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บทที่ 5
หลักขอเชื่อของการบัพติศมา
ตอนที่ 1
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
1. รูถึงการบัพติศมา 4 ประเภทดังที่กลาวไวในพันธสัญญาใหม
2. นิยามคําวา “บัพติศมา”
3. อธิบายความสําคัญของการบัพติศมาของคริสเตียน
4. บอกถึงคุณสมบัติที่ตองมีในบุคคลที่แสวงหาการบัพติศมาของคริสเตียน

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้าแสดงวากลับใจใหมก็จริงแตพระองค
ผูจะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีก ซึ่งเราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระ
บาทของพระองค
พระองคจะทรงใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และดวยไฟ”
(มัทธิว 3:11)

คํานํา
หลักการพื้นฐานขอที่สาม ซึ่งไดกลาวไวในฮีบรูบทที่ 6 คือ หลักขอเชื่อของการ บัพ
ติศมาในฮีบรู 6:2 คําวา “บัพติศมา” เปนพหูพจนถือหลักขอเชื่อของการบัพติศมาตาง ๆ
หมายถึงวา หลักขอเชื่อที่สมบูรณของความเชื่อคริสเตียนประกอบดวยการบัพติศมามากกวา
หนึ่งประเภท

การบัพติศมา 4 ประเภท
พันธสัญญาใหมกลาวถึงการบัพติศมาตาง ๆ กัน 4 ประเภท คือ :
- บัพติศมาแหงการทนทุกขของพระคริสต
- บัพติศมาของยอหน
- บัพติศมาของคริสเตียน
- บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
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บทนี้จะกลาวถึงการบัพติศมา 3 ประเภทแรก บทตอไปจะเกี่ยวกับบัพติศมาใน พระ
วิญญาณบริสุทธิ์

คําจํากัดความ
คําวา “บัพติศมา” ที่ใชในพระคัมภีรหมายถึง การจุมลงไปใหมิดหรือจมลงไปใน
บางสิ่ง
การบัพติศมาแหงการทนทุกขทรมานของพระคริสต
มีการบัพติศมาชนิดหนึ่งในพันธสัญญาใหม ซึ่งเราเรียกวาบัพติศมาแหงความทุกข
ทรมานบัพติศมานี้พระเยซูกลาวไววา :
“เราจะตองบัพติศมาอยางหนึ่ง เราเปนทุกขมากจนกวาจะสําเร็จ”
(ลูกา 12:50)
บัพติศมาชนิดนี้กลาวไวในมาระโก 10:38 ซึ่งบุตรของเศเบดีรองขอเกียรติยศในการ
ไดนั่งขางขวาและซายของพระคริสตในสวรรคดวย
พระเยซูตอบวา “ที่ทานขอนั้นทานไมเขาใจ ถวยซึ่งเราจะดื่มนั้น ทานจะดื่มไดหรือ
และบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับ ทานจะรับไดหรือ”
พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการทุกขทรมานที่รอคอยพระองคอยู โดยการสิ้นพระชนมเพื่อ
ความบาปของมนุษยชาติ พระองคตองถูกจุมลงในการทุกขทรมาน ถูกฝงในอุโมงคและฟน
จากความตายในรางกายใหม

