออกปญหาไดรับการแกไขโดยการที่บรรดามุขนายกมอบหมาย
บรรดาบาทหลวงของพวกทานทําหนาที่ในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนใหสมบูรณ
ไปเลย ยกเวนการเจิมหลังการรับศีลลางบาปที่ผูรับศีลลางบาปใหมจะตองไดรับการเจิมดวยน้ํามัน
มุขนายกเองจะทําหนาที่เจิ มน้ํามัน นี้ ดว ยเหตุนี้ยิ่งทํา ใหการเจิ มดวยน้ํามั นมีความหมายทางศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้จึงเปนเรื่องของการประทับอยูของพระจิต พระศาสนจักร
ตะวั น ออกยั ง คงรั ก ษาไว ซึ่ ง มุ ข นายกในฐานะหั ว หน า พระศาสนจั ก รท อ งถิ่ น เป น ผู ใ ช น้ํ า มั น
คริสมา
ในพระศาสนจั ก รตะวั น ตก มี ก ารพั ฒ นาในแบบที่ แ ตกต า งกั น ออกไป คื อ ตั้ ง แต
ศตวรรษที่ 3 แลว มุขนายกแหงกรุงโรมไดยืนยันวาผูที่เตรียมตัวเปนคริสตชน ในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์
แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชนนั้นพวกเขาตองไดรับตราประทับของพระจิตเจาจากมุขนายก ธรรม
เนียมปฏิบัตินี้ไมไดมีแตเฉพาะในกรุงโรมเทานั้น แตถือปฏิบัติกันทั่วทั้งพระศาสนจักรตะวันตก
ดวย และในศตวรรษที่ 8 และ 9 ก็ไดมีการประยุกตพิธีกรรมของโรมใชทั่วพระศาสนจักรตะวันตก
แลวนั่นหมายความวา เด็กจะไดรับศีลลางบาปจากบาทหลวงที่ดูแลสัตบุรุษเขตนั้นหลังจากที่พวก
เขาเกิดมาไดไมนาน จากนั้นก็จะนําพวกเขาไปใหมุขนายกที่ปกครองดูแลพระศาสนจักรทองถิ่นนั้น
เจิมดวยน้ํามัน ซึ่งจะปฏิบัติกันในเทศกาลปสกาหรือหลังจากนั้นและนี่ก็เปนที่มาของ “ศีลกําลัง”
(Confirmation) ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองจากเดิมที่เคยเปนเพียงภาค 2 ภาคในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการ
เริ่มตน ชีวิ ตคริสตชนเทานั้น แตบั ด นี้ซึ่งทีละเล็ก ทีละนอย ก็ถูก แยกจากกั นอยางสิ้นเชิง และใน
ศตวรรษที่ 16 เด็กยังไมไดรับศีลกําลังจนกระทั่งพวกเขามีอายุรูความ นั่นคือ อายุ 7 ขวบขึ้นไป
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ตอนที่ 2 เอกสารของพระศาสนจักรที่กลาวถึงจารีตพิธีการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
1. เอกกสารจากสภาสังคายนาวาติกันครัง้ ที่ 2
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ไดออกเอกสารตาง ที่เกี่ยวของกับจารีตพิธีการรับผูใหญเขา
เปนคริสตชนดังตอไปนี้
1.1 สังฆธรรมนูญวาดวยเรื่องพระศาสนจักร (Lumen Gentium)
สังฆธรรมนูญนี้ไดรับการอนุมัติใชเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 1964 ไดกลาวเกี่ยวกับ
การรับผูใหญเขามาในพระศาสนจักร ในขอ 11 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 11. ลักษณะศักดิ์สิทธิ์ อันจัดไวเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมสงฆ ออกฤทธิ์
ประสิทธิ์กิจกรรมของตน ทั้งโดยอาศัยศักดิ์สิทธิการตาง ๆ ทั้งโดยอาศัยฤทธิ์กุศล (หรือคุณธรรม)
ตาง ๆ ดวย สัตบุรุษโดยทางศักดิ์สิทธิการ-ลางบาป เขาเขามาอยูในสังกัดพระศาสนจักรเขาไดรับ
ประทับตราใหเขารวมในคารวกิจของพระศาสนา และเขาเกิดใหมเปนบุตรของพระเปนเจา เขา
ไดรับความเชื่อจากพระเปนเจา โดยผานทางพระศาสนจักร เขาจึงมีหนาที่ตองแสดงความเชื่อนั้น
ใหปรากฏตอหนามวลมนุษย โดยทางศักดิ์สิทธิการแหงพละกําลัง
เขากระชับสายสัมพันธกับพระศาสนจักรยิ่งขึ้น โดยที่เขาร่ํารวยขึ้นดวยกําลังพิเศษ
ของพระจิตเจา เขาจึงมีหนาที่เรงรัดยิ่งขึ้นในการแผขยายและในการปองกันความเชื่อดวยวาจาและ
ดวยกิจการในฐานะเปนพยานแทของพระคริสตเจา เมื่อเขาเขาไปรวมมีสวนในสดุดีบูชาอันเปนบอ
เกิดและสุดยอดแหงชีวิตคริสตังทั้งหมด เขาก็ถวายแดพระเปนเจา ซึ่งองคพระเจาเปนเครื่องบูชา
ทั้งถวายตัวเขาเองรวมกับสักการบูชาอันนั้นดวย จึงเปนอันวาในการถวายและในการรวมกับศักดิ์
สิทธิการมหาสนิท ทุกๆ คนไมใชอยางคละ ๆ กันไปแตทุก ๆ คนตางคนตางบําเพ็ญสวนของตนใน
พิธีกรรมอันนั้น อนึ่งเมื่อไดรับพระกายของพระคริสตเจาในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้แลว เขาก็
แสดงออกใหปรากฏเปนรูปเปนราง ซึ่งเอกภาพแหงประชากรของพระเปนเจา เพราะวาศักดิ์สิทธิ
การอันบริสุทธิ์อยางยิ่งนี้ เปนทั้งเครื่องหมายทั้งเครื่องผลิตเอกภาพนั้น เปนที่อัศจรรยใจหนักหนา
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1.2 สังฆธรรมนูญวาดวยเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum Concilium)
สังฆธรรมนูญฉบับนี้ไดรับการอนุมัติใชเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 1963 ไดกลาว ถึงใหมี
การรื้ อ ฟ น จารี ตพิ ธีก ารรั บผู ใ หญ เ ข า เป น คริ ส ตชน ในข อ 64, 65, 66 และ 68 ซึ่ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
ขอ 64. ใหรื้อฟนกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนของผูใหญ ซึ่งแบงเปนหลาย
ขั้นตอนและจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสมณะประมุขทองที่โดยวิธีนี้ กระบวนการเริ่มตน
ชีวิตคริสตชน กําหนดไวสําหรับการอบรมอยางเหมาะสม ก็จะเปนเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ไปดวยจารีตที่
ประกอบเปนระยะๆ
ข อ 65. ในประเทศมิ ส ซั ง มี บ างชาติ ที่ มี พิ ธี เ ข า ศาสนของตนใช อ ยู แ ล ว
เพราะฉะนั้นจะรับเอาบางสวนในจารีตที่มีใชอยูในแตละชาติ มารวมกับจารีตเตรียมตัวรับศีลลาง
บาปที่มีอยูแลวในประเพณี คริสตชนก็ได ขอแตใหเอามาดัดแปลงใหเขากับจารีตคริสตชน ทั้งนี้
โดยถือตามขอ 37-40 ในสังฆธรรมนูญนี้
ขอ 66. ใหแกไขจารีตสําหรับพิธีลางบาปผูใหญทั้งสองแบบทั้งแบบธรรมดาและ
แบบสงาโดยคํานึงถึงการรื้อฟนกระบวนการเริ่มตนชีวิตคริสตชนขึ้นใหม ใหเพิ่มมิสซาเฉพาะ
สําหรับการประกอบพิธีลางบาปไวในหนังสือมิสซาโรมัน
ขอ 68 จารีตล างบาป จะตองมี ห ลายแบบซึ่งสมณะประมุขทองที่ จ ะพิจ ารณา
เลือกใชไ ดในกรณี ที่มีคนรับศีลล างบาปเปนจํานวนมาก นอกจากนั้น ใหแ ตงจารีตแบบสั้นไว
สําหรับผูสอนคําสอนและสัตบุรุษทุกคนโดยทั่วไป เฉพาะอยางยิ่งในประเทศมิสซังจะไดใช เมื่อมี
ใครใกลตายและไมมีบาทหลวงหรืออนุสงฆ

51

Rite of Christian Initiation of Adults : RCIA

1.3 กฤษฎีกา เรื่อง งานธรรมทูตของพระศาสนจักร (Ad Gentes)
กฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ ใ ช เ มื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 1965 ได ก ล า วถึ ง
กระบวนการที่ผูที่จะเขามาเปนคริสตชนจะตองกระทําและจะตองฝกอบรมในการเปนคริสตชน ได
มีการกลาวไวในขอ 14 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 14. ผูที่ไดรับความเชื่อถึงพระคริสตเจาจากพระเปนเจาทางพระศาสนจักร
จะตองเขาสูกระบวนการเขาเปนชีวิตคริสตชน โดยประกอบจารีตทางพิธีกรรม กระบวนการเขา
เปนคริสตชนไมใชเปนการบรรยายขอสัจธรรมและคําสั่งสอนเทานั้น แตเปนการฝกอบรมใหถือ
ชีวิตแบบคริสตชนอยางครบถวน และเปนการฝกหัดที่มี คนสอนอยางดี รวมความวาเปนการ
ฝกอบรมและฝกหัดใหเปนสานุศิษยมีความสนิทเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริสตเจาพระอาจารย
ของตน ฉะนั้นผูที่เขามาในกระบวนการนี้ ตองไดรับการแนะใหรูจักรหัสธรรมเรื่องความรอดและ
การถือคําสั่งสอนของพระวรสาร อีกทั้งตองไดรับการสอนใหรูจักชีวิตแหงความเชื่อ พิธีกรรมและ
ความรักแหงประชากรของพระเปนเจาดวยจารีตศักดิ์สิทธิ์ที่ตองประกอบในเวลาตาง ๆ ตอ ๆ กันไป
หลังจากนั้น เมื่อหลุดพนจากอํานาจแหงความมืด (เทียบ คส. 1:13)ดวยศีลที่รับ
เวลาเขาศาสนา เมื่อตายพรอมกับพระคริสตเจา ถูกฝงพรอมกับพระองคและกลับคืนชีวิตขึ้นมา
พรอมกับพระองคแลว(เทียบ รม.6:4-11; คส.2: 12-13; 1ปต.3:21-22; มก.16:16 ) เขาก็รับพระจิตที่
รับเราเปนบุตรบุญธรรม(เทียบ 1 ธส. 3:5-7 ; กจ.8:14-17 ) และประกอบพิธีรําลึกถึงการสิ้นพระชนม
และการกลับฟนคืนพระชนมของพระคริสตเจารวมกับประชากรทั้งมวลของพระเปนเจา
2. เอกสารจากคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
จากสังฆธรรมนูญ APOSTOLIC CONSTITUTION พระคลังแหงความเชื่อ (Fidei
Depositum) สําหรับการพิมพเผยแพรหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the
Catholic Church-CCC) ซึ่งเรียบเรียงขึ้นหลังสภาสังคายนาวาติกันที่สอง สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ไดอนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1992 และไดประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 1992

52

พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

จากหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ใน ภาค 2 การเฉลิมฉลอง ธรรมล้ําลึกของ
คริสตชน อยูในเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
2.1 ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเขาเปนคริสตชน
CCC 1212 ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มชีวิตคริตชน ศีลลางบาป ศีลกําลังและ
ศีลมหาสนิท ถือวาเปนพื้นฐานของทุกชีวิตคริสตชน “มนุษยมีสวนรวมกับธรรมชาติของพระเจานั้น
โดยอาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเจาทําใหมนุษยเหมือนตนกําเนิด ทําใหชีวิตตามธรรมชาติ
พัฒนาและเจริญงอกงาม ศีลลางบาปทําใหผูมีความเชื่อเกิดใหม ศีลกําลังบํารุงใหเขมแข็งขึ้น และรับ
อาหารทรงชีวิต นิรันดรในศีลมหาสนิท ดังนี้ อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเขาเปนคริสตชน สัตบุรุษจึง
ไดรับทรัพยสมบัติชีวิตพระเจามากขึ้นและกาวหนาสูความสมบูรณแหงความรัก (พระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 )
2.2 การเริ่มชีวิตคริสตชน
CCC 1229 ตั้งแตสมัยอัครสาวก การเขาเปนคริสตชนเรียกรองการเดินทางและการ
ริ เ ริ่ ม หลายขั้ น ตอน การเดิ น ทางนี้ อ าจไปได ร วดเร็ ว หรื อ ช า ก็ ไ ด ในทุ ก กรณี ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
องคประกอบสําคัญดังนี้ การประกาศพระวาจา การยอมรับพระวรสาร ซึ่งเรียกรองการกลับใจ การ
ประกาศยืนยันความเชื่อ ศีลลางบาป การรับพระจิตเจา และการรับศีลมหาสนิท
CCC 1230 การริเริ่มชีวิตคริสตชนนี้ไดใชรูปแบบมากมายในแตละศตวรรษ
ตามแตสถานการณ ในศตวรรษแรกของพระศาสนจักร เราเห็นถึงการพัฒนาการเริ่มชีวิตคริสตชน
ระยะเวลาเตรียมตัวเปน คริสตชน (Catechumenate) มีลําดับพิธีเตรียมตัว และการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ของการเริ่มชีวิตคริสตชน
CCC 1232 สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ไดปรับปรุงใหมสําหรับพระศาสนจักรลาติน
วา “การเรียนคําสอนของผูใหญ ซึ่งแบงเปนหลายชั้น” พิธีเหลานี้ พบไดในหนังสือพิธีรับผูใหญเขา
เปนคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) :1972) นอกเหนือจากนี้สภายังได
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อนุญาตให “ประเทศมิสซังมีบางชาติที่มีพิธีเขาศาสนาของตนใหอยูแลว เพราะฉะนั้น จะรับเอา
บางส ว นในจารีตที่ มี ใ ชอยู ใ นแตละชาติ มารวมกับจารีต เตรี ย มตั ว รับศี ลล า งบาปที่มี อยู แ ล ว ใน
ประเพณีคริสตชนก็ได”
CCC 1233 ปจจุบันนี้ ทุกพิธี ทั้งลาตินและทางตะวันออก การเริ่มชีวิตคริสตชน
ของผูใหญเริ่มพรอมกับการมาเรียนคําสอน และสิ้นสุดดวยการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ คือ ศีล
ลางบาป ศีลกําลัง และ ศีลมหาสนิท ในพิธีทางตะวันออก การเริ่มชีวิตคริสตชนของทารกเริ่มดวย
ศีลลางบาป และตอดวยศีลกําลังและศีลมหาสนิททันที ขณะที่พิธีโรมันมีการสอนคําสอนหลายป
กอนจะใหรับศีลกําลังและศีลมหาสนิท ซึ่งเปนสุดยอดของการรับเขาเปนคริสตชน
2.3 พิธีรับศีลลางบาป
CCC 1234 ความหมายและพระหรรษทานของศีลลางบาปปรากฏอยางชัดเจนใน
พิธีของการฉลอง ผูมีความเชื่อเริ่มเขาสูความร่ํารวยที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้หมายถึง และนําพระพรมาให
ผูรับศีลลางบาปใหมแตละคน ดวยการมีสวนรวมอยางตั้งใจในทาทางและถอยคําของพิธีนี้
CCC 1235 การทําเครื่องหมายกางเขนตอนแรกเริ่มพิธี แสดงถึงตราแหงพระคริสต
เจาเหนือผูเปนของพระองค และหมายถึงพระหรรษทานของการไถบาปซึ่งพระคริสตเจาไดไถเรา
โดยอาศัยกางเขนของพระองค
CCC 1236 การประกาศพระวาจาของพระเจา ใหความกระจางแกผูสมัครและที่
ประชุมดวยความจริงที่ไดรับการเผยแสดง และกระตุนการตอบสนองที่เปนความเชื่อที่ไมอาจแยก
จากศีลลางบาปได อันที่จริง ศีลลางบาปเปน “ศีลแหงความเชื่อ” ในลักษณะพิเศษเนื่องจากวาเปน
เครื่องหมายของการเขาสูชีวิตความเชื่อ
CCC 1237 ขณะที่ศีลลางบาปหมายถึงการปลดปลอยเปนอิสระจากบาปและจากผู
ลอลวง คือ ผีปศาจ จึงมีการประกาศขับไลปศาจจากผูสมัคร แลวจึงมีการเจิมน้ํามันผูเรียนคําสอน
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หรือปกมือเหนือเขา และเขาประกาศละทิ้งอยางชัดเจน เมื่อเตรียมเชนนี้แลว ก็สามารถประกาศ
ความเชื่อของพระศาสนจักรซึ่งจะได “มอบให” โดยทางศีลลางบาป (เทียบ รม.6:17)
CCC 1238 น้ําที่จะใชลางบาป ไดรับการเสกโดยสวดเชิญพระจิต (ณ ขณะนั้นเอง
หรือในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์) พระศาสนจักรวอนขอพระอานุภาพของพระจิตเจาเสด็จลงเหนือน้ํา
โดยอาศัยพระบุตรของพระองค ผูไดรับศีลลางบาปทุกคน “บังเกิดดวยน้ําและพระจิตเจา” (ยน.3:5)
CCC 1239 แลวตามดวยพิธีสําคัญของศีลนี้ ศีลลางบาปที่ตั้งชื่อไวอยางเหมาะสมนี้
มี ค วามหมายถึ ง การตายต อ บาป และเข า สู ชี วิ ต ของพระตรี เ อกภาพผู ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่ ง คล า ยกั บ
พระคริสตเจาผูทรงสิ้นพระชนมและทรงกับคืนชีพ ศีลลางบาปสําเร็จสมบูรณโดยการจุมลงในน้ํา
ศีลลางบาปสามครั้ง อยางไรก็ตาม ตั้งแตสมัยโบราณแลว เราสามารถเทน้ําบนศีรษะของผูสมัครสาม
ครั้งก็ได
CCC 1240 ในพระศาสนจักรลาติน ขณะที่เทน้ําสามครั้ง ศาสนบริกรกลาวคําวา
“ชื่อนัก บุ ญ... ข า พเจาล างท าน เดชะพระนามพระบิด า พระบุ ตรและพระจิต ” ในพิธีก รรมทาง
ตะวันออกขณะที่ผูเรียนคําสอนหันหนาไปทางตะวันออก บาทหลวงก็กลาววา “ผูรับใชของพระเจา
ชื่อ... ไดรับศีลลางบาปในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิตเจา” และขณะที่เอยพระนามพระ
บุคคลของพระตรีเอกภาพนั้นก็จุมผูรับศีลลงในน้ําและยกขึ้นมา
CCC 1241 การเจิมดวยน้ํามันคริสมา ซึ่งพระสังฆราชเสกเรียบรอยแลว หมายถึง
พระพรของพระจิตเจาที่ใหกับผูรับศีลคนใหม เขากลายเปนคริสตชน กลาวคือ “ไดรับการเจิม” ดวย
พระจิต เจา ได เ ขาร ว มกั บพระคริสตเจา ผู ไ ดรับการเจิมเป นสงฆ ประกาศกและกษัตริย (เทีย บ
หนังสือพิธีกรรมโรมัน พิธีโปรดศีลลางบาปเด็ก ขอ 62)
CCC 1242 ในพิธีกรรมทางพระศาสนจักรตะวันออก การเจิมภายหลังการรับศีล
ลางบาปถือเปนการโปรดศีลกําลัง สวนในพิธีกรรมโรมัน พระสังฆราชจะเจิมอีกเปนครั้งที่สอง ดวย
น้ํามันคริสมา กลาวคือ เปนการ “ยืนยัน” และทําใหการเจิมศีลลางบาปสมบูรณ
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CCC 1243 ชุดขาว หมายความวา ผูรับศีลลางบาปนั้นได “ สวมพระคริสตเจา”
(กท.3:27) เขาก็กลับเปนขึ้นมาพรอมกับพระคริสตเจา เทียนที่จุดจากเทียนปสกา หมายความวา
พระคริสตเจาไดทรงสองสวางผูกลับใจใหม ในพระคริสตเจานั้นผูรับศีลลางบาปเปน “ แสงสวาง
ของโลก” (มธ.5:14) บัดนี้ ผูรับศีลลางบาปใหมเปนบุตรพระเจาในพระบุตรองคเดียว จึงสามารถ
สวดบทอธิฐานของบุตรพระเจาวา “ ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย”
CCC 1244 การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อกลายเปนบุตรของพระเจา สวมชุดงาน
เลี้ยง ผูกลับใจใหมก็ไดรับอนุญาตเขาสู “งานเลี้ยงของพระชุมพานอย” ( มธ.5:14; ฟป. 2:15) และรับ
อาหารแหงชีวิตใหม คือ พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา พระศาสนจักรตะวันออกยังคง
อนุ รั ก ษ ค วามสํ า นึ ก แห ง เอกภาพของการเริ่ ม ชี วิ ต คริ ส ตชนอย า งมี ชี วิ ต ชี ว า โดยการให
ศีลมหาสนิทกับผูรับศีลลางบาปใหมและศีลกําลังทุกคน แมแตเด็ก โดยระลึกถึงพระวาจาขององค
พระผูเปนเจาวา “ ปลอยใหเด็ก ๆ เขามาหาเราเถิด อยาหามเขาเลย ” ( มก.10:14) พระศาสนจักร
ลาติน อนุญาติใหรับศีลมหาสนิทไดเฉพาะผูที่ไดบรรลุถึงวัยการใชเหตุผล ซึ่งอธิบายไดวา ศีลลาง
บาปนําไปสูศีลมหาสนิท โดยพาผูรับศีลลางบาปใหมที่เปนเด็กไปใกลพระแทนเพื่อสวดบท ขาแต
พระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
CCC 1245 การอวยพรอยางสงา เปนการปดทายพิธีโปรดศีลลางบาป ในโอกาสรับ
ศีลลางบาปของผูเกิดใหมนั้น การอวยพรมารดาของเด็กมีความหมายเชนกัน
ใครสามารถรับศีลลางบาปได
CCC 1246 “ทุกคนและทีย่ ังไมรับศีลลางบาปเทานั้นสามารถรับศีลลางบาปได”
ศีลลางบาปผูใหญ
CCC 1247 ตั้งแตพระศาสนจักรเริ่มแรก การโปรดศีลลางบาปแกผูใหญเปนปรกติ
ในที่ใหมที่มีการประกาศพระวรสาร การเตรียมตัวผูจะรับศีลลางบาป จึงเปนงานสําคัญในการเริ่ม

