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พิธีโปรดศีลลางบาปผูใหญ 
วันเสารศักด์ิสิทธ์ิ 
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พิธีศีลลางบาป 
(หลังบทเทศน ใหเชิญผูจะรับศีลลางบาปเขามาหนาพระแทน พรอมพอแมทูนหัว) 

พิธีกร เชิญผูท่ีจะรับศีลลางบาปและพอแมอุปถัมภออกมาหนาพระแทน 
พระสงฆ พี่นองท่ีรัก ใหเราพรอมใจกันภาวนาค้ําจุนความหวังของพี่นองของเรา   เพื่อ

พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพจะไดทรงพระเมตตา ชวยเหลือทุกคนท่ีกําลังจะรับ
ศีลลางบาปท่ีทําใหบังเกิดใหมน้ี 

พิธีกร เชิญยืน รวมใจภาวนาบทร่ําวิงวอนนักบุญท้ังหลาย 
(พระสงฆหรือสังฆานุกร เปนผูกอ) 

ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
ขาแตพระคริสตเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
ขาแตพระคริสตเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 

สันตะมารีย พระชนนีแหงพระเจา ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญมีคาแอล ชวยวิงวอนเทอญ 
เทวดาท้ังหลายของพระเจา ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญยอหน บัปติสต ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญเปโตรและเปาโล ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญอันดรูว ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญยอหน ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญมารีย ชาวมักดาลา ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญสเตเฟน ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญอิกญาซิโอ ชาวอันทิโอก ชวยวิงวอนเทอญ 
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นักบุญลอเรนซ ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญเปอรเปตูอา และเฟลิซิตัส ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญอักแนส ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญเกรโกรี ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญเอากุสติน ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญอาทานาส ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญบาซิล ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญมารตินัส ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญเบเนดิก ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญฟรังซิส และดอมินิก ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญฟรังซิสเซเวียร ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญยอหน มารีย วีอันเนย ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญแคธริน ชาวเซียนา ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญเทเรซา แหงอาวิลา ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญอันนา ชวยวิงวอนเทอญ 
บรรดาบุญราศีมรณสักขีชาวไทย ชวยวิงวอนเทอญ 
นักบุญชายหญิงท้ังหลายของพระเจา ชวยวิงวอนเทอญ 
- โปรดเอ็นดูกรุณา ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
- จากความชั่วท้ังมวล ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
- จากบาปท้ังมวล ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
- จากความตายนิรันดร ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
- เพราะเห็นแกการบังเกิดเปนมนุษยของพระองค  ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
- เพราะเห็นแกการสิ้นพระชนม 
  และการกลับคืนชีพของพระองค    ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
- เพราะเห็นแกการประทานพระคุณของพระจิตเจา ชวยใหพนเถิดพระเจาขา 
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- ขาพเจาท้ังหลายเปนคนบาป    โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 
- ขอพระองคทรงโปรดใหผูไดรับเลือกสรรเหลาน้ี 
  บังเกิดใหมดวยพระหรรษทานแหงศีลลางบาป  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 
ขาแตพระเยซู พระบุตรพระเจาผูทรงชีวิต    โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 
ขาแตพระคริสตเจาโปรดฟงเทอญ    ขาแตพระคริสตเจาโปรดฟงเทอญ 
ขาแตพระคริสตเจาโปรดสดับฟงเทอญ  ขาแตพระคริสตเจาโปรดสดับฟงเทอญ 

 
พิธีเสกนํ้าลางบาป 
พิธีกร พี่นองท่ีรัก ใหเราวิงวอนพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ เพื่อผูรับเลือกสรรท่ีมา

ขอรับศีลลางบาป พระองคทรงเรียกและนําพวกเขามาจนถึงบัดน้ี ขอ
พระองคประทานความสวางและพละกําลัง ใหเขายึดม่ันในองคพระคริสตเจา
ดวยใจกลาหาญ และประกาศความเชื่อของพระศาสนจักร ขอพระองคโปรด
สงพระจิตมาฟนฟูจิตใจเขาดวยนํ้าซ่ึงพระองคทรงบันดาลใหศักดิ์สิทธ์ิไป 