บัพติศมาของยอหน
บัพติศมาของยอหนผูใหบัพติศมาเปนการบัพติศมาในนํ้าเกี่ยวเนื่องกับขอความแหง
การสํานึกผิด
ยอหนผูใหบัพติศมามีกําเนิดอยางอัศจรรยในครอบครัวของเศคาริยาหและนางเอลีซษเบ็ธ(ลูกา1:5,13)พระเจาทรงมีแผนการพิเศษสําหรับชีวิตของเขา เขาตองปรนนิบัติพระองค
ในฐานะ “ผูนําหนา” ของพระเยซูคริสต
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“ทานทารกเอย เขาจะเรียกทานวาเปนผูเผยพระวจนะของผูสูงสุด เพราะวา
ทานจะนําหนาองคพระผูเปนเจา และจัดเตรียมมรรคาของพระองคไว”
“เพื่อจะใหชนชาติของพระองคมีความรูถึงความรอดที่มาทางการทรงยกบาป
ของเขา”
(ลูกา 1:76-77)
คําวา “ผูนําหนา” หมายถึงคนที่มากอนและเตรียมทางไวให ยอหนตองเทศนา ขอ
ความแหงการสํ านึกผิดและการบัพติศมาแกชาวอิสราเอลเพื่อเตรียมคนทั้งหลายไวสําหรับ
การเสด็จมาของพระมาซีฮาหของเขา คือพระเยซูคริสต
“เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้าแสดงวากลับใจใหมก็จริงแตพระองคผู
จะทรงมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีกซึ่งเราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระ
บาทของพระองค พ ระองค จ ะทรงให เ จ า ทั้ ง หลายรั บ บั พ ติ ศ มาด ว ยพระวิ ญ ญาณ
บริสุทธิ์และดวยไฟ”
(มัทธิว 3:11)
งานรับใชของยอหนผูใหบัพติศมาเปนการเริ่มตนของยุคใหมฝายวิญญาณ
“มีธรรมบัญญัตแิ ละผูเ ผยพระวจนะมาจนถึงยอหนตัง้ แตนนั้ มาเขาก็ประกาศ
ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาและคนทั้งปวงก็ชิงกันเขาไปในแผนดินนั้น”
(ลูกา16:16)
กอนหนานี้เมื่อยอหนยังไมมา ประชาชนอยูใตธรรมบัญญัติผูเผยพระวจนะ และ
ปุโรหิตทําหนาที่ผูนําฝายจิตวิญญาณและแปลความหมายของพระบัญญัติ
ปุโรหิตเทานั้นที่สามารถเขาไปอยูตอหนาพระเจาในพระวิหารได เขาเปนคนกลาง
ระหวางประชาชนและพระเจา และถวายเครื่องบูชาสําหรับบาปตามที่พระเจาทรงบัญชาสิ่ง
เหลานี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงดวยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต โดยชีวิตของพระองค
การสิ้นพระชนมและการฟนจากความตาย พระเยซูทรงทําทางใหมนุษยทุกคนไปถึงพระเจาได
ขณะนี้พระเยซูทรงปรนนิบัติในฐานะคนกลางระหวางคนบาปและพระเจาผูชอบธรรม
พระเยซูทรงบัญชาแกประชาชน 2 ประการคือ ใหสํานึกผิดกลับใจใหมและสารภาพ
ความบาปตอหนาชุมนุมชน
ผูที่เต็มใจจะทําตามพระบัญชาของพระองคก็ไดรับบัพติศมาในแมนํ้าจอรแดนเพื่อ
เปนพยานตอชุมชนเปนเครื่องหมายภายนอกที่แสดงวาเขาไดสํานึกผิดกลับใจจากบาปของ
เขา
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เมื่อผูนําทางศาสนาบางคนมาหายอหน เพื่อขอรับบัพติศมาเขาถูกปฎิเสธยอหน เรียก
รองใหพวกเขาแสดงผลของการกลับใจที่แทจริงในชีวิตของเขากอนที่จะมารับบัพติศมา
“ครั้นยอหนเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีพากันมาเปนอันมากเพื่อรับบัพติศ
มา ทานจึงกลาวแกเขาวา “เจาชาติงูราย”ใครไดเตือนเจาใหหนีจากพระอาชญา ซึ่ง
จะมาถึงนั้น เหตุฉะนั้นจงพิสูจนการกลับใจของเขาดวยผลที่เกิดขึ้น” (มัทธิว 3:7-8)
การสํานึกผิดและเลิกทําบาปเปนสิ่งที่ยอหนตองการกอนที่จะใหบัพติศมา
วลีที่วา “บัพติศมาเขาสูการกลับใจสํานึกผิดและเลิกทําบาป” ไมไดหมายความวา
ประสบการณทั้งสองนี้จะเกิดตามหลังการไดรับบัพติศมาในนํ้า
การบัพติศมาเปนเครื่องยืนยันเปนหลักฐานที่มองเห็นไดวาผูที่ไดรับบัพติศมาไดมี
ประสบการณในการสํานึกผิดและการอภัยบาปเรียบรอยแลว