56

พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

เขาสูความเชื่อและชีวิตคริสตชน ผูเรียนคําสอนควรพรอมรับพระพรของพระเจาในศีลลางบาป
ศีลกําลังและศีลมหาสนิท
CCC 1248 การเตรียมตัวผูรับศีลลางบาป หรือการอบรมผูเรียนคําสอนนั้นมี
เปาหมายใหเขากลับใจและมีความเชื่อแบบผูใหญ เปนการสนองตอบตอการริเริ่มของพระเจาและมี
ความผูกพันกับชุมชนพระศาสนจักร การเตรียมตัวผูรับศีลลางบาปนี้จึงเกี่ยวของกับ “ การฝกอบรม
ใหถือชีวิตแบบ คริสตชนอยางครบถวน... ฝกหัดใหสานุศิษยมีความสนิทเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระคริสตเจา พระอาจารยของตน ฉะนั้น ผูเรียนคําสอนตองไดรับการแนะนําใหรูจักธรรมล้ําลึก
เรื่องความรอดและปฏิบัติตามคําแนะนําแหงพระวรสาร อีกทั้งตองแนะนําพวกเขาเขาสูชีวิตแหง
ความเชื่อ พิธีกรรมและความรักแหงประชากรของพระเจาโดยผานขั้นตอนตาง ๆ ”
CCC 1249 ผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป “รวมเขาอยูในพระศาสนจักร และเปนคนใน
พระเคหะของพระคริสตเจาแลว และบอยทีเดียว เขาดํารงชีวิตอยางมีความเชื่อ ความไวใจ และความ
รัก” “พระศาสนจักรผูมารดาก็ใหความรักเอาใจใส โอบอุมเขาไวแลวเชนกัน”
ความเชื่อและศีลลางบาป
CCC 1253 ศีลลางบาปเปนศีลศักดิ์สิทธิ์แหงความเชื่อ (เทียบ มก.16:16) แตความ
เชื่อจําเปนตองมีชุมชนของผูมีความเชื่อ คริสตชนแตละคนเชื่อในคําสอนของพระศาสนจักรเพียง
อยางเดียว ความเชื่อที่เรียกรองใหรับศีลลางบาป ไมใชความเชื่อที่สมบูรณและเปนผูใหญ แตเปน
การเริ่มตนซึ่งตองพัฒนาในพิธีโปรดศีลลางบาป บาทหลวงจะถามผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป หรือ
พอแมอุปถัมภวา “ ทานขออะไรจากพระศาสนจักรของพระเจา ” และเขาก็ตอบวา “ ความเชื่อ”
CCC 1254 ผูรับศีลลางบาปทุกคน ไมวาเด็กหรือผูใหญ ตองพัฒนาความเชื่อ
หลังจากรับศีลลางบาป เพราะเหตุนี้ทุกปในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรรื้อฟนคําสัญญาแหง
ศีลลางบาป การเตรียมตัวเพื่อรับศีลลางบาปนั้นนําไปสูทางเขาสูชีวิตใหมเทานั้น ศีลลางบาปเปนบอ
เกิดชีวิตใหมในพระคริสตเจาซึ่งชีวิตคริสตชนทั้งครบไหลหลั่งออกมา