 
การเสกนํ้า 
พระสงฆ ขาแตพระเปนเจา ดวยพระอานุภาพอันไมปรากฏแกตา พระองคทรงใช

เครื่องหมายของศีลศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหบังเกิดผลอันนาพิศวง และไดจัดเตรียม
นํ้าดวยวิธีการหลายประการ เพื่อแสดงใหเห็นพระหรรษทานของศีลลางบาป 
ขาแตพระเปนเจา พระจิตของพระองคไดรอนอยูเหนือนํ้าในตอนแรกท่ีสราง
โลก เพื่อใหนํ้าเริ่มมีฤทธ์ิท่ีจะบันดาลความศักดิ์สิทธ์ิไดตั้งแตเวลาน้ัน 
ขาแตพระเปนเจา พระองคไดโปรดใหนํ้าวินาศเปนรูปหมายถึงการเกิดใหม
ดวยศีลลางบาป เพื่อใหนํ้าน้ีเองเปนจุดจบของความชั่วชา และเปนจุดเริ่ม
ของคุณธรรมท้ังปวง 
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ขาแตพระเปนเจา พระองคโปรดใหบุตรหลานของอับราฮัมเดินผานทะเล
แดงบนหนทางแหง   เพื่อใหชนชาติท่ีหลุดพนจากการเปนทาสของพระเจา
ฟาโรห เปนรูปหมายถึงประชากรท่ีไดรับศีลลางบาป 
ขาแตพระเปนเจา พระบุตรของพระองคเม่ือทรงรับพิธีลางจากทานยอหน 
ในแมนํ้าจอรแดนแลว ไดรับการเจิมจากพระจิตเจา เม่ือพระองคทานถูก
ตรึงอยูบนไมกางเขน ไดมีนํ้าไหลออกจากสีขางของพระองคพรอมกับโลหิต 
และเม่ือทรงกลับคืนพระชนมแลว      พระองคทานไดตรัสกับบรรดาศิษย
วา “จงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขา 
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” 
ขอโปรดทอดพระเนตรพระศาสนจักรของพระองค และโปรดใหธารนํ้าแหง
ศีลลางบาปไหลพวยพุงอยูในพระศาสนจักร ขอใหนํ้าน้ีรับพระหรรษทานของ
องคพระบุตรจากองคพระจิตเจา เพื่อวามนุษยซ่ึงไดสรางมาตามภาพลักษณ
ของพระองค จะไดรับการชําระใหหลุดพนจากมลทินดั้งเดิมท้ังสิ้นดวยศีล
ลางบาป สมจะบังเกิดใหมดวยนํ้าและพระจิตเจา 

(พระสงฆหรือสังฆานุกร เอาเทียนปสกาจุมลงในน้ํา...ครั้งเดียว...พลางกลาววา) 
พระสงฆ โปรดเถิดพระเจาขา  โปรดใหพลานุภาพของพระจิตลงมาในนํ้าน้ี  โดยทาง

พระบุตรของพระองค 
เพื่อใหทุกคนท่ีฝงในความตายพรอมกับพระคริสตเจาดวยศีลลางบาป ได
กลับคืนชีพพรอมกับพระองคทานดวย ท้ังน้ี ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา 
ของขาพเจาท้ังหลาย 

พิธีกร/ทุกคน อาแมน 
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พิธีรื้อฟนคําสัญญาแหงศีลลางบาป (จุดเทียนทุกคน) 
 

การประกาศละทิ้งบาป 
พระสงฆ ทานละท้ิงบาป เพื่อเจริญชีวิตอยางเปนอิสระในฐานะบุตรของพระเปนเจา

หรือ 
ผูรับเลือกสรร ขาพเจาละท้ิง 
พระสงฆ ทานละท้ิงความยั่วยวนของความชั่ว เพื่อมิใหบาปครอบงําทานหรือ 
ผูรับเลือกสรร ขาพเจาละท้ิง 
พระสงฆ ทานละท้ิงปศาจ ซ่ึงเปนจอมมารและเจาแหงความมืดหรือ 
ผูรับเลือกสรร ขาพเจาละท้ิง 
การประกาศยืนยันความเชื่อ 
พระสงฆ ทานเชื่อถึงพระเปนเจา พระบิดาทรงสรรพานุภาพสรางฟาดินหรือ 
ผูรับเลือกสรร ขาพเจาเชื่อ 
พระสงฆ ทานเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจา พระเอกบุตรของพระองค พระเจาของเรา ทรง

บังเกิดจากพระนางมารียพรหมจารี รับทรมานและถูกฝงไว ทรงกลับคืนชีพ
จากบรรดาผูตายและประทับเบ้ืองขวาพระบิดาหรือ 

ผูรับเลือกสรร ขาพเจาเชื่อ 
พระสงฆ ทานเชื่อถึงพระจิต พระศาสนจักรศักดิ์สิทธ์ิ สากล สหพันธนักบุญ การอภัย

บาป การกลับคืนชีพของเน้ือหนัง และชีวิตนิรันดรหรือ 
ผูรับเลือกสรร ขาพเจาเชื่อ 
จารีตลางบาป พระสงฆออกนามนักบุญและเทนํ้าลงบนศีรษะ 3 ครั้ง 

พอแมทูนหัววางมือขวาบนไหลขวาของผูสมัคร 
พระสงฆ น................ ขาพเจาลางทาน เดชะพระนาม 
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พระบิดา  (เทนํ้าครั้งท่ีหน่ึง) 
และพระบุตร (เทนํ้าครั้งท่ีสอง) 
และพระจิต (เทนํ้าครั้งท่ีสาม) 