บัพติศมาของคริสเตียน
ขอความที่แสดงออกดีที่สุดถึงสิ่งที่เราเรียกวา “บัพติศมาของคริสเตียน” อธิบายไวใน
เรื่องบัพติศมาของพระเยซู
“แลวพระเยซูเสด็จจากแควนกาลิลีมาหายอหนที่แมนํ้าจอรแดน เพื่อจะรับ
บัพติศมาจากทาน แตยอหนทูลหามพระองควา“ขาพระองคตองการจะรับบัพติศมา
จากพระองค ควรหรือที่พระองคจะเสด็จมาหาขาพระองค” แตพระเยซูคริสตตอบ
ยอหนวา“บัดนี้จงยอม เถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่งที่ชอบธรรม
ทุกประการ” แลวยอหนก็ยอมครั้นไดทรงเห็นพระวิญญาณขอ พระเจาดุจนกพิราบ
(ภาษาอังกฤษ = นกเขา) ลงมาสถิต อยูบนพระองค และนี่แนะมีพระสุรเสียง ตรัส
จากฟาสวรรควา “ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบใจทานมาก”
(มัทธิว 3:13-17)
พระเยซูไมไดรับบัพติศมาจากยอหนเพื่อเปนหลักฐานวา
พระองคไดสํานึกบาป
เพราะวาพระองคไมมีบาป
พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อ “ทําตามความชอบธรรมทุกประการ” พระองคไดวาง
ตัวอยางที่ชอบธรรมของความประพฤติซึ่งพระองคปรารถนาใหผูเชื่อทุกคนกระทําตาม
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การบัพติศมาของทารก
พระเยซูไมทรงรับบัพติศมาเมื่อเปนทารกเมื่อเปนเด็กบิดามารดาของพระองคนําพระ
องคเขาไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายพระองคแดพระเจา แตพระองคไมไดรับบัพติศมา (ลูกา
2:22) พระองคไมไดรับบัพติศมาจนกวาพระองคจะรูวาพระองคกําลังทําอะไร และรูเหตุผลวา
ทําไมพระองคจึงทํา
ทารกไมควรไดรับบัพติศมา เราควรนําเด็ก ๆ ไปเสนอแดพระเจาเพื่อถวาย และรับ
พระพรโดยการวางมือแตเขาไมควรรับบัพติศมาจนกวา เขาจะเขาใจความหมายของการ
กระทํานั้น และมีคุณสมบัติตามที่บอกไวในพระคัมภีร
ไมมีการกําหนดอายุวาเมื่อใดเด็กจะมีความเขาใจ ขึ้นอยูกับการพัฒนาทางความคิด
จิตใจและทางวิญญาณของเด็กแตละคน

พรมหรือจุม
บางคริสตจักรใหบัพติศมาโดยการพรมดวยนํ้า บางแหงก็ใชการจุมใหมิดในนํ้า เมื่อ
พระเยซูทรงรับบัพติศมา พระองคทรงดําเนินลงไปในนํ้าแลวเสด็จขึ้นมา เมื่อพิจารณาสิ่งนี้
และความหมายตามพระคัมภีรของคําวา “บัพติศมา” เราตองสรุปวาพระองคทรงจุมพระองค
ลงไปมิดในแมนํ้าจอรแดน
เมื่อพระองคทรงยอมรับบัพติศมาพระเยซูแสดงการเชื่อฟงภายนอกตอพระประสงค
ของพระเจา โดยการเชื่อฟง พระองคไดทรงทําใหแผนการของพระเจาสําเร็จ
เมื่อผูเชื่อไดรับบัพติศมากริยาภายนอกนี้เปนเครื่องหมายของความชอบธรรมภายใน
ซึ่งเขาไดรับโดยความเชื่อ

คุณสมบัติที่ตองการในการรับบัพติศมา
บุคคลที่ตองการรับบัพติศมาจากยอหนจะตองมีสภาพทางฝายวิญญาณที่เหมาะสม
บุคคลที่ตองการรับบัพติศมาของคริสเตียนตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมการสอน
คุณสมบัติประการแรกในการรับบัพติศมาซึ่งพระเยซุสอนไวคือ
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราให
รับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให
ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว...”
(มัทธิว 28:19-20)
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พระคริสตทรงสั่งใหสอนผูเชื่อใหมถึงสองครั้งเราตองสอนเขากอน และหลังการบัพติศมา คนบาปตองไดยินและยอมรับขาวประเสริฐเพื่อที่จะเปนผูเชื่อ
“คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรก็รับบัพติศมา...”
(กิจการ 2:41)
“เมื่อเขาไดยินอยางนั้น เขาจึงรับบัพติศมา...”
(กิจการ 19:5)
“มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟงเราชื่อลิเดีย...และพระเจาไดทรงเปดใจของเขาให
สนใจในถอยคําซึ่งเปาโลไดกลาวเมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาไดรับบัพติศ
มา...”
(กิจการ 16:14-15)
กอนการบัพติศมา