57

Rite of Christian Initiation of Adults : RCIA

CCC 1255 เพราะวาพระหรรษทานแหงศีลลางบาปสามารถพัฒนาขึ้นได ความ
ชวยเหลือของพอแมจึงมีความสําคัญ รวมทั้งบทบาทของพอแมทูนหัว ซึ่งตองเปนผูมีความเชื่อมัน่ คง
มีความสามารถและพรอมที่จะชวยเหลือผูรับศีลลางบาปใหม ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญก็ตามบน
หนทางของชีวิต คริสตชน หนาที่ของเขาคือหนาที่ของพระศาสนจักรที่แทจริง (Officium) ชุมชน
พระศาสนจักรทั้งครบมีสวนรับผิดชอบในการพัฒนา และการรักษาพระหรรษทานที่ไดรับในศีล
ลางบาป
ใครสามารถโปรดศีลลางบาปได
CCC 1256 ศาสนบริกรของศีลลางบาปตามหนาที่ คือ พระสังฆราชและบาทหลวง
และใน พระศาสนจักรลาตินยังมีสังฆานุกรดวย ในกรณีจําเปนใครก็ตามรวมถึง ผูไมไดรับศีลลาง
บาปดวย สามารถโปรดศีลลางบาปได ถาเขามีความตั้งใจจริง ความตั้งใจนั้นคือตองทําสิ่งที่พระศา
สนจักรทําเมื่อโปรดศีลลางบาป และใชบทภาวนาตอพระตรีเอกภาพที่กําหนดสําหรับโปรดศีลลาง
บาป พระศาสนจักรมีเหตุผลที่เปนไปไดนี้คือน้ําพระทัยของพระเจาที่ตองการชวยโลกใหรอด และ
ศีลลางบาปเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อความรอด (เทียบ 1 ทธ. 2:4)
3. เอกสารจากประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
หลั ง จากการประชุ ม สั ง คายนาวาติ กั น ที่ 2 ได มี ก ารเรี ย กร อ งให รื้ อ ฟ น กฎหมาย
พระศาสนจักรขึ้นใหม สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่2 ประกาศกฎหมายใหมเมื่อ วันที่ 25
มีนาคม 1983 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 1983
จากประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมีการกลาวถึงในสิ่งที่เกี่ยวของกับจารีตพิธีการรับ
ผูใหญเปนคริสตชน ในบรรพ 3 วาดวยเรื่องหนาที่การสอนของพระศาสนจักร และในบรรพ 4 วา
ดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
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บรรพ 3 หนาที่การสอนของพระศาสนจักร (The Teaching Office of The Church)
ในลักษณะ 2 กิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร (Missionary Action of The
Church)
มาตรา 788 วรรค 1 เมื่ อ ครบช ว งเวลาก อ นการเป น คริ ส ตชนสํ า รองก็ ใ ห รั บ
บุคคลที่แสดงเจตนาจะรับความเชื่อในพระคริสตเขาเปนคริสตชนสํารองดวยจารีตทางพิธีกรรมและ
บันทึกชื่อเขาลงในทะเบียนสําหรับคริสตชนสํารอง
วรรค 2 โดยการอบรมและการฝกเปนคริสตชน คริสตชนสํารองเขา
สูรหัสธรรมแหงความรอดอยางเหมาะสมและเขาสูชีวิตแหงความเชื่อ ชีวิตพิธีกรรม ชีวิตความรัก
แหงประชากรของพระเจาและการแพรธรรม
วรรค 3 เป น หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกที่จะออกกฎระเบียบการเปนคริสตชนสํารอง กฎระเบียบเหลานี้ตองกําหนดสิ่งที่
คาดหวังจากคริสตชนสํารองและสิทธิพิเศษที่พวกเขาควรไดรับ
มาตรา 789 คริ ส ตชนใหม จะต อ งได รั บ การอบรมอย า งเหมาะสม เพื่ อ จะเข า
ใจความจริงแหงพระวรสารอยางลึกซึ้ง และหนาที่อันเกิดจากศีลลางบาปที่ตองปฏิบัติ พวกเขายัง
ตองเปยมดวยความรักที่จริงใจตอพระคริสตเจา และตอพระศาสนจักรของพระองค
บรรพ 4 หนาที่ทําใหศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร (The Office of Sanctifying in
The Church)
ใน ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ มีการกลาวไววา
มาตรา 842 วรรค 2 ศีลลางบาป ศีลกําลังและศีลมหาสนิท เสริมกันและกัน จน
วาจําเปนตองรับศีลเหลานั้น เพื่อใหการเริ่มตนเปนคริสตชนสมบูรณ
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ใน ลักษณะ 1 ศีลลางบาป (Baptism)
หมวด 1 การประกอบศีลลางบาป
มาตรา 850 ศีลลางบาปตองประกอบตามจารีตที่กําหนดไวในหนังสือพิธีกรรมที่
ไดรับการรับรองแลว เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน ตองรักษาสวนประกอบที่จําเปน เพื่อทําใหศีล
ศักดิ์สิทธิ์มีผลเทานั้น
มาตรา 851 การประกอบศีลลางบาปตองเตรียมการที่จําเปนดังตอไปนี้
ผูใหญที่ประสงคจะรับศีลลางบาป ตองเขารับเปนคริสตชนสํารองและ
เทาที่จะเปนไปได ตองผานขั้นตอนตาง ๆ เขาสูการเริ่มทางศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สอดคลองกับจารีตของการ
เริ่มตนที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประยุกตใชและตามขอกําหนดที่สภาได
ประกาศใช
มาตรา 852 วรรค 1 ขอกําหนดของมาตราตาง ๆ ที่วาดวยศีลลางบาปผูใหญ
นํามาใชกับทุกคนที่พนวัยทารกแลว และรูจักใชเหตุผลแลว
มาตรา 853 นอกจากกรณีความจําเปนตอง น้ําที่ใชในการโปรดศีลลางบาปตอง
ไดรับการเสกตามขอกําหนดของหนังสือพิธีกรรม
มาตรา 854 การโปรดศีลลางบาปทําไดโดยการจุมน้ํา หรือการเทน้ําตามขอกําหนด
ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
มาตรา 855 บิดามารดา พอแมอุปถัมภ และเจาอาวาส ตองเอาใจใสมิใหใชชื่อที่ผิด
แผกจากความรูสึกของคริสตชน
มาตรา 856 แมศีลลางบาปจะประกอบในวันใดก็ได โดยปกติแนะนําใหประกอบ
ในวันอาทิตย หรือ ถาเปนไปไดในพิธีตื่นเฝาของวันปาสกา
หมวด 2 ศาสนบริกรศีลลางบาป
มาตรา 861 วรรค 1 ศาสนบริกรศีลลางบาปตามปกติ คือมุขนายก บาทหลวง
และสังฆานุกร โดยคงไวซึ่งขอกําหนดแหงมาตรา 530 ขอ 1
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มาตรา 863 การโปรดศีลลางบาปผูใหญที่มีอายุอยางนอยครบ 14 ป ตองเสนอไปยัง
มุขนายกสังฆมณฑล เพื่อใหทานโปรดศีลเอง ถาทานวินิจฉัยเห็นควรวาจะทําเชนนั้น
หมวด 3 ผูที่จะรับศีลลางบาป
มาตรา 864 มนุษยทุกคนและมนุษยเทานั้นที่ยังมิไดรับศีลลางบาปสามารถรับศีล
ลางบาปได
มาตรา 865 วรรค 1 เพื่อใหผูใหญรับศีลลางบาปได เขาตองแสดงเจตจํานงคที่
จะรับศีลนี้และตองเรียนรูขอชีวิตคริสตชนอยางเพียงพอ ตองไดรับการทดสอบชีวิตคริสตชนใน
ขณะที่เปนคริสตชนสํารอง ยิ่งกวานั้น เขาตองไดรับการกระตุนเตือนใหเปนทุกขถึงบาปของตน
วรรค 2 ผูใหญที่อยูในอันตรายใกลตายรับศีลลางบาปได ถาเขาได
แสดงเจตจํานงวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะรับศีลลางบาปและสัญญาวา จะถือตามบัญญัติของศาสนาคริสต
โดยมีความรูบาง ถือความจริงที่สําคัญ ๆ ของความเชื่อ
มาตรา 866 เวนแตวามีเหตุผลตรงขาม อยางยิ่ง ผูใหญ หลังรับศีลลางบาปแลว ให
รับศีลกําลังทันที รวมในการถวายบูชามิสซา และรับศีลมหาสนิทดวย
หมวด 4 พอ- แม อุปถัมภ
มาตรา 872 เทาที่เปนไปได ผูรับศีลลางบาปมีพอแมอุปถัมภไดคนหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่
ชวยผูรับศีลลางบาปที่เปนผูใหญในพิธีเริ่มตนเปนคริสตชน และถาผูรับศีลลางบาปเปนทารก ก็มี
หนาที่พรอมกับบิดามารดานําทารกนั้นมารับศีลลางบาปและชวยเหลือใหผูไดรับศีลลางบาปแลว
เจริญชีวิตคริสตชนที่เหมาะสม และปฏิบัติพันธะที่ติดมากับศีลลางบาปนั้นอยางซื่อสัตย
มาตรา 873 ตองมีพออุปถัมภคนหนึ่ง หรือแมอุปถัมภคนหนึ่งเทานั้น หรือจะมีทั้ง
พออุปถัมภและแมอุปถัมภก็ได
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มาตรา 874 วรรค 1 บุคคลที่รับหนาที่เปนพอแมอุปถัมภนั้นตอง
1. ไดรับการเลือกจากผูจะรับศีลลางบาปเอง หรือจากบิดามารดา หรือจากผูทํา
หนาที่แทนบิดามารดาของเขา ถาขาดบุคคลเหลานี้ ใหเจาอาวาสหรือศาสนบริกรเลือกแทน บุคคลที่
เปนพอแมอุปถัมภตองมีความเหมาะสมและมีเจตจํานงรับหนาที่นี้
2. มีอายุครบ 16 ปบริบูรณ เวนแตมุขนายกสังฆมณฑลไดกําหนดอายุเปนอยาง
อื่น หรือเจาอาวาสหรือศาสนบริกรเห็นวามีเหตุอันควรยกเวนใหได
3. เปนคาทอลิกที่รับศีลกําลังและศีลมหาสนิทและเจริญชีวิตที่สอดคลองกับ
ความเชื่อ ซึ่งเหมาะสมกับบทบาทที่จะรับ
4. ไมเปนบุคคลที่ยังตองโทษใด ๆ ทางกฎหมายพระศาสนจักร ไมวาโทษที่ลง
ทัณฑแลว หรือโทษที่ไดประกาศโดยชอบ
5. ไมเปนบิดาหรือมารดาของผูจะรับศีลลางบาป
4. ขอกําหนดของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
หลังจากที่มีการประกาศใชกฎหมายใหมของพระศาสนจักร จึงทําใหสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิก ออกประกาศขอกําหนดที่ใชเฉพาะประเทศ (Particular Norms) เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักร และสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกคาทอลิกใน
ประเทศไทย ไดประกาศใชขอกําหนดนี้อยางเปนทางการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 1992 โอกาสสมโภช
พระนางมารียไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรค มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 1992
จากขอกําหนดนี้ไดมีการพูดถึงเกี่ยวกับจารีตพิธีการรับผูใหญเขาเปนคริสตชนใน 2
กฤษฎีกา คือ กฤษฎีกา 8 และกฤษฎีกา 10 ซึ่งไดกลาวไวดังนี้
กฤษฎีกาที่ 8 ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเตรียมผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป
มาตรา 788 # 3 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก เปนผูรับผิดชอบในการ
ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเตรียมตัวรับศีลลางบาป และกําหนดวาพวกเขาควรไดรับสิทธิพิเศษ
อะไรบาง
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เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 788# 3 สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศวา
1. ตองจัดใหผูใหญที่จะสมัครใจรับศีลลางบาปเปนผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปหรือ
เทียบเทา (เทียบมาตรา 852 # 1 ) สวนเด็กในวัยเรียนที่ยังไมไดรับศีลลางบาปก็ใหถือขอกําหนด
เดียวกันนี้
2. เฉพาะบุคคลที่ไดรับ “จารีตรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป” เทานั้น จึงจะไดรับการ
พิจารณาวาเปนผูที่เตรียมตัวรับศีลลางบาป
3. ผูสมัครจะไดรับการชี้แจงถึงพิธีเตรียมตัวเปนขั้น ๆ เพื่อรับศีลลางบาป เมื่อจบพิธี
แตละขั้นจะตองลงชื่อ และผูเปนประธานในพิธีแตละขั้นจะตองลงชื่อดวย
4. ผูสมัครจะถูกรวมเขาไปในกลุมที่ตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูสมัครไดรับ
ประสบการณทางดานชีวิตของพระศาสนจักร
5. สิทธิพิเศษสําหรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปมีดังนี้คือ
5.1 มีสิทธิไดรับพิธีปลงศพในพระศาสนจักร
5.2 มีสิทธิไดรับการอวยพรตาง ๆ
กฤษฎีกาที่ 10 พิธีโปรดศีลลางบาป
มาตรา 854 พิธีโปรดศีลลางบาป จะใชวิธีจุมน้ําหรือวิธีเทน้ําก็ไดใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 854 สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศวาพิธีโปรดศีลลางบาปใหใชวิธีเทน้ํา ถาตองการใชวิธีจุม
น้ําตองไดรับอนุมัติจากพระสังฆราชประมุขของสถานที่ที่จะทําพิธีโปรดศีลลางบาปกอน
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ตอนที่ 3 พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนเปนกระบวนการสําหรับผูใหญที่ตั้งใจและเต็มใจแสวงหา
พระเจา
ผูทรงชีวิตและดําเนินตามหนทางแหงความเชื่อและการกลับใจโดยการนําขององค
พระจิตเจาอาศัย พระหรรษทานจากพระเจาเขาจะไดรับความชวยเหลือทางวิญญาณในการเตรียมตัว
และไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในเวลาอันเหมาะสม
พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนนี้เคยใชอยูในพระศาสนจักรตั้งแตโบราณกาลมาแลว ซึ่งมิใช
แตเพียงการประกอบพิธีศีลลางบาป ศีลกําลังและศีลมหาสนิทเทานั้น แตยังประกอบดวยขั้นตอน
ตาง ๆ ในกรเตรียมตัวรับศีลลางบาป จนปจจุบัน สภาสังคายนาวาติกันที่สองไดกําหนดใหมีการรื้อ
ฟนแกไขและปรับปรุงกระบวนการนี้ใหมีความเหมาะสมกับประเพณีนิยมของทองถิ่นตาง ๆ
1. โครงรางของพิธีรับผูใหญเปนคริสตชน
การรับเขาเปนคริสตชนดําเนินการทามกลางหมูคณะคริสตชน ซึ่งทําการไตรตรอง
คุณคาแหงธรรมล้ําลึกปสการวมกับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป รื้อฟนการเปลี่ยนแปลงจิตใจของ
ตนเอง พรอมกับเปนแบบอยางชักจูงผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปใหนอบนอมเชื่อฟงพระจิตดวยใจ
กวางมากขึ้น
พิ ธี รั บ เข า เป น คริ ส ตชนนี้ ดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเต็ ม ใจร ว มมื อ ของผู ใ หญ
การปฏิบัติงานของพระศาสนจักรและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งนอกจากจะมี
ระยะเวลาสําหรับสอบถามความเขาใจเรื่องศาสนาอยางลึกซึ้งแลว ยังมีขั้นตอนตาง ๆ เพื่อเตรียมตัว
ผูจะรับศีลลางบาป เปรียบเหมือนการเดินไปขางหนาที่ตองเดินผานประตูทีละขั้น ๆ ซึ่งถือวาเปน
เวลาสําคัญมากของการรับเปนคริสตชน
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผูใหญคนหนึ่งสมัครใจอยากเปนคริสตชน พระศาสนจักรจะรับเขาเปน
ผูเตรียมรับศีลลางบาป ประกอบดวยพิธีตอ นรับ
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ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผูเตรียมตัวลางบาปมีความเชื่อมั่นและเวลาเตรียมตัวก็เกือบสิ้นสุดแลว
พระศาสนจักรจัดใหเขาเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์อยางเขมขนยิ่งขึ้น ประกอบไปดวยพิธีเลือกสรร
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อการเตรียมตัวฝายวิญญาณสิ้นสุดแลว ผูเตรียมตัวลางบาปจะไดรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรับเขาเขาเปนคริสตชน ประกอบไปดวยพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ ในขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นนี้มี
ระยะเวลาสําหรับสอบถามความเขาใจเรื่องศาสนาอยางลึกซึ้ง คือ
1. ระยะเวลาที่ 1 เปนระยะเวลาที่ฝายผูสมัครจะแสวงหาความจริง และฝายพระศาสน
จักรก็ประกาศขาวดีใหเขาฟง ระยะเวลานี้สิ้นสุดลง เมื่อผูสมัครไดรับการนับเขาเปนผูเตรียมตัวรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์
2. ระยะเวลาที่ 2 เปนเวลาเรียนคําสอน เริ่มตั้งแตผูสมัครถูกนับเขาเปนผูเรียนคําสอน
อาจใชเวลาหลายป ระยะเวลานี้ใชสําหรับเรียนคําสอนและเรียนรูพิธีกรรม และสิ้นสุดลงในวัน
คัดเลือกผูที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์
3. ระยะเวลาที่ 3 เปนระยะเวลาสั้น ๆ สําหรับเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยปกติอยูใน
เทศกาล มหาพรต ระยะเวลานี้ใชสําหรับชําระจิตใจใหสะอาด และใหรูแจง
4. ระยะเวลาสุดทายเปนเวลาตลอดเทศกาลปสกา เรียกวาระยะเวลาเปนคริสตชนใหม
คือเปนเวลาสําหรับแสวงหาประสบการณในการดําเนินชีวิตคริสตชน และสําหรับติดตอและเขา
สังคมคริสตชนอยางแนนแฟนยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงประกอบดวยชวงเวลาที่ตอเนื่องกัน 4 ระยะ คือ
4.1 ระยะเวลาเบิกทางกอนเรียนคําสอน
4.2 ระยะเวลาเรียนคําสอน
4.3 ระยะเวลาเตรียมรับศีลศักดิส์ ิทธิ์
4.4 ระยะเวลาเปนคริสตชนใหม เมื่อมีประสบการณเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องหมู
คริสตชนใหดียิ่งขึ้น
การรับเขาเปนคริสตชน เปนการมีสวนรวมเปนครั้งแรกในการสิ้นพระชนมและการ
กลับคืน พระชนมชีพของพระคริตเจาอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นกําหนดเวลาชําระจิตใจให
สะอาดและรูแจงโดยปกติอยูในเทศกาลมหาพรต สวนเวลาเปนคริสตชนใหมตกในเทศกาลปสกา
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เพราะฉะนั้นการพึ่งรับเปนคริสตชนตั้งแตตนจนจบตองมีลักษณะปสกา ดวยเหตุนี้เทศกาลมหาพรต
จึงเกิดผลอยางเต็มที่ เพื่อบรรดาผูไดรับคัดเลือกไดเตรียมตัวอยางเขมขน และใหถือคืนวันเสาร
ศักดิ์สิทธิ์เปนเวลาปกติสําหรับรับศีลศักดิ์สิทธิ์เขาเปนคริสตชน แตถามีความจําเปนทางดานอภิบาล
สัตบุรุษ ก็หามประกอบพิธี 3 ศีลนั้นนอกเวลาที่กลาวแลว
2. การเบิกทางกอนเรียนคําสอน
เนื่องจากระยะเวลาเตรียมเรียนคําสอนเปนระยะเวลาที่สําคัญมาก เพราะระยะเวลานั้นมี
การแพรธรรม “ประกาศขาวเรื่องพระเยซูคริสตเจา พระองคทรงเปนหนทาง ความจริง และชีวิต”
ดังนั้น เวลาทั้งหมดกอนเรียนคําสอนจึงเปนเวลาสําหรับประกาศเบิกทาง ละทิ้งบาป และไตรตรอง
ความตั้งใจที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจา ระยะเวลานี้บาทหลวง สังฆานุกร หรือครูคําสอนตอง
อธิบายพระวรสารใหผูสมัครเขาใจอยางเหมาะสม ใหเอาใจใสเขา และทําใหผูสมัครมีความอบอุน
ในการติดตอกับหมูคริสตชน ตลอดระยะเวลาเบิกทางนี้ บาทหลวงผูใหการอบรมควรภาวนาอุทิศ
แกผูเรียนคําสอนและผูสนใจศาสนา
สภาประมุข แห งบาทหลวงโรมันคาทอลิก อาจกํ าหนดวิธีติ ดต อกับผู สนใจศาสนา
ดังตอไปนี้
1. ใหตอนรับคนเหลานั้นในฐานะที่เขาเปนผูสนใจศาสนา มิใชผูมีความเชื่อ
2. การตอนรับควรทําใหเหมาะกับโอกาสและประเพณีทองถิ่น
3. การตอนรับควรทําในระหวางการประชุมนอกโบสถของคริสตชน
3. การเรียนคําสอน
ฝายแรกคือผูสมัครใจที่จะเรียนคําสอน อีกฝายคือพระศาสนจักรที่จะรับผูสมัคร พระ
เจาไดประทานพระหรรษทานใหเพราะเขาแสดงความปรารถนาอยางเปดเผย และพระศาสนจักรก็
รับและถวายเขาแดพระเปนเจาเปนครั้งแรก
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อันดับแรก ผูสมัครตองมีการกลับใจเบื้องตน คือ มีความเชื่อแรกเริ่มที่เกิดขึ้นกอนมา
สมัครเรียนคําสอน และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต มีความเขาใจเบื้องตนถึงการละทิ้งบาป
ตองเริ่มรูจักภาวนาขอพระเปนเจาชวยบอยๆ บาทหลวงผูอบรม สังฆานุกรผูชวย มีหนาที่วินิจฉัย
เครื่องหมายภายนอก และมีหนาที่ตองระวังอยาใหผูสมัครที่ไดรับศีลลางบาปแลวมารับอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อประกอบพิธีรับสมัครแลว ใหจดชื่อผูสมัครเรียนคําสอนในทะเบียนที่มี และใหเพิ่มชื่อของผู
ประกอบพิธีและผูอุปถัมภตลอดจนวันและสถานที่รับผูสมัครเรียนคําสอนดวย
พระศาสนจักรไดเอาใจใสผูเรียนคําสอนเหลานี้ถือเปนลูกของตน และรวมเขาอยูใน
พระศาสนจักร และพระเคหะของพระคริสตเจาแลว เพราะพระศาสนจักรชุบเลี้ยงเขาดวยพระวาจา
ของพระเปนเจาและชวยเหลือเขาดวยพิธีกรรม เพราะฉะนั้นขอใหผูเรียนคําสอนมีสวนรวมใน
วจนพิธีกรรมและใหหมั่นรับพรและสิ่งคลายศีลตางๆ ทุกครั้งที่มีสองคนแตงงานกัน โดยทั้งสองฝาย
เปนผูเรียนคําสอนก็ดี หรือฝายหนึ่งเปนผูเรียนคําสอน (อีกฝายเปนคนตางความเชื่อ) ก็ใหใชพิธี
สมรสอันเหมาะสม ดังที่มีอยูในหนังสือพิธีศีลสมรส ที่สุดถาผูเรียนคําสอนเสียชีวิตในขณะที่เรียน
คําสอนอยู ก็มีสิทธิ์รับการปลงศพแบบคริสตชน
การเรียนคําสอนเพื่ออบรมผูเรียนคําสอนดานวิญญาณและฝกฝนใหถือธรรมเนียมคริต
ชน เพื่อจะทําใหเขามีน้ําใจดีและเขมแข็ง ตองอาศัยวิธีการ 4 อยาง โดยระยะเวลาการเรียนคําสอน
ขึ้นกับความชวยเหลือของพระเปนเจาและสภาพแวดลอม พระสังฆราชจะเปนผูกําหนดระยะเวลา
ในการเรียนคําสอนและเปนผูควบคุมการสอนในบางครั้ง
หากผูสอนคําสอนใชวิธีการที่ดีและเหมาะสม เปนขั้นตอน มีวจนพิธีกรรมประกอบ
จะชวยใหเขาเรียนรูหลักคําสอนและธรรมล้ําลึกแหงความรอดดวย และเมื่อเขาคุนเคยกับการดําเนิน
ชีวิตแบบ คริสตชนและไดรับแบบอยางที่ดีแลว เขาจะภาวนาตอพระเจาและนําผูอื่นมาหาพระ
คริสตเจาพรอมกับไดรับการดลใจใหรักและรับใชเพื่อนมนุษย เขาก็มีสวนรวมในพระคริสตเจาแลว
แนนอนวาพระศาสนจักรใชวิธีที่เหมาะสม เพื่อชวยใหเขากาวหนา โดยชําระจิตใจใหพระพรของ
พระบํารุงใจเขา จึงควรจัดวจนพิธีกรรมเพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทใหเขา หรือใหรวมพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณในภาควจนพิธีกรรมและในภาคศีลมหาสนิทก็ได
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ชีวิตพระศาสนจักรคือการแพรธรรม ผูเรียนคําสอนตองรวมมือในการเผยแพรขาวดี
อยางแข็งขัน ดวยชีวิตที่เปนพยานและการประกาศยืนยันความเชื่อของตน
4. การเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ตามปกติ การเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์จะตรงกับเทศกาลมหาพรต เพราะในชวงนี้เปน
ชวงที่ พระศาสนาจักรใหคริสตชนระลึกถึงศีลลางบาปและใชโทษบาป เพื่อเตรียมตัวฉลองธรรมล้ํา
ลึกแหงปสกา ผลของธรรมล้ําลึกปสกาก็คือชีวิตใหมที่ไดรับเวลารับศีลลางบาป จุดประสงคของ
การเตรียมตัวรับศีลนี้ คือการเตรียมจิตใจในการเตรียมนี้พระศาสนาจักรจะคัดเลือกผูที่พรอมจะรับ
ศีลลางบาปในวันนเสารศักดิ์สิทธิ์ พิธีนี้เรียกวา “พิธีเลือกสรร” เพราะพระศาสนาจักรคัดเลือกใน
พระนามของพระเจา
กอนการคัดเลือก ผูที่จะรับศีลลางบาปตองกลับใจและเปลี่ยนความประพฤติ ตองรูคํา
สอนพอสมควร และตองมีความเชื่อและความรัก นับแตวันเลือกสรร มีธรรมเนียมเรียกผูเตรียม
ตัวรับศีลลางบาปวา “ผูไดรับเลือกสรร” หรืออยางอื่นตามประเพณี ในระยะนี้ มีการเตรียมตัวอยาง
เขมขน จึงมีการประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีสอบถาม และพิธีมอบบทภาวนา
ก) ควรประกอบพิธีสอบถามอยางสงาในวันอาทิตย เพื่อจุดหมายสองประการ คือ
เพื่ อ ให ผู ไ ด รั บ เลื อ กสรรสํ า นึ ก ว า มี อ ะไรไม ดี และอ อ นแอ ให แ ก ไ ข มี อ ะไรที่ ดี แข็ ง แรงและ
ศักดิ์สิทธิ์ ก็ใหรักษาไวอยางมั่นคง
ข) พิธีมอบบทภาวนาเปนพิธีท่ีพระศาสนาจักรมอบบท “ขาพเจาเชื่อ” และบท “ขาแต
พระบิ ด า” เพื่ อ ส อ งสว า งจิ ต ใจของเขา เมื่ อ ได ยิ น บทข า พเจ า เชื่ อ จะได เ ตื อ นให เ ขาระลึ ก ถึ ง สิ่ ง
มหัศจรรยที่พระเจาทรงกระทําในการกอบกูมนุษย เมื่อไดยินบทขาแตพระบิดาใหเขารูซึ้งยิ่งขึ้นถึง
จิตตารมณใหมของพระเยซูเจา
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เมื่อใกลจะรับศีลลางบาป
ก) ผูไดรับเลือกสรรตองเวนจากงานที่เคยทําในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ หาเวลาสํารวม และ
สวดภาวนา อดอาหารตามกําลังความสามารถของตน
ข) ในวั น เสาร ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถ า มี ก ารชุ ม นุ ม ผู ไ ด รั บ เลื อ กสรร จะประกอบพิ ธี เ ตรี ย ม