(คณะนักขับรองนําเพลง ใจยึดม่ัน (สรรเสริญสดุดี หนา 132, ปรารถนา 198) 

การสวมเสื้อขาว 
พระสงฆ ลูกท่ีรัก ทานไดกลับเปนมนุษยใหม และไดสวมองคพระคริสตเจาแลว จง

รับเสื้อขาวน้ี และรักษาไว มิใหดางพรอย เฉพาะพระพักตรพระเยซู 
คริสตเจา เพื่อจะไดมีชีวิตนิรันดร 

ผูรับศีลลางบาป อาแมน 
(พอแมทูนหัวรับเส้ือขาวจากพระสงฆ และสวมใหแกผูรับศีลลางบาป) 

การมอบเทียนจุด 
พิธีกร เชิญพอแมทูนหัว เขามารับเทียนไปจุดเพื่อมอบแกผูรับศีลลางบาปใหม 
(พอแมทูนหัวเอาเทียนจุดตอจากเทียนปสกา แลวมอบใหแกผูรับศีลลางบาป) 
พระสงฆ ทานไดกลายเปนแสงสวางในพระคริสตเจาแลว ขอใหดําเนินชีวิตเยี่ยงบุตร

แหงความสวางทุกๆ เวลา และยึดม่ันอยูในความเชื่อ ทานจะไดออกไป
ตอนรับพระคริสตเจาผูเสด็จมา รวมกับนักบุญท้ังหลายในสวรรค 

ผูรับศีลลางบาป อาแมน 
พิธีศีลกําลัง 

(พระสงฆกลาวคําปราศรัยส้ันๆ กับผูรับศีลลางบาปใหม) 
พระสงฆ ลูกท่ีรัก ทานไดเกิดใหมในพระคริสตเจา กลายเปนสวนรางกายของพระองค 

และเปนประชากรสงฆของพระองคแลว บัดน้ี ทานยังตองรับพระจิต ซ่ึงเปน
องคเดียวกันกับท่ีพระคริสตเจาไดเชิญมาถึงคณะอัครสาวกในวันสมโภชพระ
จิต ท่ีพวกเขาและผูสืบตําแหนงไดเชิญใหเสด็จมาถึงผูรับศีลลางบาปแลว 
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ฉะน้ัน พวกทานก็เชนเดียวกัน จะไดรับพละกําลังของพระจิต พละกําลังน้ีจะ
ทําใหทานเหมือนพระคริสตเจายิ่งขึ้น แลวทานจะไดประกาศการสิ้นพระชนม 
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค ท้ังจะไดเปนสมาชิกรวมงานกับ
พระศาสนจักร ในการเสริมสรางพระกายของพระคริสตเจาดวยความเชื่อ
และความรัก 

(พระสงฆยืนพนมมือ หันมาทางสัตบุรุษ กลาววา) 
พระสงฆ พี่นองท่ีรักยิ่ง ใหเราวอนขอพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ โปรดสงพระจิต

มายังผูไดรับศีลลางบาปใหมเหลาน้ี พระองคทานจะไดประทานพระพรอยาง
อุดมสมบูรณ บันดาลใหเขาเขมแข็งม่ันคง และจะไดทรงเจิมเขาใหเหมือน
พระคริสต พระบุตรพระเจา 

(ทุกคนภาวนาเงียบๆ ครูหนึ่ง และพระสงฆปกมือเหนือผูรับศีลกําลัง ภาวนาวา) 
พระสงฆ ขาแตพระผูทรงสรรพานุภาพ พระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจา พระองคโปรด

ใหขารับใชเหลาน้ีเกิดใหมดวยนํ้าและพระจิต ทรงชวยเขาใหพนบาป โปรด
สงพระจิต องคพระผูบรรเทามาถึงเขา โปรดใหเขามีความปรีชาและ
สติปญญา ความคิดอานและความเขมแข็ง ความรูและความเลื่อมใส
ศรัทธา อีกท้ังโปรดใหเขารับใชพระองคดวยความยําเกรง ท้ังน้ี ขอพึ่งพระ
บารมีพระคริสตเจาของขาพเจาท้ังหลาย 

พิธีกร/ทุกคน อาแมน 
(พระสงฆเจิมนํ้ามันคริสมาที่หนาผากเปนเคร่ืองหมายกางเขน พอแมทูนหัวเอามือวางบนไหลผูรับศีลกําลัง) 
พระสงฆ น............จงรับเครื่องหมายพระจิตเจา ซ่ึงพระบิดาประทานให 
ผูรับศีลกําลัง อาแมน 
พระสงฆ สันติสุขจงอยูกับทาน 
ผูรับศีลกําลัง และอยูกับทานดวย 
(คณะนักขับรองนําเพลง เชิญพระจิต (สรรเสริญสดุดี 155 ปรารถนา 406) 
ประธานพรมนํ้าเสกแกสัตบุรุษ และบทภาวนาเพื่อมวลชน 