ผูเชื่อควรจะไดรับคําสอนพอสมควรเพื่อเขาใจความ

หมาย
ของการบัพติศมา หลังการบัพติศมาแลวเขาควรรับคําสอนตอไป เพื่อเปนคริสเตียน
ที่เติบโต เปาโลเรียกสิ่งนี้วา “ไปสูความเปนผูใหญ”
(ฮีบรู 6)

การสํานึกผิด
สภาวะที่สองเพื่อรับบัพติศมาคือ การสํานึกผิดความบาปเปาโลเนนสิ่งนี้ระหวางคํา
เทศนาของเขาในวันเพ็นเทคอส
“เมื่อคนทั้งหลายไดยินแลวก็ร็สึกแปลบปลาบใจจึงกลาวแกเปโตรและอัครทูต
อื่น ๆ วา “พี่นองเอย เราจะทําอยางไรดี”
(กิจการ 2:37)
“เปาโลจึงกลาววา “จงกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสต
สิน้ ทุกคน เพือ่ พระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสียแลวทานจะไดรบั พระราช
ทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(กิจการ 2:38)
จงสังเกตวาการรูสึกถึงความบาปนั้นยังไมพอเพียง จะตองมีการกระทําเกิดขึ้นดวย
คําสั่งสองประการที่เปาโลสั่งก็คือ จงสํานึกผิดกลับใจและรับบัพติศมา การกลับใจมากอน
การบัพติศมาเชื่อ
สภาวะที่สามเพื่อรับบัพติศมาคือ การเชื่อ
“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา
“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศ
ขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอดแตผูใดไม
เชื่อจะตองปรับโทษ”
(มาระโก 16:15-16)
คุณสมบัติขอนี้ แสดงออกในเรื่องของฟลิปและขันทีชาวเอธิโอเปยซึ่งเขาพบบนถนน
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จากเยรูซาเล็มไปเมืองกาซา (กิจการ 8)
ฟลิปไดยินขันทีอานพระคัมภีรจากหนังสืออิสยาห เขาจึงเขาไปหาที่รถมาเพื่ออธิบาย
พระกิตติคุณ เมื่อเขาเดินทางตอไปตามถนนผานแมนํ้าขันทีไดขอรองประกอบกับการ
สารภาพความเชื่อ ฟลิปจึงไดใหบัพติศมาแกเขาทันที
“ครั้นกําลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีแมนํ้าแหงหนึ่ง ขันทีจึงบอกวา “นี่แนะ มีนํ้า
มีอะไรขัดของไมใหขาพเจารับบัพติศมา” และฟลิปจึงตอบวา “ถาทานเต็มใจเชื่อ
ทาน ก็รับได” และขันทีตอบวา“ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา” แลวทานจึงสั่งใหหยุดรถ และคนทั้งสองลงไปในนํ้าทั้งฟลิปกับขันที ฟลิปก็
ใหทานรับ บัพติศมา”
(กิจการ 8:36-38)
ฟลิปกลาวแกขันทีวา : “ถาทานเชื่ออยางหมดหัวใจ ทานตองรับบัพติศมา”
ขันทีตอบวา : “ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา”
บุคคลที่ตองการรับบัพติศมาของคริสเตียน เขาตองสารภาพความเชื่อวา พระเยวูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจาเปนประการแรก

มีจิตสํานึกที่ดีตอพระเจา
คุณสมบัติประการที่สี่สําหรับบัพติศมาของคริสเตียนคือ จิตสํานึกที่ดีตอพระเจา
เปโตรเปรียบเทียบบัพติสมาของคริสเตียนกับประสบการณของโนอาหและครอบครัว
ของเขาซึ่งรอดพนจากการพิพากษาเมื่อเขาทั้งหลายเขาไปในเรือใหญ
“บัดนี้ พิธีบัพติศมาก็ชวยทานทั้งหลายใหรอดเชนเดียวกัน มิใชเปนการชําระ
มลทินทางกาย แตใหมีจิตสํานึกวาชอบจําเพาะพระพักตรพระเจาโดยที่พระเยซูคริสต
ไดทรงเปนขึ้นมาจากความตาย”
(1 เปโตร 3:21)
เปโตรกําจัดความคิดใด ๆ ที่คิดวาจุดประสงคของบัพติศมาคือการชําระลาง ทาง
กายใหสะอาด เขากลาววาสภาวะของบัพติศมาของคริสเตียนคือ ความสัมพันธของ จิตใจผู
เชื่อที่มีตอพระเจา เขาเรียกวา “จิตสํานึกที่ชอบจําเพาะพระพักตรพระเจา”