บางอยาง เชน พิธีสวดบทขาพเจาเชื่อ พิธีสัมผัสหูและปาก และถาเห็นสมควรก็ประกอบพิธีเจิม
น้ํามันศีลลางบาป
5. พิธีเขาเปนคริสตชน
พิธีเขาเปนคริสตชนประกอบดวยศีลลางบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท ทําใหผูไดรับ
เลือกพนจากบาป เขาอยูในหมูประชากรของพระเจา
5.1 การประกอบพิธีศีลลางบาปผูใหญ
มีจุดสําคัญอยูที่การใชน้ํา พรอมกับออกพระนามพระตรีเอกภาพ กอนนั้นมีพิธีเสก
น้ํา และการประกาศความเชื่อ
ในพิธีเสกน้ํา มีการอธิบายธรรมล้ําลึกปสกา การออกพระนามพระตรีเอกภาพ และ
การนําน้ํามาใชในทางศักดิ์สิทธิ์
พิธีประกาศละทิ้งปศาจ และพิธีประกาศความเชื่อ ที่ประกาศแลวในตอนเสกน้ํา
ผูประกอบพิธีจะประกาศสั้นๆ อีกในตอนหลั่งน้ําลางบาป และผูรับพิธีตองประกาศธรรมล้ําลึกดวย
ความเลื่อมใส เพราะไดรับความรอดก็ตอเมื่อเขามีความเชื่อแลว เขาตองสมัครใจทําพันธสัญญากับ
พระคริสตเจา โดยละทิ้งความลุมหลง มาสนิทชิดเชื้อกับพระเจา
หลั ง จากนั้ น ผู รั บ พิ ธี ก็ จ ะเข า มารั บ ธรรมล้ํ า ลึ ก นี้ โ ดยรั บ การหลั่ ง น้ํ า ล า งบาป
หลังจากที่ไดประกาศความเชื่อในพระตรีเอกภาพแลว พระองคก็จะนับเขาเปนผูเลือกสรรทามกลาง
บุตรบุญธรรม และประชากรของพระองค
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การใช น้ํ า มี ค วามสํ า คั ญ เพราะเป น เครื่ อ งหมายถึ ง การมี ส ว นร ว มในการ
สิ้นพระชนมของพระคริสตเจาอยางลึกล้ํา ผูที่เชื่อถึงพระองคก็ตายไปจากบาป แลวคืนชีพสูชีวิต
นิรันดร การเลือกเอาวิธีจุมหรือหลั่งน้ํา ใหดูตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี
การเจิมน้ํามันคริสมาหลังพิธีหลั่งน้ํา เปนเครื่องหมายแสดงวาผูรับพิธีมีสวนในการ
เปนบาทหลวงและกษัตริยของพระคริสตเจา และนับเขาในหมูประชากรของพระเปนเจา เสื้อขาว
หมายถึงศักดิ์ศรีของชีวิตใหม เทียนที่จุดหมายถึงพระเจาทรงเรียกใหเขาดํารงชีวิตสมกับผูเปนบุตร
แหงความสวาง
5.2 การประกอบศีลกําลังผูใหญ
ตามประเพณีโบราณในพิธีกรรมโรมัน ผูใหญที่ไดรับศีลลางบาป จะตองรับศีล
กําลังตอในทันที เวนแตจะมีเหตุขัดขวางสําคัญ ความเกี่ยวโยงกันนี้แสดงวาธรรมล้ําลึกปสกานี้เปน
หนึ่งเดียวกันพระบุตรจําตองเสด็จมาประกอบภารกิจ พระจิตจําตองเสด็จมาประทานพระคุณ ศีล
ลางบาปและศีลกําลังจําตองเกี่ยวโยงกัน ดั้งนั้นอาศัยศีลศักดิ์สิทธนี้ พระบุตรและพระจิตเจาก็เสด็จ
มาถึงผูรับศีลลางบาปพรอมดวยพระบิดา ดวยเหตุนี้ เมื่อประกอบพิธีศีลกําลังตอจากศีลลางบาป ก็
ใหงดเจิมน้ํามันคริสมา
5.3 การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ที่สุด มีการประกอบบูชามิสซาซึ่งผูรับศีลลางบาปใหมมีสวนรวมในวันนี้เปนครั้ง
แรก โดยมีอภิสิทธิ์อยางเต็มที่ และไดเขามาเปนคริสตชนอยางสมบูรณ เพราะในพิธีนี้ ผูไดรับศีล
ลางบาปใหมไดรับราชสมณเพศ มีสวนรวมในการนําของถวายไปยังแทนบูชา เขามีสวนรวมกับที่
ชุมนุมทั้งหมดในการถวายบูชา และสวดบทขาแตพระบิดา ซึ่งเปนการเผยจิตตารมยของผูเปนบุตร
บุญธรรมของพระเปนเจา ที่สุดเมื่อเขารับพระกายที่ถูกมอบและพระโลหิตที่หลั่งออกมาแลว เขาก็
ยืนยันวา เขายินดีที่จะรับภารกิจที่จะเปนองคพยานถึงพระคริสตเจา และเขาเริ่มลิ้มรสทิพยาหาร
ตั้งแตเวลานี้
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5.4 ระยะเวลาเปนคริสตชนใหม
เมื่อจบขั้นตอนสุดทายแลว กลุมคริสตชนใหมควรพิจารณาพระวรสาร รับศีล
มหาสนิท ประกอบกิจเมตตาบาง นับเปนความกาวหนาในการเขาใจธรรมล้ําลึกปสกาอยางลึกซึ้ง
นอกจากนั้น คริสตชนใหมจะเขาใจธรรมล้ําลึกตางๆ ไดดียิ่งขึ้นเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติม และรับศีล
มหาสนิทบอยๆ ก็จะไดลิ้มรสพระวาจา สนิทกับองคพระจิตเจามากยิ่งขึ้น การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ชวย
ทําใหรูเขาใจพระคัมภีร และเขาใจชีวิตมนุษยมากยิ่งขึ้น ชวงเวลาแหงการเปนคริสตชนใหมจึงเปน
ช ว งเวลาสํา คั ญ ที่ ผูรั บศี ล ล า งบาปใหมจ ะมีพ อ แม ทูน หั ว คอยช ว ยเหลื อ และมี ความสั มพั น ธกั บ
คริ ส ตชนอื่ น ๆ อย า งใกล ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น จุ ด สํ า คั ญ ของการเป น คริ ส ตชนใหม จึ ง อยู ที่ พิ ธี มิ ส ซาบู ช า
ขอบพระคุณ ซึ่งอยูในชวงเทศกาลปสกา อันจะทําใหคริสตชนใหมไดรับฟงบทอานที่หลอเลี้ยง
สภาพจิตใจและบรรยากาศของการเปนกลุมคริสตชน
5.5 หนาที่และศาสนบริการแหงศีลลางบาป
การประกาศขาวดีสําหรับคริสตชนเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับประชากรของพระเจา
พระศาสนจักรโอบอุมและเลี้ยงดูความเชื่อที่ไดรับมาจากอัครสาวก โดยผานทางศาสนบริการของ
พระศาสนจักร ผูใหญที่ไดรับเรียกมารับพระวรสารโดยพระจิตเจา และทารกที่ไดรับศีลลางบาปโดย
ความเชื่อของพระศาสนจักรและเติบโตในความเชื่อนั้น ดังนั้น เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ครูคําสอนและ
ฆราวาสอื่นๆ ควรทํางานกับบาทหลวงและสังฆานุกรในการตระเตรียมพิธีลางบาป ในพิธี ประชากร
ของพระเจา (มีตัวแทนทั้งที่เปนพอแม พอแมอุปถัมภ และ ญาติพี่นอง เพื่อน เพื่อนบาน และสัตบุรุษ
ในโบสถ) ควรมีสวนรวมอยางจริงจัง ดังนั้น พวกเขาจะแสดงความเชื่อเดียวกันและรวมชื่นชมยินดี
กับสิ่งที่ผูรับศีลลางบาปไดรับในการเขาเปนสมาชิกของชุมชนคริสตชน เปนสงเสริมและชวยให
บรรลุถึงการเริ่มกลับใจ ฝกอบรมผูกลับใจใหรูเรื่องความเชื่อ และทําใหเขาเขาไปในกลุมคริสตชน
ดังนั้นเปนงานของผูไดรับศีลลางบาปแลวที่จะแสดงตนวาเปนผูพรอมอยูเสมอ ที่จะปฏิบัติตาม
กระแสเรียกใหเปนผูแพรธรรม คือชวยเหลือผูที่แสวงหาพระคริสตเจา ในเหตุการณตางๆ ของ
ชีวิตประจําวันก็เชนเดียวกับในการแพรธรรม ศิษยของพระคริสตเจาไมวาผูใด ตองมีสวนในภาระ
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ตองหวานความเชื่อใหแพรออกไป เพราะฉะนั้นตองชวยผูสมัครและผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปตลอด
ระยะเวลาของการรับเขาเขาเปนคริสตชน คือในเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป ในเวลากอนการเตรียม
ตัวรับศีลลางบาป และในเวลาเปนคริสตชนใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
5.5.1 ในการประกาศแพรธรรมและกอนเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป ใหสัตบุรุษ
ไดมีสวนรวมกับผูเตรียมเปนคริสตชนในการสะทอนคุณคาแหงธรรมล้ําลึกปสกา และโดยการรื้อ
ฟนการกลับใจของผูมีความเชื่อของสมาชิกทุกคนในพระศาสนจักร ตองมุงที่จะประกาศขาวของ
พระคริสตเจาแกโลกดวยคําพูดและกิจการ รับผูสมัครเขาในครอบครัว เขาในการสนทนาสวนตัว
และเขามาในการประชุมอยางของหมูสัตบุรุษ
5.5.2 สัตบุรุษควรมารวมในพิธีตางๆ ที่ประกอบในเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป
และแสดงตัวพรอมที่ตอบ ภาวนา ขับรอง
5.5.3 ในวันเลือกสรร โดยที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความเจริญของกลุมคริสตชนเอง
สัตบุรุษพึงเอาใจใสในการเตรียมการชําระตนใหบริสุทธิ์และรับการสองสวาง คือการการเตรียม
จิตใจ พระศาสนจักรคัดเลือกผูที่พรอมจะศีลลางบาป
5.5.4 ในเทศกาลมหาพรต ระยะเวลาการชําระตนใหบริสุทธิ์และรับการสองสวาง
จากพระเปนเจา ตรงกับเทศกาลมหาพรต เพราะในเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรมีจุดประสงคที่
จะฟนฟูสัตบุรุษ โดยใหเขาระลึกถึงศีลลางบาป
5.5.5 ในระยะเวลาเปนคริสตชนใหม ชุมชนคริสตชนกับผูรับศีลลางบาปใหมก็
รวมกันพิจารณารําพึงพระวรสาร และรวมในบูชามิสซาเพื่อความกาวหนาในการเขาใจและใหความ
รักและความชวยเหลือ เพื่อเขาจะไดรูสึกมีความยินดียิ่งขึ้นในหมูผูไดรับศีลลางบาป
สําหรับพอแมอุปถัมภหรือพอแมทูนหัว เทาที่เปนไปได ผูรับศีลลางบาปมีพอแม
ทูนหัวไดหนึ่งคน ซึ่งมีหนาที่ชวยผูรับศีลลางบาปที่เปนผูใหญ ในพิธีเริ่มตนเปนคริสตชน และถา
ผูรับศีลลางบาปเปนทารก ก็มีหนาที่พรอมกับบิดามารดานําทารกนั้นมารับศีลลางบาปและชวยเหลือ
ใหผูไดรับศีลลางบาปแลวเจริญชีวิตคริสตชนที่เหมาะสม และปฏิบัติพันธะที่ติดมากับศีลลางบาป
นั้นอยางซื่อสัตย โดยพอแมทูนหัวตองอยูกับผูสมัครรับศีลลางบาปในวันเลือกสรรในพิธีประกอบ
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ศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ และในกําหนดเวลาเปนคริสตชนใหม และตองคอยชี้นําใหลูกทูนหัวของตน
ดําเนินชีวิตตามคุณคาแหงพระวรสาร คอยสอนหรือใหคําแนะนําในยามที่เขาเกิดความสงสัยหรือมี
ปญหาในชีวิต ตองคอยปลูกฝงชีวิตคริสตชนที่เขาไดรับในวันรับศีลลางบาปใหเจริญงอกงามขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนั้น พอแมทูนหัวตองทําหนาที่ในที่สาธารณะคือเปนผูที่คอยชวยเหลือผูรับศีลลาง
บาปใหมใหถือคําสัญญาเมื่อครั้งรับศีลลางบาปอยางซื่อสัตย
มุขนายกตองควบคุมและสงเสริมโครงการที่เกี่ยวกับการอภิบาลผูเตรียมตัวเปน
คริสตชน คือ มุขนายกตองเปนประธานในพิธีเลือกสรรในเทศกาลมหาพรต และเปนผูประกอบพิธี
ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเขาเปนคริสตชนสําหรับผูที่อายุ 14 ปขึ้นไปในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์ มุขนายก
ตองเอาใจใสบรรดาครูคําสอนคือเตรียมตัวเขาใหพรอมและมอบหมายเขาในการประกอบพิธีขับไล
ปศาจแบบธรรมดา (Minor Exorcisms) และอวยพรแกผูที่เปนคริสตชน
บาทหลวงไมใชทําหนาที่ในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์เทานั้น แตยังมีหนาที่ในการ
ติดตามดูแลผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปทั้งในดานการปกครองและในแบบสวนตัว โดยเฉพาะตองเอา
ใจใสเปนพิเศษแกผูที่ยังลังเลใจหรือมีปญหา โดยใหสังฆานุกรหรือบรรดาครูคําสอนไดเตรียมตัวเขา
อยางดีและเหมาะสม และตองยินดีฟงความคิดเห็นและชวยเหลือเขาอยางถึงที่สุด บาทหลวงที่
ประกอบพิธีศีลลางบาปแกผูใหญ หรือเด็กที่ถึงอายุเรียนคําสอนแลว ถามุขนายกไมอยู ก็ใหประกอบ
พิธีศีลกําลังดวย เวนแตจะตองประกอบศีลนี้ในเวลาอื่น ถาผูรับศีลกําลังมีจํานวนมาก ผูประกอบ
พิธีศีลกําลังจะขอใหบาทหลวงอื่นชวยในการประกอบศีลนี้ก็ได แตบาทหลวงที่จะชวยประกอบศีล
นี้ จะตอง
ก) มีห น าที่ ห รือ ตําแหน งพิเศษอยางหนึ่งในสั งฆมณฑล คือ เป น อุปสั งฆราช
(Vicarii Generales) หรือ ปลัดผูไดรับมอบหมายทํางานแทนมุขนายก ( Vicarii seu Delegati
Episcopales) หรือปลัดแขวง หรือปลัดภาค (Vicarii Districtuales seu Regionales)หรือผูมีตําแหนง
เสมอเทากับบุคคลเหลานี้ หรือ
ข) เปนเจาอาวาสในทองที่ที่มีการประกอบศีลกําลัง หรือเปนเจาอาวาส ในทองที่
ที่ผูรับศีลกําลังขึ้นอยู หรือเปนบาทหลวงที่ไดมีสวนชวยในการสอนคําสอนเตรียมตัวผูจะรับศีล
กําลังเปนพิเศษ
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ถ า สั ง ฆานุ ก รอยู ใ นที่ นั้ น ต อ งเป น ผู ช ว ยพิ ธี ถ า สภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกเห็นควรแตงตั้งสังฆานุกรถาวรควรกําหนดใหมีจํานวนมากพอสมควร เพื่อจะไดถือ
ขั้น กําหนดเวลาและกิจปฏิบัติของการเตรียมตัวรับศีลลางบาป ในทุกแหงที่มีความตองการดาน
อภิบาลสัตบุรุษ ผูสอนคําสอนมีหนาที่ซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับความกาวหนาของผูเตรียมตัวลาง
บาป และความเจริญของกลุมคริสตชน ฉะนั้นทุกครั้งที่ทําได ใหผูสอนคําสอนมีสวนรวมในพิธี
ตางๆอยางแข็งขัน เวลาสอน เขาพึงระวังใหคําสอนที่สอนนั้นเปยมไปดวยจิตตารมณของพระวร
สาร เหมาะกับสัญลักษณของพิธีกรรม และตรงกับการหมุนเวียนของเทศกาลตางๆ เหมาะกับผู
เตรียมตัวลางบาป และประกอบดวยประเพณีนิยมของทองถิ่น เทาที่จะทําได ยิ่งกวานั้น ผูไดรับ
มอบหมายจากมุขนายกจะประกอบพิธีขับไลปศาจแบบธรรมดา และใหพร ตามที่กลาวในหนังสือ
พิธี (เลข 113-124 ) ก็ได
6. เวลาและสถานที่สําหรับการรับเขาเปนคริสตชน
ใหจิตตาภิบาลใชประมวลพิธีรับเขาเปนคริสตชนดังนี้ คือ
6.1 ประกอบพิธีศีลศัก ดิ์สิทธิ์ในคืน วันเสารปสกาและประกอบพิธีเลือกสรรในวัน
อาทิตยแรกของเทศกาลมหาพรต ในสวนที่เกี่ยวกับเวลาประกอบพิธีรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป
พึงสังเกตขอตอไปนี้
ก.) เวลาประกอบพิธีอยาใหกระชั้นเร็วจนเกินไป ใหคอยจนกวาผูสมัครรับศีลมี
ระยะเวลาพอที่จะมีความเชื่อเบื้องตน และภายนอกไดแสดงใหเห็นถึงการกลับใจ สภาพจิตใจและ
ฐานะของเขาดวย
ข.) ในที่ที่เคยมีผูสมัครรับศีลจํานวนมาก ใหคอยจนกวาผูสมัครรวมกลุมพอจะ
สอนคําสอนและประกอบพิธีกรรมตางๆ
ค.) ในป ห นึ่ ง ๆ กํ า หนดให มี ส องหรื อ สามวั น หรื อ กํ า หนดให มี ส องหรื อ สาม
ระยะเวลาเหมาะๆ เพื่อประกอบพิธีนี้เปนปรกติ
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6.2 “พิธีเลือกสรร” หรือ “พิธีจดชื่อ” โดยปรกติใหประกอบในวันอาทิตยแรกของ
เทศกาลมหาพรต หรือ ในวันธรรมดาของสัปดาหก็ได
6.3 “พิธีไตรตรอง” ใหประกอบในวันอาทิตยที่ 3 , 4 และ 5 ของเทศกาลมหาพรตหรือ
ในวันอาทิตยอื่นของเทศกาลมหาพรต หรือในวันธรรมดาที่เหมาะกวาของสัปดาหก็ไดใหประกอบ
พิธีสามครั้ง แตถามีเหตุขัดของสําคัญ มุขนายกจะยกเวนใหครั้งหนึ่ง ในกรณีพิเศษ แตในเมื่อไมมี
เวลา ถาไดประกอบพิธีเลือกสรรกอนกําหนด ก็ใหประกอบพิธีครั้งหนึ่งกอนกําหนด พึงระวังอยาให
ระยะเวลาชําระจิตใจใหสะอาดและรูเห็นแจงนานกวาแปดสัปดาห
6.4 ตั้งแตโบราณกาล “พิธีมอบบทภาวนา” เนื่องจากตองทําหลังพิธีไตรตรอง อยูใน
ระยะเวลาชําระจิตใจใหสะอาดและรูแจงดวย ใหประกอบในวันธรรมดาของสัปดาห คือ บทขาพเจา
เชื่อ ใหมอบในสัปดาหหลังพิธีไตตรองครั้งที่หนึ่ง สวนบทขาแตพระบิดาใหมอบในสัปดาหหลังพิธี
ไตรตรองครั้งที่สาม และเพื่อใหพิธีกรรมในเวลาเตรียมตัวลางบาปสงายิ่งขึ้น พิธีมอบบทภาวนาทั้ง
สองจะนําไปประกอบระหวางในเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป แบบเดียวกับ “พิธีเลื่อนขั้น” ก็ได
ในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากผูไดรับเลือกสรรวางเวนจากงานและตั้งใจพิจารณารําพึง
พิธีเตรียมตางๆ เวลากระชั้นกอนรับศีลจึงประกอบได คือ พิธีทองบทภาวนาขาพเจาเชื่อ พิธีสัมผัสหู
และปาก พิธีเลือกชื่อนักบุญ และแมแตพิธีเจิมน้ํามันศีลลางบาป
ในคืนวันเสารปสกา ใหประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 3 ศีลที่รับผูใหญเขาเปนคริสตชนแต
ถาผูเตรียมตัวรับศีลลางบาปมีจํานวนมาก ใหสวนใหญรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในคืนนี้ สวนคนอื่นใหเลื่อน
ไปในวันตางๆ ภายในอัฐมวารของสมโภชปสกา ในโบสถใหญหรือในโบสถสาขา ในกรณีนี้ ให
ใชบทมิสซาของวันนั้น ๆ หรือบทมิสซาประกอบพิธีเพื่อรับเขาเปนคริสตชน โดยจะใชบทอานของ
คืนวันเสารดวยก็ได โดยในบางกรณี จะเลื่อนไปประกอบศีลกําลังในราวตอนปลายระยะเวลาเปน
คริสตชนใหม เชนในวันอาทิตยสมโภชพระจิตเจาก็ได
ทุก ๆ วั นอาทิ ตย หลั งวั นอาทิตยแรกของเทศกาลปสกา ใหประกอบบูชามิ สซาที่
เรียกวา “บูชามิสซาเพื่อผูที่รับศีลลางบาป” (คือมิสซาของวันอาทิตยตาง ๆ ในเทศกาลปสกานั่นเอง)
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โดยทั้งหมู คริสตชนทั้งผูรับศีลลางบาปใหมพรอมดวยพอแมทูนหัว ไดรับเชิญใหมารวมบูชามิสซา
ที่กลาวนี้อยางสม่ําเสมอ
7. นอกเวลาที่กําหนด
แมวาโดยปกติ ประมวลพิธีรับเขาเปนคริสตชนกําหนดใหประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์ในคืน
วันเสารปสกา แตในกรณีพิเศษและถามีความจําเปนทางดานอภิบาลสัตบุรุษ อนุญาตใหประกอบพิธี
เลือกสรร กับใหถือระยะเวลาจิตใจใหสะอาดและรูแจง ในเวลานอกเทศกาลมหาพรต อีกทั้งอนุญาต
ใหประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์ในเวลาอื่น ไมใชคืนวันเสารปสกาหรือวันปสกา แมในกรณีปกติ แตทวามี
ความจําเปนทางดานอภิบาลสัตบุรุษ เชน ในที่ที่มีผูรับศีลลางบาปจํานวนมากมาย ก็อนุญาตให
เลือกเวลาอื่นได โดยถือเทศกาลปสกาเปนอันดับหนึ่ง สําหรับประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการที่
รับเขาเปน คริสตชน แตไมอนุญาตสําหรับพิธีรับเขาเปนคริสตชนตอนที่ตามปกติตองประกอบใน
เทศกาลมหาพรต ในกรณีเชนนั้น เมื่อเปลี่ยนเวลาแทรกเขาไปในพิธีกรรมแลว ใหโครงรางของ
ประมวลพิธีทั้งหมดคงอยูเหมือนเดิมพรอมกับมีชวงเวลาอันเหมาะสม สวนการดัดแปลงแกไขให
ทําดังตอไปนี้
8. พิธีลางบาปผูใหญ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับเขาเปนคริสตชนควรใหประกอบในวันอาทิตย โดยมี “พิธีเลือกสรร”
ใหประกอบประมาณ 6 สัปดาหกอนประกอบศีลที่รับเขาเปนคริสตชน เพื่อใหมีเวลาพอสําหรับ
ประกอบพิธีสอบถามและพิธีมอบบทภาวนา แตระวังอยาใหพิธีเลือกสรรตรงกับวันสมโภชของป
พิธีกรรม
• “พิธีไตรตรอง” อยาประกอบในวันสมโภช
• พิธีตาง ๆ ใหประกอบในสถานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความจําเปนพิเศษ
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกสามารถดัดแปลงแกไขพิธีรับผูใหญเขาเปน
คริสตชนในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
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8.1 กอนเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป ในที่ที่เห็นสมควร ใหกําหนดวิธีอยางใดอยาง
หนึ่งสําหรับผูนิยมศาสนา หรือที่เรียกวาผูมีใจโอนเอียงเห็นดวย
8.2 ในที่ที่การนับถือของคนตางศาสนามีอยางแพรหลาย เพิ่มพิธีขับไลปศาจครั้งแรก
กับพิธีประกาศละทิ้งปศาจครั้งแรกลงไปในพิธีรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป
8.3 ถา ที่ ใ ดเห็ น เป น การไม ส มควรจะแตะต อ งหน า ผาก กํา หนดให ทํา เครื่ อ งหมาย
กางเขน ขางหนาหนาผากแทนได
8.4 ที่ใดมีการตั้งชื่อใหมทันทีใหแกผูเขาพิธี ตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาที่มิใช
คริสตศาสนา กําหนดใหตั้งชื่อใหมแกผูสมัครรับศีลในพิธรี ับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป
8.5 ตามประเพณีทองถิ่น ยอมใหพิธีรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป มีพิธีอยางอื่นสําหรับ
เปนเครื่องหมายแสดงวารับเขาเขามาในหมูคริสตชน
8.6 ในระยะเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาป นอกจากพิธีตาง ๆ ที่เคยทํา ใหรื้อฟนนํา “พิธี
เลื่อนขั้น” กลับมาใช เชน พิธีมอบบทภาวนา พิธีสัมผัสหูและปาก ฯลฯ
8.7 กําหนดใหงดเวนไมทําการเจิมผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป หรือกําหนดใหเลื่อนการ
เจิมไปทํารวมกับพิธีเตรียมในเวลากระชั้นกอนรับศีลลางบาป หรือกําหนดใหทําการเจิมในระหวาง
เตรียมตัวรับศีลลางบาปแบบเดียวกับ “พิธีเลื่อนขั้น”
8.8 แตงสูตรประกาศละทิ้งปศาจใหรัดกุมและสงายิ่งขึ้น
9. เรื่องที่เปนหนาที่ของมุขนายก
มุขนายกมีหนาที่ตองดําเนินการในสังฆมณฑลที่ตนรับผิดชอบดังตอไปนี้ คือ
9.1 จัดใหมีการอบรมในเวลาเตรียมตัวรับศีลลางบาปขึ้น และกําหนดกฎเกณฑอัน
เหมาะสมตามความตองการ
9.2 แลวแตกรณีแวดลอม กําหนดวา พิธีรับเขาเปนคริสตชนจะประกอบนอกเวลา
กําหนดไดหรือไมและเมื่อไร
9.3 ยกเวนไมตองประกอบพิธีไตตรองครั้งหนึ่ง และในกรณีพิเศษถึงสองครั้ง เพราะมี
เหตุขัดของสําคัญ (ดูเลข 240)
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9.4 อนุญาตใหใชพิธีแบบสั้นบางสวนหรือทั้งหมด (ดูเลข 240)
9.5 มอบหมายใหผูสอนคําสอนซึ่งเปนผูสมควรอยางแทจริง กับไดรับการเตรียมอยาง
เหมาะสม ประกอบพิธีขับไลปศาจและใหพร (ดูเลข 44 และ 47)
9.6 เป น ประธานในพิ ธี เ ลื อ กสรร แล ว แสดงความเห็ น ชอบรั บ รองการรั บ ผู ไ ด รั บ
เลือกสรรดวยตนเองหรือผูแทน (ดูเลข 44)
10. การดัดแปลงแกไขซึ่งเปนหนาที่ของผูประกอบพิธี
ในอารัมภบททั่วไป และในกฎพิธีของพิธีลางบาป ผูประกอบพิธีไดรับสิทธิ์ที่จะเลือกประกอบพิธี
อยางนี้หรืออยางนั้น จึงควรจะใชสิทธิ์นี้อยางเต็มที่และโดยรูและเขาใจดีๆ ในหลายตอหลายแหงกฎ
พิธีไดจงใจไมกําหนดวาตองปฏิบัติหรือภาวนาวาอยางไร หรือปลอยใหเลือกทําไดสองวิธี ทั้งนี้ก็ให
ผูประกอบพิธีจะไดดัดแปลงพิธีใหเหมาะกับสภาพของผูสมัครรับศีล และผูรวมพิธีตามความวินิจฉัย
อยางรอบคอบในแงอภิบาลสัตบุรุษ กฎพิธีใหใชกฎอยางกวางขวางอยางที่สุดเกี่ยวกับคําเตือนและ
คําภาวนา ซึ่งผูประกอบพิธีจะตั ดใหสั้นหรื อเปลี่ยนหรือเพิ่มจุด ประสงคในการภาวนาไดเสมอ
แลวแตกรณี ทั้งนี้ก็เพื่อใหเหมาะกับสภาพของผูสมัครรับศีล (เชน เขากําลังเศราโศกหรือยินดีใน
เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด แก ค นในครอบครั ว ) หรื อ เพื่ อ ให เ หมาะกั บ สภาพของผู ม าร ว มพิ ธี
(เชน เขากําลังเศราโศกหรือยินดีในเหตุการณที่เกิดขึ้นมีผลสะทอนถึงคนทั้งสังฆตําบลหรือทั้งเมือง)
เปนหนาที่ของผูประกอบพิธีที่จะดัดแปลงตัวบทตาง ๆ โดยเปลี่ยนเพศหรือคําศัพทที่ใชแลวแตความ
เหมาะสมของแตละกรณี
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วิจัยโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method) อาศัยการวิจัยเชิงสํารวจโดยมี
วัตถุประสงคที่จะศึกษากระบวนการที่โบสถซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ ดําเนินการจัด
พิธีรับผู ใ หญ เ ข า เปนคริสตชน ได ดํา เนิน การในลัก ษณะใด เปนไปตามแบบที่สภาประมุ ข แหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิก กําหนดไวหรือไมและมีปญหา อุปสรรคในการทําพิธีรับผูใหญเขาเปน
คริสตชนมากนอยเพียงใด
การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนโบสถคาทอลิกซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตางๆ ทั่วประเทศจํานวน
471 แหง กลุมตัวอยางประชากร เปนโบสถคาทอลิกที่สุมจากสังฆมณฑล 10 แหงทั่วประเทศ
จํานวน 386 แหง โดยใชวิธีการสุมอยางงาย