เวลาอันสมควรแกการบัพติศมา
การที่คน ๆ หนึ่งจะสมควรไดรับบัพติศมาในนํ้านั้น จะตองไดรับการสอนที่เหมาะสม
สํานึกผิด เชื่อ และมีจิตสํานึกที่ชอบจําเพาะพระพักตรพระเจา
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จะเปนเวลานานเทาใดที่จะมีคุณสมบัติเหลานี้ก็แตกตางกันไป ในแตละบุคคลบาง
คริสตจักรตองการใหผูที่จะรับบัพติศมาเรียนคําสอนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไมกี่ชั่วโมงกอน
หนานี้เขาเปนผูไมเชื่อ ซึ่งปฎิเสธพระเยซูไมวาจะเปนพระมาซีฮาหแหงอิสราเอล หรือพระ
บุตร ของพระเจา
ตั้งแตเปโตรเทศนาจบจนถึงการบัพติศมาของเขาทั้งหลาย ซึ่งจะตองมีเวลาเพื่อรับ
คําสอนที่จําเปนนั้นเปนเวลาไมเกิน 2-3 ชั่วโมง
“คนทั้งหลานที่รับคําของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวก
ประมาณสามพันคน”
(กิจการ 2:41)
ฟลิปใหบัพติศมาแกขันทีชาวเอธิโอเปยในวันเดียวกับที่เขาเทศนาพระกิตติคุณใหฟง

เพื่อสรุป
การปฎิบัติของคริสตจักรในยคแรกที่เกี่ยวกับการบัพติศมามีดังนี้
1. กอนบัพติศมาเขาสอนขอมูลพื้นฐานของพระกิตติคุณซึ่งมีศูนยกลางที่ชีวิตการสิ้น
พระชนมและการฟนจากความตายของพระเยซูคริสต
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2. เขานําขอมูลเหลานี้มาใหมีความสัมพันธกับกริยาของการรับบัพติศมา
3. เขาตรวจสอบความเขาใจ การสํานึกผิดกลับใจ และการสารภาพความเชื่อใน
ตัวผูเชื่อใหม แลวการบัพติศมาในนํ้าจึงตามมาทันที
4. หลั ง การบั พ ติศ มา ผู  เ ชื่ อ ใหม ไ ด รั บ คํ าสอนต อ ไปเพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตฝ า ย
วิญญาณ