ตัวแปรที่ศึกษา
1. กระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนของแตละโบสถ
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2. สถานภาพของผูตอบ ประกอบดวย ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการบวช
ระยะเวลาเปนครูคําสอน ระยะเวลาเปนคริสตชน เพศ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติตามพิธี

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดดําเนินการดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการเกี่ ย วกั บ พิ ธี รั บ ผู ใ หญ เ ข า เป น
คริสตชนคาทอลิก
2. วิเคราะหกระบวนการกระบวนการเกี่ยวกับพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิก
3. สรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ และแบบ
ปลายเปด ใหผูตอบแสดงความคิดเห็น
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงดาน
เนื้อหา สํานวนภาษาที่ใช หลังจากนั้นจึงนําไปปรับปรุงแกไข
5. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. วิทยาลัยแสงธรรมทําหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามสงไปยังโบสถที่เปน
กลุมตัวอยาง
2. รวบรวมแบบสอบถามที่สงกลับคืนเพื่อตรวจดูความเรียบรอยครบถวนสมบูรณของ
การตอบ
3. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงในคอมพิวเตอร เพื่อนําผลไปประมวล วิเคราะห
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การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูลมาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวสังเคราะห
แยกตามประเภทของเนื้อหาที่ตองการ
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การวิจัย เรื่อง การสํารวจกระบวนการเกี่ยวกับพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชเปนโบสถคาทอลิกจํานวน 386 โบสถ
สุมจากสังฆมณฑล 10 แหงทั่วประเทศ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสํารวจรายการและแบบปลายเปด
ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 116 ชุด คิดเปนรอยละ 30.1 ของจํานวนโบสถที่เปนกลุมตัวอยาง
ดําเนินการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหเนื้อหานําเสนอผลการวิเคราะหดังนี้

1. สถานภาพของผูตอบ
ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบ แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คารอยละของจํานวนผูตอบ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง

จํานวนคน

รอยละ

77
39

67.0
33.0
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ตารางที่ 1 (ตอ)
สถานภาพ
2. สถานภาพของผูตอบ
เจาอาวาส
ผูชวยเจาอาวาส
ครูคําสอนที่รับผิดชอบการจัดพิธี ฯ
คริสตชน
คริสตชนใหม
อื่น ๆ ( ไมระบุ)
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมระบุ

จํานวนคน

รอยละ

62
5
11
24
5
9

53.4
4.3
9.5
20.7
4.3
7.8

17
61
32
3
3

14.7
52.6
27.6
2.6
2.6

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม(ในฐานะตัวแทนของโบสถ) สวนใหญเปนเพศ
ชายรอยละ 67.0 เพศหญิงรอยละ 33.0 เมื่อพิจารณาตามฐานะหนาที่ พบวา รอยละ 53.4 เปน
บาทหลวงเจาอาวาส รองลงมา รอยละ 20.7 เปนคริสตชน สวนฐานะอื่น ๆ มีเพียงเล็กนอย ( รอย
ละ 7.8 ถึง 4.3) โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 52.6 รองลงมา มี
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 27.6 มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 14.7 สวนนอยมาก
มีวุฒิปริญญาเอก (รอยละ 2.6)
การศึกษาสถานภาพของผูตอบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ดํารงฐานะหนาที่ แสดงดวยคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลา ( ป) ทีด่ ํารงฐานะหนาที่
ฐานะหนาที่
บาทหลวง (เจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส)
ครูคําสอน
คริสตชน
คริสตชนใหม
ไมตอบ

n
67
11
24
5
9

ต่ําสุด
3
2
1
1
-

สูงสุด
57
25
59
4
-

SD
11.1
7.9
15.3
2.12
-

X
22.4
12.6
32.2
2.5
-

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบที่มีฐานะเปนบาทหลวงมีจํานวนมากที่สุด มีระยะเวลาการ
บวชเฉลี่ย 22.4 ป รองลงมาไดแก ผูตอบที่มีฐานะเปนคริสตชน มีระยะเวลาที่เปนคริสตชนเฉลี่ย
32.2 ป เปนครูคําสอนมีระยะเวลาการทําหนาที่ครูคําสอน เฉลี่ย 12.6 ป ผูตอบเปนสวนนอยที่
เปนคริสตชนใหม มีระยะเวลาการเขาเปนคริสชนใหม 2.5 ป สวนที่เหลือ คือ ผูที่ไมระบุฐานะ

2. กระบวนการดําเนินงานจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานรับผูใหญเขาเปนคริสตชนของกลุมตัวอยางจําแนก
เปนจํานวนโบสถที่มีการสอนคําสอน การจัดพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน การจัดพิธีรับเขา
เปนคริสตชนในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ และการดําเนินการหลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ดังตารางที่ 3 - 6
ตารางที่ 3 จํานวนโบสถและคารอยละของการสอนและระยะเวลาการสอนคําสอน
กระบวนการจัดพิธี ฯ
จํานวนโบสถ
1. การสอนคําสอนของโบสถสําหรับผูใหญที่สนใจเปนคาทอลิก
มี
104
ไมมี
12
2. ระยะเวลาสอนคําสอน กอนใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ของการเริ่มชีวิตคริสตชน
1 - 6 เดือน
25
มากกวา 6 เดือน แตไมถึง 1 ป
28
1 - 2 ป
33
อื่น ๆ
14
ไมระบุ
4
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89.7
10.3
24.0
26.9
31.7
13.5
3.8
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จากตารางที่ 3 พบวา แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 116 ฉบับ (แหง) มีการสอนคํา
สอนสําหรับผูใหญที่สนใจเปนคาทอลิก 104 แหง คิดเปนรอยละ 89.7 ที่ไมมีการสอน 12 แหง
หรือประมาณรอยละ 10.3 อาจไมมีผูใหญที่สนใจเปนคาทอลิกจึงไมมีการสอนคําสอน โดยจํานวน
มาก (รอยละ 31.7) จะสอนคําสอน 1 -2 ป รองลงมาไดแก สอนมากกวา 6 เดือนแตไมถึง 1 ป
(รอยละ 26.9) และสอน 1 - 6 เดือน (รอยละ 24) นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่น ๆ อีกเล็กนอย
ตารางที่ 4 จํานวนโบสถและคารอยละของโบสถที่จัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน
กระบวนการจัดพิธี ฯ
1. การจัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน
มี
ไมมี
ไมระบุ
1.1 วันที่จัดใหมีพิธี ( สําหรับโบสถที่มีการจัดพิธี )
วันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่งแลวแต ความเหมาะสม
วันอาทิตยแรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
วันอื่น ๆ
ไมระบุ
2. การจัดใหมีพิธีการเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน
มี
ไมมี
ไมระบุ
2.1 วันที่จัดใหมีพิธี
วันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่งแลวแต ความเหมาะสม
วันอาทิตยแรกในเทศกาลมหาพรต
วันอื่น ๆ
ไมระบุ

จํานวนโบสถ

รอยละ

45
57
2

43.3
54.8
1.9

25
12
6
61

24.0
11.5
5.8
58.7

61
40
3

58.7
38.5
2.9

19
14
3
68

18.3
13.5
2.9
65.4

จากตารางที่ 4 พบวา มีโบสถเกินกวาครึ่ง ( รอยละ 54.81) ไมจัดพิธีตอนรับผูสมัครเรียน
คําสอน จํานวนรอยละ 43.3 จัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน และจํานวนนอยมากที่ไมระบุ
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(อาจเปนเพราะไมมีผูใหญที่สมัครเขาเรียนคําสอน) จํานวนโบสถที่มีการจัดพิธีตอนรับผูเรียนคํา
สอนไดจัดในวันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่ง ตาง ๆ กัน ( รอยละ 24, 11.5 และ 5.8 ) สวนมากไมไดจัด
พิธีตอนรับหรือไมไดรวม ( รอยละ 58.7)
โบสถสวนมากจัดพิธีเลือกสรร หรือมีการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน (รอยละ 58.7)
ขณะที่รอยละ 38.5 ไมมีการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน สวนนอยมากที่ไมระบุ ( รอยละ 2.9)
การดําเนินการรับเขาเปนคริสตชนในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีการหลายพิธีไดแก การเจิม
น้ํามันศีลลางบาปในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์ การซอมกอนทําพิธี พิธีโปรดศีลลางบาป พิธีโปรดศีล
กําลัง และพิธีโปรดศีลมหาสนิท จํานวนและรอยละของโบสถที่มีการดําเนินการ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนโบสถและคารอยละของโบสถที่มีการดําเนินการแหงการรับเขาเปน คริสตชนใน
วันเสารศักดิ์สิทธิ์
กระบวนการจัดพิธี ฯ
จํานวนโบสถ
การจัดพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชน ในวันเสารศักดิ์สิทธิ์
1. การเชิญผูเตรียมตัวรับศีลศักดสิทธิ์มาภาวนารวมกัน มีพิธีเอฟฟาธา (สัมผัสหูและปาก)
และการเจิมน้ํามันศีลลางบาปในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์
มี
42
ไมมี (ไมระบุ)
51 (11)
2. การซอมกอนทําพิธี
มี
62
ไมมี (ไมระบุ)
17 (25)
3. พิธีโปรดศีลลางบาป
มี
75
ไมมี (ไมระบุ)
9 (20)
4 . พิธีโปรดศีลกําลัง
มี
58
ไมมี (ไมระบุ)
19 (27)
5. พิธีโปรดศีลมหาสนิท
มี
67
ไมมี (ไมระบุ)
11 (26)
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รอยละ

40.4
49.0 (10.6)
59.6
16.3 (24.0)
72.1
8.7 (19.2)
55.8
18.3 (26.0)
64.4
10.6 (25.0)
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จากตารางที่ 5 พบวาโบสถรอยละ 40.4 มีพิธีเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ภาวนารวมกัน มี
พิธีเอฟฟาธาและการเจิมน้ํามันศีลลางบาปในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์ จํานวนรอยละ 49 ไมมีพิธีใน
วันดังกลาว และรอยละ 10.6 ไมระบุ
โบสถสวนมาก (รอยละ 59.6) จัดใหมีการซอมกอนทําพิธี โบสถรอยละ 24 ไมระบุวามี
การซอมหรือไม โบสถรอยละ 16.3 ระบุวา ไมมีการซอมกอนทําพิธี
โบสถสวนมาก (รอยละ 72.1) จัดใหมีพิธีโปรดศีลลางบาป รอยละ 55.8 จัดใหมีพิธีโปรด
ศีลกําลัง และรอยละ 64.4 จัดใหมีพิธีโปรดศีลมหาสนิท สวนนอยไมมีพิธีหรือไมระบุ
การดําเนินการหลังการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การสอนคํา
สอนอยางตอเนื่อง การใชหนังสือในการสอนคําสอน การจัดชุมนุมคริสตชนใหมและการจัด
ชุมนุมคริสตชนใหมในโอกาสสมโภชพระจิตเจาหรือโอกาสอื่น ๆ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 จํานวนโบสถและคารอยละของโบสถที่มีการดําเนินงานหลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์
กระบวนการจัดพิธี ฯ
การดําเนินงานหลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน
1. มีการสอนคําสอนตอเนื่อง
มี
ไมมี (ไมระบุ)
2. การใชหนังสือ กาวไปดวยกัน ในการสอนคําสอน
ใช
ไมใช (ไมระบุ)
3. ลักษณะการสอนคําสอน
บาทหลวงสอนคนเดียว
บาทหลวง ครูคําสอน และพี่เลี้ยงชวยกัน
อื่น ๆ
4. การจัดชุมนุมคริสตชนใหม
มี
ไมมี (ไมระบุ)
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จํานวนโบสถ

รอยละ

66
28 (10)

63.5
26.9 (9.6)

27
49 (28)

26.0
47.1 (26.9)

39
57
8

37.5
54.8
7.7

32
64 (8)

30.8
61.5 (7.7)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
กระบวนการจัดพิธี ฯ
จํานวนโบสถ
5. การจัดชุมนุมคริสตชนใหม ในโอกาสสมโภชพระจิตเจา หรือโอกาสอื่น
มี
25
ไมมี (ไมระบุ)
67 (12)

รอยละ
24.0
64.4 (11.5)

จากตารางที่ 6 พบวา โบสถสวนมาก ( รอยละ 63.5 ) จัดใหมีการสอนคําสอนสําหรับ
คริสตชนใหมอยางตอเนื่อง จํานวน 1 ใน 5 ( รอยละ 26.9 ) ไมมีการสอนคําสอนอยางตอเนื่อง
และประมาณรอยละ 10 ไมระบุวามีการสอนหรือไม
ในกลุมที่มีการสอนคําสอนคริสตชนใหมอยางตอเนื่อง สวนใหญ (รอยละ 47.1 ) ใช
หนังสือตาง ๆ สอน สวนนอย (รอยละ 26 ) ใชหนังสือกาวไปดวยกันในการสอนคําสอนหรือ
ไมระบุ
ลักษณะการสอนคําสอน สวนใหญ (รอยละ 54.8) มีบาทหลวง ครู พี่เลี้ยงชวยกันสอน
รองลงมา ไดแก บาทหลวงสอนคนเดียว ( รอยละ 37.5)
โบสถสวนมาก ( รอยละ 61.5) ไมจัดการชุมนุมคริสตชน มีเพียงรอยละ 30.8 ที่จัดใหมี
การชุมนุม นอกนั้นไมไดระบุ โบสถที่จัดใหมีการชุมนุมคริสตชนใหม จํานวนรอยละ 24 ที่จัด
ในโอกาสสมโภชพระจิตเจาหรือโอกาสอื่น ๆ สวนมากจะไมไดจัดชุมนุมคริสตชนใหม

3. ความคิดเห็นของผูตอบเกี่ยวกับกระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
3.1 การจัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน
3.1.1 ประโยชนทไี่ ดรับ (ตัวเลขในวงเล็บคือ จํานวนคนที่ตอบ)
• ผูสมัครเรียนคําสอนมีสวนรวมในหมูคณะและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
ใหม (1)
• ชวยใหมีความกระตือรือรนมากขึ้น (3)
• ไดเห็นความสงางาม การเตรียมตัว ความพรอมของผูสมัครเขาเรียน (2)
• ประกาศใหผูสนใจเขามาเปนพี่เลี้ยงและตอนรับ (1)
• ไดรูจักคุณครูคําสอน,พี่เลี้ยง และเพื่อนในหอง (1)
93

Rite of Christian Initiation of Adults : RCIA

• เป น การเตื อ นคริ ส ตชนที่ ม าโบสถ ทุ ก วั น อาทิ ต ย ว า การเป น คริ ส ตชนที่
แทจริงคือ ยึดพระเยซูเจาเปนศูนยกลาง ( 1 )
• ทําใหผูสมัครตระหนักถึงความสําคัญของการตัดสินใจของตน และเปน
โอกาสใหพี่ นองคริสตชนไดรวมกันภาวนาสําหรับเขา (4)
• ทําใหสัตบุรุษรับทราบวามีพี่นองกําลังจะเปนคริสตชนใหม (7)
• ปลุ ก เร า คริ ส ตชนให ตื่ น ตั ว และเชิญ คนต า งศาสนาในครอบครั ว มาเรี ย น
คําสอน (2)
• ทําใหคริสตชนใหม ผูรวมงานมีความศรัทธามากขึ้น (4)
• ทําใหรักพระมากขึ้น (1)
• ทําใหเขาใจพิธีกรรมมากขึ้น (1)
• ทําใหผูรับศีลไดเห็นความสําคัญของการเปนคริสตชนวา มีคุณคากับชีวิต
ของเขา (1)
• เห็นถึงความหมายและความสําคัญของการตอบรับความเชื่อ หรือการยืนยัน
ความเชื่อในชีวิตคริสตชนทั้งผูเตรียมและผูที่เปนคริสตชนดวย (1)
3.1.2 ความประทับใจที่ไดรับ
• ดีใจ (4)
• รูสึกอบอุนใจ (5)
• ภาคภูมใิ จวามีพิธีตอนรับทางการในโบสถ (3)
• รูสึกวาไดรับเกียรติทั้งตนเองและครอบครัว (1)
3.1.3 ปญหา อุปสรรค ที่พบ
• เนื่องจากมีหลายหมูบานที่อยูในการดูแล จึงไดจัดพิธีที่ศูนยฯ ซึ่งคริสตชน
หลายคนไมสามารถรวมได ดังนั้น ทางศูนยฯ ไดเชิญตัวแทนของหมูคณะ
มารวมพิธี เชน พอแมอุปถัมภ,ครูคําสอน,ผูนําสวดประจําหมูบาน,เจาหนาที่
ศูนยฯ (1)
• คริสตชนใหมหรือผูเตรียมตัวบางครั้งไมคอยพรอมหรือขาดความเขาใจใน
ขั้นตอน (1)
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• ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของโบสถวามีงานพิธีอื่นๆมา
แทรกหรือไม (1)
• ขาดความสม่ําเสมอในการเรียน อางวาไมมีเวลา ตองทํามาหากิน มีภาระ
(4)
• คุณพอเจาอาวาสมีองคเดียว บางครั้งติดภารกิจอื่นๆ การเรียนคําสอนตองถูก
เลื่อนไปความพรอมในกลุมไมเทากัน (1)
• ไมสามารถจะจัดเวลาไดตามเวลาที่ RICA กําหนดไว (1)
• ผู ส มั ค รไม ค อ ยเข า ใจคํ า สอนมากเพราะเป น ชนเผ า ไม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อ
ภาษาไทย (1)
• ทางชุมชน (พอแมทูนหัว) ไมคุนเคยกับการตองดูแลลูกทูนหัวอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาเรียนคําสอน ตองประชาสัมพันธเปลี่ยนแนวคิดใหม (1)
3.2 การจัดใหมีพิธีการเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน
3.2.1 ประโยชน
• ชวยใหผูสมัครเรียนคําสอนไดเขาใจถึงการเรียกและเลือกของพระเจาที่มีตอ
เขา (1)
• ชวยพวกเขาใหตัดสินใจที่จะติดตามพระเจาอยางแนวแน (1)
• ผูสมัครเรียนคําสอนจะรวมจารีตทุกอาทิตยในเทศกาลมหาพรตตามกําหนด
ของพิธีรับผูใหญเปนคริสตชน (1)
• มี ค วามเป น ระเบี ย บ เป น พิ ธี ก ารที่ ส ง า งาม ผู เ รี ย นได รั บ เกี ย รติ พบ
ความสําคัญและคุณคาของพิธี (4)
• เปนโอกาสเราใจผูเรียนและฝากพวกเขาไวกับหมูคณะคริสตชนของโบสถ
(1)
• เปนกําลังใจใหผูเรียนคําสอน (2)
• ทําใหรูจักบุคคลที่มีความตั้งใจและมีความเสียสละ (1)

95

Rite of Christian Initiation of Adults : RCIA

• สรางความภาคภูมิใจใหกับผูที่ไดรับเลือกสรรใหเขาพิธีรับศีลหลังจากที่ใช
เวลาเรียนมามากกวา 6 เดือน (1)
• คริ ส ตชนใหม ไ ด เ ข า ใจถึ ง บทบาทของตั ว เองและคุ ณ ค า แนวทางในการ
ดําเนินชีวิต (3)
• เพื่อใหผูเรียน ผูเตรียมตัวไดไตรตรองชีวิตตนเองและใหพิจารณาตนเองกอน
รับศีล (1)
• ฝกใหรูจักการรอคอย เพื่อสอนใจใหมีความพรอมจริงๆ (1)
• ใหผูสมัครเตรียมรับศีลลางบาปได เตรียมตัวเพื่อเขาสูพิธีลางบาป มีการเลือก
ชื่อนักบุญ พอแมอุปถัมภ (1)
• เปนการเปดตัวและตอนรับผูสมัครเขาสูกลุมคริสตชน ขณะที่กลุมคริสต
ชนก็ไดตอนรับวาที่สมาชิกใหมอยางเปนทางการ (1)
• มี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ในการเตรี ย มตั ว เป น คริ ส ตชนและกระตุ น เตื อ นใจ
สําหรับผูที่เปนคริสตชนแลวในชุมชนโบสถ (1)
• คริสตชนใหมมีความกระตือรือรน และคนในชุมชนก็ดีใจที่จะไดมีสมาชิก
เพิ่มขึ้น (1)
3.2.2 ปญหา อุปสรรค ที่พบ
• มีผูมาลงทะเบียนเพื่อรับการสอนคําสอน แตหลายคนหายไป หลังจากเรียน
ได 3-4 ครั้งและกลับมาเรียนใหมในปถัดไป (1)
• ใชเวลาเพิ่มมากขึ้นในมิสซาวันนั้น (2)
• เลือ กคนที่พ รอ มจะรั บศี ลลางบาปมีโอกาสเตรีย มตัว เตรี ย มใจใน 40 วัน
(มหาพรต) และตองมีพอแมอุปถัมภ (1)
• หาพอแมอุปถัมภยาก เพราะเขาไมรูจักคริสตชนมากอน อีกทั้งคริสตชนมัก
ปฏิเสธวาตนไมเหมาะสม (1)
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3.3 การจัดใหมีพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชน ในวันเสารศักดิส์ ิทธิ์
3.3.1 ประโยชน ทีไ่ ดรับ
• ชุมชนดีใจไดรบั การหลอเลี้ยงความเชื่อ (1)
• ไดตอนรับคริสตชนใหม ทําใหมีความรูสกึ วาเรามีครอบครัวใหญขึ้น (1)
• ไดฟนฟูพิธีกรรมสําหรับผูเปนคริสตชนอีกครั้ง (1)
• ไดรวมและทําใหไดรื้อฟนศีลลางบาป (1)
• พิธีการลางบาปและโปรดศีลกําลังในค่ําวันเสาร มีความสงางาม และไดรับ
ความประทับใจทั้งของผูรับ และผูรวมพิธีมิสซา (11)
• ชวยใหเราใกลชิดสนิทกับพระเจา (1)
• การจัดพิธีเหลานี้ในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ชวยใหผูรับศีลและพี่นองคริสตชนทุก
คนเขาใจความหมายของการฉลองปสกาอยางลึกซึ้งมากขึ้น (10)
• กระตุนเตือนพลังใจและความรูสึกดีๆ แกผูเรียน (1)
• ชุมชนเกือบทัง้ หมดไดรวมและเห็นพิธี ไดรับรูคริสตชนใหม (1)
• เป นชว งเวลาแหงการเริ่มตน ที่ดีที่ พวกเขาได พบพระคารดินัล ไดพบปะ
เพื่อนคริสตชนใหม (2)
• ทําใหคริสตชนใหมไดเตรียมตัว เพื่อพรอมจะรับการปฏิบัติในพิธีการตอไป
(2)
• ผูเตรียมเปนคริสตชนมีความรูสึกดีใจมาก เปนกําลังใจและจดจําไปตลอด
ชีวิต (2)
3.3.2 ปญหา อุปสรรค ที่พบ
• พิธีคอนขางยาว ใชเวลามาก (5)
• ผูเรียนมักกังวลใจตอหนาผูคนจํานวนมากในมิสซาวันอาทิตย (1)
• ปญหาขอขัดขวางการแตงงาน การหยาราง พันธศีลกลาว ทําใหคนไม
ออกมาเรียนคําสอน (1)
• การจัดพิธีในตอนกลางคืน (2 – 4 ทุม) ทําใหครอบครัวซึ่งมีเด็กเล็กมารวม
ไมได (1)
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• บางคนมาไมตรงเวลาซักซอม (1)
• การซอมพิธีรับศีลลางบาปเปนแบบงายๆ เร็วๆ ไมอธิบายใหเขาใจ (เพราะ
ตอนรับศีลลางบาป เรียนคําสอนนอยมาก) (1)
• ทุกวันนี้คนทํางานจนไมคอยมีเวลาในการเรียนคําสอน การรวมพิธีตางๆ
(1)
• นานๆ จะมี ผู ใ หญ เ ข า เป น คริ ส ตชน (ส ว นมากเข า เป น คริ ส ตชนเพราะ
ศีลสมรส) (1)
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการที่โบสถซึ่ง
สังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ ดําเนินการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนวาไดดําเนินการ
ในลัก ษณะใด เปนไปตามแบบที่สภาประมุข แหงบาทหลวงโรมั นคาทอลิก กํา หนดไว ห รื อไม
และมีปญหา อุปสรรคในการทําพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนมากนอยเพียงใด กลุมตัวอยางที่ใช
เปนโบสถคาทอลิก จํานวน 386 โบสถ สุมจากสังฆมณฑล 10 แหงทั่วประเทศ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสํารวจรายการเกี่ยวกับ การดําเนินการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน ที่คณะผูวิจัย
สรางขึ้นเอง วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหเนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
1. จากจํานวนโบสถ 116 แหงที่สงแบบสอบถามกลับคืนมา พบวามีโบสถที่ไดดําเนินการ
จัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนตามขั้นตอนตาง ๆ รวม 104 แหง คิดเปนรอยละ 89.7
2. ระยะเวลาสอนคําสอนกอนใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ พบวา รอยละ 31.7 มีระยะเวลาสอน
คําสอนกอนใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประมาณ 1-2 ป รองลงมา รอยละ 26.9 ใชเวลาสอนคําสอนนาน
กวา 6 เดือน แตไมถึงป
3. การจัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียนคําสอน พบวา รอยละ 54.8 ระบุวา ไมมี ที่จัดให
มีพิธีมีเพียงรอยละ 43.3 โดยจัดในวันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่ง รอยละ 24.0 จัดวันอาทิตยแรกใน
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เทศกาลเตรียมรับเสด็จ รอยละ 11.5 วัน อื่นๆ รอยละ 5.8 และมีจํานวนถึง รอยละ 58.7ไมไดระบุ
วันที่แนนอน
4. การจัดใหมีพิธีการเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน พบวา มีการจัด
รอยละ 58.7 ไมมี รอยละ 38.5 โดยวันที่จัดใหมีพิธีเปนวันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่งแลวแตความ
เหมาะสม รอยละ 18.3 จัดวันอาทิตยแรกในเทศกาลมหาพรต รอยละ 13.5 และไมระบุวัน รอย
ละ 65.4
5. การจัดพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชน ในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ พบวา มีการ
การเชิญผูเตรียมตัวรับศีลศักดสิทธิ์มาภาวนารวมกัน มีพิธีเอฟฟาธา (สัมผัสหูและ ปาก) และการ
เจิมน้ํามันศีลลางบาปในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์ รอยละ 40.4 ไมมี รอยละ 49.0
5.1 มีการซอมกอนทําพิธี รอยละ 59.6 ไมมี รอยละ 16.3
5.2 มีพิธีโปรดศีลลางบาป รอยละ 72.1 ไมมี รอยละ 8.7
5.3 มีพิธีโปรดศีลกําลัง
รอยละ 55.8 ไมมี รอยละ 18.3
5.4 มีพิธีโปรดศีลมหาสนิท รอยละ 64.4 ไมมี รอยละ 10.6
5.5 มีการซอมกอนทําพิธี รอยละ 59.6 ไมมี รอยละ 16.3
6. การดําเนินงานหลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหง การเริ่มตนชีวิตคริสตชน พบวา
6.1 มีการสอนคําสอนตอเนื่อง รอยละ 63.5 ไมมี รอยละ 26.9
6.2 มี ก ารใช ห นั ง สื อ “ก า วไปด ว ยกั น ” ในการสอนคํ า สอน ร อ ยละ 26.0ไม ใ ช
รอยละ 47.1
6.3 ลักษณะการสอนคําสอน ใชบาทหลวงสอนคนเดียว รอยละ 37.5 บาทหลวง
ครูคําสอนและพี่เลี้ยงชวยกันสอน รอยละ 54.8
6.4 มีการจัดชุมนุมคริสตชนใหม รอยละ 30.8 ไมมี รอยละ 61.5
6.5 มีการจัดชุมนุมคริสตชนใหม ในโอกาสสมโภชพระจิตเจา หรือโอกาสอื่น
คิดเปนรอยละ 24 ไมมี รอยละ 64.4
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อภิปรายผล
จากจํานวนโบสถซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศจํานวน471แหงซึ่งเปนขอมูลที่ได
จากหนังสือปฏิทินคาทอลิก 2007 พบวา มีจํานวนโบสถซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอนพิธีรับผูใหญ
เขาเปน คริสตชนเพียง 116 แหง คิดเปนรอยละ 30 ซึ่งถือวานอยมาก ถามวาอีกโบสถรอยละ 70
ไดดํ า เนิ น การหรื อไม คํ า ตอบอาจเป น ไปไดวา ไมมีก ารจั ด พิธี จึง ไม ตอบกลับ หรือ มี แ ต ไ มไ ด
ดําเนินการครบทุกขั้นตอนจึงไมอยากตอบ ขณะที่โบสถซึ่งระบุวามีการจัดพิธีก็ไมไดดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอน เห็นไดจากขอมูลที่ระบุวา มีเพียงรอยละ 43.3 ที่จัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัครเรียน
คําสอน รอยละ 58.7 จัดใหมีพิธีเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน รอยละ 40.4 จัด
พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชนในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ และรอยละ 63.5 มีการ คําสอน
ตอเนื่องหลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิต คริสตชน
สาเหตุที่ทําใหโบสถไมสามารถจัดพิธีไดครบตามขั้นตอนที่กําหนด มาจากปญหาอุปสรรค
หลายประการ พอสรุปไดดังนี้
1. คุ ณ พ อ เจ า อาวาส มี อ งค เ ดี ย วในโบสถ ไม มี บ าทหลวง ครู คํ า สอนและนั ก บวช
ชวยเหลือ หากสอนคําสอนวันอาทิตย บางครั้งติดภารกิจอื่นๆ จึงตองเลื่อนการสอนคําสอนใน
ขณะที่ฆราวาสที่สนใจเรียนมักจะวางในวันอาทิตย
2. ขาดบุคลากร นักบวชและครูคําสอน ที่รับการอบรมอยางดีมาดําเนินการ รับผิดชอบ
คําสอนสําหรับผูใหญ
3. ขาดอาสาสมัคร มาชวยอํานวยความสะดวกในการจัดสอนคําสอน หรือขาดพี่เลี่ยง
(Sponsor) มาชวยตอนรับแบงปนประสบการณในการเรียน
4. หาผูสมัครเปนพอแมอุปถัมภ ยาก มักอางวาตนไมเหมาะสม จึงทําใหการสรางวิถี
ชุมชนโบสถ (BEC) เปนไปไดยาก
5. พิธีการบางอยาง คอนขางยาว ใชเวลามาก หากคริสตชนไมไดรับการอบรมใหมีวุฒิ
ภาวะดานความเชื่อ จะบนวา อะไรที่มาทําใหพิธีกรรมนานขึ้น จะนาเบื่อ แตอันที่จริงนาอบรม
ฆราวาสใหเขาใจพิธีการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน วาเปนกระบวนการสรางชุมชนแหงความเชื่อ
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ใหลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้หากบาทหลวงไมเตรียมพิธีการใหดี อาจทําใหพิธีสะดุด ชาโดยไมจําเปนจึง
ควรเตรียมพิธีใหดี จะมีความหมายและนาประทับใจ
6. โบสถบางแหง หาคนมาเรียนคําสอนไดยาก เนื่องจากปญหาขอขัดขวางการแตงงาน
การหยาราง บางคนติดภาระ ตองทํางานหาเลี้ยงชีพ
อยางไรก็ตาม ปญหาบางอยางอาจเปนเพียงขออาง จริงอยูวาพิธีการบางอยางอาจใชเวลา
มากแตก็ทํ าให ผูเ ขา เปน คริ สตชนใหมเ กิดความประทั บใจ ภาคภูมิใจเปนอยางมากที่ ไ ดรับการ
ตอนรับอยางสมเกียรติ ปญหาสําคัญจึงไมนาจะอยูที่พิธีการหรือการหาพอแมอุปถัมภ แตอยูที่การ
ทําอยางไรจึงจะทําใหคนกลับใจเขาหาพระเจา ดวยความศรัทธา เชื่อมั่น มากขึ้น ดั้งนั้นจึงเปน
หนาที่ของคุณพอเจาอาวาส กรรมการสภาโบสถ และผูที่เกี่ยวของ ในการรณรงคหาผูมาเรียนคํา
สอนใหมากขึ้น ขณะเดียวกันวิธีการเรียนคําสอน เนื้อหาของคําสอน หนังสือ และสื่อตางๆ ที่ใช
ประกอบการเรียนการสอน ควรไดรับการพิจารณาทบทวน อุปสรรคตาง ๆ ที่ผานพบอาจทําใหบาง
โบสถละเลยบทบาทหนาที่ในเรื่องนี้ แตก็ไมควรโยนความรับผิดชอบใหแกคุณพอเจาอาวาสแต
เพียงผูเดียว ทุกฝายควรรวมมือกันใหมากขึ้น ตัวเลขที่คอนขางต่ําจากผลการวิจัยนี้นาจะเปนสิ่ง
กระตุนเตือนใหคริสตชนไดหันมามองและใหความสําคัญตอการดําเนินการจัดพิธีรับผูใหญเขา
เปนคริสตชนอยางจริงจัง หาไมแลวแนวโนมของจํานวนคริสตชนใหมอาจลดลงไปเรื่อย ๆ

ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม
1. หนังสือ “กาวไปดวยกัน” ตองใชทีมงานและขบวนการนําเสนอเปนบทเรียน ดังนั้นจึง
ตองใชบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ มาชวยสอน
2. การรับคริสตชนใหมควรที่จะใหแตละโบสถไดจัดดําเนินการภายในโบสถของตนเอง
เพื่อใหคริสตชนไดเขาใจวาตนเองเปนสัตบุรุษของโบสถนั้นๆ
3. พระศาสนจั ก รในประเทศไทยควรกํ า หนดหลั ก ปฏิ บั ติ ประเพณี ก ารรั บ เข า เป น
คริสตชนในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ใหมีพิธีลางบาป ฯลฯ ประเพณีประจําป แตก็ใหมียืดหยุน เฉพาะถามี
อาจไมทําตามขั้นตอนประเพณีที่กําหนดก็ได
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4. เวลาเรียนของบางคนอาจจะไมเพียงพอเนื่องจากขาดเรียนหลายครั้งอาจตองใชเวลา
เรียนมากกวา 1 ป
5. ควรจัดใหมีพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนทุกโบสถ
6. ควรใหมีการพบปะกันเพื่อแบงปนชีวิตความเชื่อของแตละคนในรุนเดียวกันและรุน
ใกลเคียง เชน รุนป 2000 – 2002 ,2003 – 2006 เพราะจะเปนการย้ําความเปนพี่นองกันอยูตลอด
ชีวิตคริสตชนที่เริ่มมาดวยกันและจะไดกาวไปดวยกันตลอด
7. โบสถจัดสอน แตการทําพิธีตางๆ นาจะทําในเขต โดยตกลงเวลากันใหดีในเขต
8. การจัดพิธีอยากใหจัดเปนพิธีเล็กๆ เปนกันเองภายในโบสถใหดูเปนกันเองและดูอบอุน
9. น า จะเนน ที่ ท าที ของคริ สตชนในความเปน พี่นองกัน และมนุ ษ ยสัม พัน ธ ต ลอดไป
มากกวาที่จะทําแตเปนพิธีการเทานั้น เพราะวาหากพิธียาวทําใหเขาตองเสียเวลาและดูนาเบื่อ
10. การประชาสัมพันธใหคริสตชนเขาใจเปนสิ่งที่ยุงยาก เพราะจะพบกลุมศรัทธาตางๆ ที่
นําวิธีปฏิบัติหรือบทสวดของกลุมพยายามมาเผยแพร
11. ควรให บาทหลวงทุกองคเ ขาใจถึงกระบวนการและสนับสนุน รวม รวมทั้งการใช
หนังสือที่เปนแบบเดียวกันเชน “กาวไปดวยกัน”
12. ควรใหผูใหญที่มาเรียนคําสอนหมั่นมารวมพิธีกรรมทางศาสนาบอยๆ จะไดเปนการ
เรียนรูจากของจริง ซึ่งมีประโยชนมากกวาการเรียนในหองเรียน
13. ในการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน อยากใหคุณพอมีการทดสอบจิตใจของผูที่
สมัครใจเขาเปนคริสตชน โดยการใชเวลา ใชการรอคอย ใชความอดทน เปนเครื่องพิสูจนความ
มั่นคงทางความคิด ความเชื่อ ความไววางใจ ถาเปนผูที่เขามาใหมไดรับในสิ่งเหลานี้ ไดเรียนรูจาก
เหตุการณจริงก็จะมีความศรัทธาอยางแทจริง
14. ควรมีระยะเวลาในการสอนคําสอน / หลังรับศีล คริสตชนใหมควรมีเรียนคําสอน
อยางตอเนื่อง เพื่อความเขาใจอยางลึกซึ้ง
15. ควรมีการสัมมนาคริสตชนใหมที่เปนผูใหญ สงเสริมใหผูสมัครไดรวมกิจกรรมใน
การปฏิบัติกิจศาสนาอยางสม่ําเสมอ เชน การเตรียมพิธีมิสซาบอยๆ รวมในวจนพิธีกรรมบอยๆ
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และพยายามสวดภาวนาร ว มกั บ เพื่ อ นๆ ที่ ม าร ว มในพิ ธี สรุ ปง า ยๆ ก็ คือ ให เ ขามีส ว นอย า งมี
ชีวิตชีวาตามความรู ความสามารถของเขาโดยรวมในกิจศาสนาบอยๆ นั่นเอง
16. จัดใหมีการเรียนอาทิตยละ 2-3 ครั้ง เรียนเปนชวงๆ วันตามสะดวก
17. เพิ่มเทคนิคการสอนหลากหลายวิธี โดยถือหลักวาความเชื่อ ตัวถายทอด ไมใชสอน
ทักษะเนนชีวิตมากกวาความรู
18. เมื่อผานพิธีรับเขาเปนคริสตชนแลว เขาก็ยังมิใชคริสตชนจนกวาจะรับพิธีลางบาปแลว
ดังนั้นที่ควรจะเปนคือ เรียนคําสอนใหเรียบรอย แลวตอดวยพิธีรับเขาเปนคริสตชนตอเนื่องดวยพิธี
โปรดศีลลางบาป อยาใชเวลายืดเยื้อเกินไป
19. ควรมีการประชาสัมพันธขั้นตอนการรับผูใหญเขาเปนคริสตชนใหมากขึ้นและปฏิบัติ
จริงในทุกโบสถ เพราะวาผูใหญที่มาเรียนคําสอน รูสึกวาไดรับการเอาใจใส เปนระยะๆ และมีการ
ตัดสินใจในแตละชวงได อีกทั้งการเตรียมตัวกอนเขาพิธีโปรดศีลลางบาปในวันเสารปสกา
20. เห็นดีดวยกับขั้นตอนและกระบวนการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน ทั้งนี้ตองทําความ
เขาใจกับชุมนุมคริสตชนที่มารวมพิธีกรรม ซึ่งทางโบสถกําลังพยายามทําเรื่องนี้อยู
21. ควรมีหนังสือแนะนําแนวทางปฏิบัติของบาทหลวงในเรื่องนี้
22. ควรจัดพิธีรับในโอกาสสําคัญรวมกันและใหความสําคัญเปนพิเศษตามชวงเวลานั้นๆ
23. ตามประสบการณของโบสถพระแมมหาการุณย (นนทบุรี) เห็นวา การเตรียมรับศีล
ลางบาปผูใหญนี้เปนกระบวนการที่ตองใชเวลานานพอสมควร เพราะฉะนั้นหลายปที่ผานมาผูใหญ
ที่ลางบาปโบสถพระแมมหาการุณยจะไมไดรับศีลกําลังทันทีและจะเรียนคําสอนอีก 1 ป เพื่อจะได
มีประสบการณชีวิตคริสตชนและมีความเชื่อที่เขมแข็งเพิ่มขึ้น การตัดสินใจแบบนี้ทําใหเกิดปญหา
กับบางคนที่ไมพรอมที่จะมาเรียนอีก 1 ป และมักจะไมรับศีลกําลัง และอีกประเด็นหนึ่งคริสตชน
ใหมบอยครั้งไมมีกลุมคริสตชนที่รวมไดอยางมีความหมายและบางคนมักจะไมมีความกระตือรือรน
เพียงพอในระยะยาว
24. หนังสือเกี่ยวกับ “พิธีรับผูใหญเขามาเปนคาทอลิก” ควรสั้น กระชับ มีความหมายและ
เขาใจงาย
25. ปรับปรุงหนังสือสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ใหมและดวน
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26. การติด ตามต อ เนื่ อ งเป น การอภิบ าลคํ า สอนสํ า หรับ ผูใ หญที่ แ ต ล ะโบสถจ ะตอ งให
ความสําคัญและเอาใจใส มิฉะนั้นก็จะไมเกิดและขาดความหมาย
27. ชวยประชาสัมพันธ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคําสอนผูใหญตามแนวทางใหมที่กําลังพูด
ถึงอยู

ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การสอนคําสอนสําหรับผูใหญ ผูรับผิดชอบในแตละเขตโบสถตองการหลักสูตร
อันที่จริงมีหนังสือบริการอยูแลว บางทานไมเห็นดวยกับหนังสือ “กาวไปดวยกัน” เพราะวิจารณวา
ขาดเนื้อหา จริงๆ แลวใชหนังสือคําสอนเลมใดก็ไ ด เนื่องจากมีขั้นตอนพิธีก ารซึ่งคอย ๆ พา
ผูสนใจเขาโบสถ ซึ่งเปนกฤษฎีกาของพระศาสนจักร
1.2 การใชหนังสือ “กาวไปดวยกัน” มี 3 ขั้นตอนชัดเจน คือ เริ่มจากประสบการณชีวิต
พระวาจาของพระเจา และขั้นปฏิบัติ ผูวิจัยไดใชมาแลว 9 ปเต็ม เห็นวาดีมากดานการใชพระวาจา
1.3 ผูรับผิดชอบในแตละเขตโบสถหรือสังฆมณฑล ควรจัดประชุมแนวรวม เพื่อใหคน
เขาใจและสมัครเปนโบสถนํารอง จัดอบรมครูคําสอน และพี่เลี้ยง เพื่อเปนโบสถตนแบบและขยาย
ผลตอไปเพราะนี่เปนแนวทางของพระศาสนจักรสากลทีก่ ําหนดตั้งแต ค.ศ. 1972
1.4 สมัยหนึ่งเมื่อ 20 ปที่แลว ในประเทศฝรั่งเศส และอิตาลี บิดามารดามีแนวคิดใหลูกโต
ขึ้นแลวเลือกศาสนาเอง ปจจุบันสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกอิตาลีกําหนดแนวอภิบาล
สําหรับผูใหญที่ตองการเขาเปนคริสตชน
สําหรับประเทศไทย สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ควรกําหนดแนวทางอภิบาลสําหรับการรับผูใหญเขาเปนคริสตชนเชนกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่โบสถสวนใหญไมสามารถดําเนินการจัดพิธี
รับผูใหญเขาเปนคริสตชน
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบที่ทําใหเกิดคริสตชนใหมในสังคมไทยปจจุบัน
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2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานเพื่อสรางคริสตชนใหม
2.4 จัดสัมมนาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมปจจุบัน
2.5 จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสอนคําสอนที่สงผลตอความเชื่อและศรัทธาในพระเจา
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ยวง นิตตโย (ผูหวาน). แปล, เอกสารแหงสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 สังฆธรรมนูญวาดวยพระ
ศาสนจักร “Lumen Gentium” ,เลม 1 , สามพราน ,1982.
. แปล, เอกสารแหงสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 สังฆธรรมนูญวาดวยเรื่องพิธีกรรม
“ Sacrosanctum Concilium”,เลม 2 - 3 , สามพราน ,1982.
. แปล, เอกสารแหงสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 กฤษฎีกาวาดวยการแพรธรรมของพระ
ศาสนจักร “Ad Gentes Divinitus” ,เลม 5, สามพราน ,1982.
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย. ขอกําหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย,โรงพิมพอัสสัมชัญ, กรุงเทพ ฯ :1991.
. ประมวลกฏหมายพระศาสนจักร บรรพ 3 หนาที่การสอนของพระศาสนจักร. แปล
โดย คณะกรรมการที่ปรึกษาดานกฏหมายพระศาสนจักร ,พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ
อัสสัมชัญ, 2000.
. ประมวลกฏหมายพระศาสนจักร บรรพ 4 หนาที่ทําใหศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร.
แปลโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาดานกฏหมายพระศาสนจักร ,พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพ ฯ: โรง
พิมพอัสสัมชัญ, 2003.
แผนกคําสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ. คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 2 การเฉลิมฉลอง
ธรรมลึกของพระคริสตเจา. พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพอัสสัมชัญ, 1998.
Chupungco, Anscar J. Handbook for Liturgical Studies Vol. IV, Sacraments and
Sacramentals. Collegeville, Minnesota : Liturgical Press, 2004.
Finn, Thomas M. Message of the Fathers of the Church Vol. 5, Early Christian Baptism and
Catechumenate : Italy, West and East Syria. Collegeville, Minnesota : Liturgical press,
1992.
Finn, Thomas M. Message of the Fathers of the Church Vol. 6, Early Christian Baptism and
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Catechumenate : Italy, North Africa, and Egypt. Collegeville, Minnesota : Liturgical
press, 1992.
Kavanagh, Aidan. The Shape of Baptism : The Rite of Christian Initiation. New York :
Pueblo Publishing Company, 1974.
Neunheuser, Burkhard. Baptism and Confirmation, John Jay Hughes (trans.). New York :
Herder and Herder, 1964.
Searle, Mark. Christening : The Making of Christians. Collegeville, Minnesota : Liturgical
Press, 1980.
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รายนามคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษางานวิจัย
1.1 บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย คณบดีคณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม
1.2 บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม
1.3 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี จันทรชะลอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา พงศวิรัตน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
2.2 บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
2.3 บาทหลวง ดร. ออกัสติน ปโตโย
2.4 บาทหลวง ดร. ลือชัย ธาตุวสิ ัย
2.5 บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
2.6 บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
2.7 นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
2.8 นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
2.9 นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
2.10 นายมนตสิงห ไกรสมสุข
2.11 นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
2.12 นางสุจิตตรา จันทรลอย
2.13 นางสาวอิสรีย กิจสวัสดิ์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ที่ วส 210 / 2550
8 ตุลาคม 2550
เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
เรียน คุณพอ / บราเดอร / ซิสเตอร / ครูคําสอน และพี่นอ งคริสตชน ที่นับถือ
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามกระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม มีความประสงคที่จะสํารวจ
กระบวนการ “พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย” (Rite of Christian
Initiation of Adults : RCIA) ของวัดคาทอลิกในสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อประโยชนใน
การนําผลที่ไดไปพัฒนากระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงค วิทยาลัย ฯ จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดตอบแบบสอบถามดังกลาว พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ และกรุณาสงแบบสอบถามกลับคืน
วิทยาลัย ฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณในความรวมมือและความมี
น้ําใจดีตอวิทยาลัย ฯ
ขอแสดงความนับถือ

( บาทหลวง ดร.วิทยา คูว ิรัตน )
อธิการบดี
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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แบบสอบถาม
กระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจกระบวนการจัดพิธีรับผูใหญเขา
เปนคริสตชนของวัดคาทอลิกในสังฆมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศไทย
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําไปประมวลผลและนําเสนอในภาพรวม
เทานั้น ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น แกผตู อบหรือวัดของทาน
3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ตามที่เปนจริง เพื่อใหการประมวลผลออกมา
ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง อันจะกอใหเกิดประโยชนในการนําไปพัฒนากระบวนการจัด
พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
กรุณาสง
อาจารยทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม
ต.ทาขาม
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
73110
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานหรือ
เติมตัวเลขลงในชองวาง
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. ทานทําหนาที่
 เจาอาวาส  ผูชวยเจาอาวาส
 ครูคําสอนที่รับผิดชอบการจัดพิธี
 คริสตชน
 คริสตชนใหม
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. ระยะเวลาบวชเปนพระสงฆ …………… ป เปนครูคําสอน ..................... ป
เปนคริสตชน ..................... ป
เปนคริสตชนใหม ....................... ป
ตอนที่ 2 กระบวนการดําเนินงานจัดพิธรี ับผูใหญเขาเปนคริสตชน
คําชี้แจง โปรดพิจารณา ลําดับขั้นตอน กระบวนการจัดพิธีดังกลาวตอไปนี้ วามีการปฏิบัติหรือ
ไมมี โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงใน  หนาขอที่ตรงกับความจริงและเติมขอความในชองวางที่
เวนไว
5. วัดของทานมีการสอนคําสอนสําหรับผูใหญที่สนใจเปนคาทอลิก หรือไม
 มี
( หากตอบวา มี กรุณาทําแบบสอบถามตอใหครบทุกขอ )
 ไมมี ( หากตอบ ไมมี ตองขอขอบคุณ และไมจําเปนตองตอบคําถามตอ)
6. ระยะเวลาสอนคําสอน กอนใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ของการเริ่มชีวิตคริสตชน
 1 - 6 เดือน
 มากกวา 6 เดือน แตไมถึง 1 ป
 1- 2 ป
 อื่น ๆ .........................................................................................
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7. วัดของทานจัดใหมีพิธีตอ นรับผูสมัครเรียนคําสอน หรือไม
 มี
 ไมมี
หากตอบวา มี กรุณาเลือกตอบขอความขางลางนี้
 มีพธิ ีในวันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่ง แลวแตความเหมาะสม
 มีพิธีในวันอาทิตยแรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
 อื่น ๆ ..................................................................................................................................
7.1 ประโยชน / ความประทับใจ ที่ไดรับจากกการจัดพิธีนี้ คือ ..................................................
...............................................................................................................................................
7.2 ปญหา อุปสรรค ที่พบ คือ ..................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. วัดของทานจัดใหมีพิธีการเลือกสรร หรือการลงทะเบียนสมัครเปนคริสตชน หรือไม
 ไมมี
 มี
หากตอบวา มี กรุณาเลือกตอบขอความขางลางนี้
 มีพธิ ีในวันอาทิตยใดอาทิตยหนึ่ง แลวแตความเหมาะสม
 มีพิธีในวันอาทิตยแรกในเทศกาลมหาพรต
 อื่น ๆ...................................................................................................................................
8.1 ประโยชน / ความประทับใจ ที่ไดรับจากกการจัดพิธีนี้ คือ .................................................
...............................................................................................................................................
8.2 ปญหา อุปสรรค ที่พบ คือ ................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. ในวันเสารศักดิ์สิทธิ์ วัดของทานจัดพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการรับเขาเปนคริสตชน ตอไปนี้
หรือไม
9.1 มีการเชิญผูเตรียมตัวรับศีลศักดสิทธิ์มาภาวนารวมกัน มีพิธีเอฟฟารา (สัมผัสหูและปาก)
และการเจิมน้ํามัน ศีลลางบาปในเชาวันเสารศักดิ์สิทธิ์
 มี
 ไมมี
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9.2 มีการซอมทําพิธีกอนหรือไม  มี
 ไมมี
9.3 มีพิธีโปรดศีลลางบาป
 มี
 ไมมี
9.4 มีพิธีโปรดศีลกําลัง
 มี
 ไมมี
9.5 มีพิธีโปรดศีลมหาสนิท
 มี
 ไมมี
9.6 ประโยชน / ความประทับใจที่ไดรบั จากกการจัดพิธีนี้ คือ ....................................................
...............................................................................................................................................
9.7 ปญหา อุปสรรค ที่พบ คือ ..................................................................................................
...............................................................................................................................................
10. หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน วัดมีการดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้
หรือไม
10.1 มีการสอนคําสอนตอเนื่อง
 มี
 ไมมี
10.2 ในการสอนคําสอน ทานใชหนังสือ “กาวไปดวยกัน”  ใช
 ไมใช
หนังสืออื่นที่ใช คือ ...............................................................................................................
10.3 ลักษณะการสอนคําสอน
 พระสงฆสอนคนเดียว
 พระสงฆ ครูคําสอน และพี่เลี้ยง ชวยกันสอน
 อื่น ๆ .........................................................................................................................
10.4 มีการจัดชุมนุมคริสตชนใหม
 มี
 ไมมี
10.5 มีการจัดชุมนุมคริสตชนใหม ในโอกาสสมโภชพระจิตเจา หรือโอกาส.................................
 มี
 ไมมี
ตอนที่ 3 กรุณาระบุปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะในการจัดพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

มุขนายกวีระ อาภรณรัตน
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม
สํานักงานมิสซังเชียงใหม
5/3 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 0-5382-1063 ถึง 5 โทรสาร 0-5382-1067
E-mail : mission@loxinfo.co.th
ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
- ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
ปริญญาโท เทววิทยา ดานอภิบาลเยาวชนและการอบรมคริสตศาสนธรรม
มหาวิทยาลัยซาเลเซียน โรม อิตาลี (คศ.1988)

ผลงานทางวิชาการ
- บทความเชิงวิชาการ จัดพิมพในวารสารแสงธรรมปริทัศน
- CD , VCD เกีย่ วกับการสอนคริสตศาสนธรรม
- รวมประชุมระดับนานาชาติ
International Forum on Adult Religious Education
ครั้งที่ 1 ที่ ออตตาวา แคนาดา 11 – 14 พ.ค. 2538
ครั้งที่ 2 ที่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 17 – 21 เม.ย. 2540
ครั้งที่ 3 ที่ ไฮเดอราบัด อินเดีย 3 – 7 ก. พ. 2542
ครั้งที่ 4 ที่ บานผูหวาน ไทย 26พ.ย. – 2 ก. พ. 2544
ครั้งที่ 5 ที่ ยูชอว อังกฤษ 12 – 16 พ.ค. 2546
ครั้งที่ 6 ที่ ลอสแอนเจลีส สหรัฐอเมริกา 20 – 25 ก. พ. 2548

Rite of Christian Initiation of Adults : RCIA

2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวงอันโตนีโอ วาลเซกกี
อาจารยพิเศษ คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: researchcenter.sc@gmail.com
ปริญญาโท
เทววิทยา (พิธีกรรม) มหาวิทยาลัยเตรานุม
กรุงโรม อิตาลี

ประสบการณการทํางาน
- อาจารยสอนเทววิทยาศีลธรรม ที่บานเณรใหญของคณะภราดานอยกาปูชนิ มิลาน
คศ.1980 - 1985
- คณะอนุกรรมการการแปลพิธีกรรมประเทศไทย
- อาจารยพิเศษ วิทยาลัยแสงธรรม

3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: researchcenter.sc@gmail.com
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

ปริญญาโท
ประสบการณการทํางาน
ทํางานดานโรงเรียน

ดานอื่นๆ
การทํางานปจจุบัน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
(พ.ศ. 2520 - 2546)
โรงเรียนราชดําริ , โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย , โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ศูนยนวัตกรรมทางการศึกษา หอประชุมกรมสามัญ
พญาไท กทม. ( พ.ศ.2537 – 2539)
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
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