ความสําคัญของการบัพติศมาคริสเตียน
ขอความตอไปนี้เปดเผยความสําคัญฝายวิญญาณของการบัพติศมาของคริสเตียน
“ถาเชนนั้นแลวเราจะวาอยางไร ควรเราจะอยูในบาปตอไป เพื่อใหพระคุณ
มีมากยิ่งขึ้นหรือ
อยาใหเปนอยางนั้นเลยพวกเราที่ตายตอบาปแลวจะมีชีวิตใน
บาป
ตอไปอยางไรได ทานไมรูหรือวาเราทั้งหลายที่ไดรับบัพติศมาเขาใน พระเยซูคริสต ก็
ไดรับัพติศมาเขาในความตายของพระองคเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝงไว กับพระองค แลว
โดยการรับบัพติศมานั้นเขาสวนในการตายนั้น เพื่อวาเมื่อพระคริสต ไดทรงชุบ ให
เปนขึ้นมาจากความตาย โดยเดช พระสิริของพระบิดาแลวเราก็จะไดดําเนินตาม
ชีวิตใหมดวย”
(โรม 6:1-4)
เมื่อคุณสํานึกผิด และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดคุณก็ไดตายตอบาป และ
ชีวิตเกา มีการสรางชีวิตใหมแหงความชอบธรรมซึ่งมีชีวิตอยูเพื่อพระเยซู
“เหมือนกันเชนนั้นแหละทานทั้งหลายจงถือวาทานไดตายตอบาป
และมี
ชีวิต
สนิทกับพระเจาในพระเยซูคริสต เหตุฉะนั้น อยาใหบาปครอบงํากายที่ตองตาย ของ
ทาน ซึ่งทําใหตองเชื่อฟงตัณหาของกายนั้น” (โรม 6:11-12)
“เพราะวาบาปจะครอบงําทานทั้งหลายตอไปก็หามิไดเพราะวาทานมิไดอยูใต
ธรรมบัญญัติ แตอยูใตพระคุณ”
(โรม 6:14)
การบัพติศมาในนํ้าของคริสเตียน
เปนสัญญลักษณของการตายและการฟนคืน
พระชนมของพระเยซู เปนสัญญลักษณของการตายตอบาป ขณะที่คุณจุมตัวลงไปใน
“อุโมงค” ของนํ้า และการฟนจากความตายเขาสูชีวิตใหมซึ่งอยูในพระเจา ในความชอบ
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ธรรมขณะที่คุณขึ้นมาจากนํ้า
ผูเชื่อซึ่งถูกนําขึ้นมาจากนํ้าเพื่อมีชีวิตใหม จะทําไมไดดวยกําลังของเขาเอง ชีวิตใหม
นี้ดําเนินไปโดยฤทธิ์อํานาจขงพระเจาเปนฤทธิ์อํานาจเดียวกัน
ที่ทําใหพระเยซูทรงฟน
จาก
อุโมงค (เราจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใหมในบทที่ 11)
ผลของการบัพติศมาในนํ้าขึ้นอยูกับการสํานึกผิด และความเชื่อของผูที่รับบัพติศมา
ถาปราศจากสิ่งนี้แลวการบัพติศมาก็ไมมีคุณคาอันใด
การบัพติศมาที่แทจริงของคริสเตียนหมายความวาเราถูกบัพติศมาเขาในองคพระเยซู
เอง ไมใชในคริสตจักรใดหรือนิกายใด
“เพราะเหตุวา คนทีร่ บั บัพติศมาเขารวมในพระคริสตแลวจะสวมชีวติ พระคริสต
(กาลาเทีย 3:27)

บัพติศมา : สิ่งที่ตรงกันขาม
ทั้งการบัพติศมาของยอหนและการบัพติศมาของคริสเตียนเกิดขึ้นโดยการจุมลงในนํ้า
แตมีขอแตกตางระหวางบัพติศมาทั้งสองนี้
เมื่อเปาโลไปเยี่ยมเมืองเอเฟซัส เขาพบกลุมของคนที่เปนสาวกของยอหนผูใหบัพติศ
มา เขาไดฟงขอความของยอหนเรื่องการสํานึกผิดและไดรับบัพติศมา แตไมเคยไดยินพระกิตติคณของพระเยซูคริสต
“ขณะที่อปอลโลยังอยูในเมืองโครินธ เปาโลไดไปตามที่ดอนแลวก็มายังเมือง
เอเฟซัส ทานพบสาวกบางคนที่นั่น จึงถามเขาวา “เมื่อทานทั้งหลายเชื่อนั้น ทาน
ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลา” เขาตอบวา“เปลาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น
เรายังไมเคยไดยินเลย” เปาโลจึงถามเขาวา “ถาอยางนั้นทานไดรับบัพติศมาอันใด
เลา” เขาตอบวา “บัพติศมาของยอหน” เปาโลจึงวา“ยอหนใหรับบัพติศมาสําแดงถึง
การกลับใจใหม แลวบอกคนทั้งปวงใหเชื่อในพระองคผูจะเสดจมาภายหลัง คือ พระ
เยซู” เมื่อเขาไดยินอยางนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจา”
(กิจการ 19:1-5)
หลังจากที่เปาโลอธิบายพระกิตติคุณ คนเหลานี้ยอมรับและไดรับัพติศมาอีกครั้ง ใน
เวลานี้เขารับบัพติศมาเขาในพระนามของพระเยซูเจา
ตัวอยางแสดงวาการบัพติศมาของยอหนและบัพติศมาของคริสเตียนนั้นแตกตางกัน
บัพติศมาของยอหนไมเปนที่ยอมรับอีกตอไปหลังจากการสิ้นพระชนม และการฟนจากความ
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ตายของพระเยซูผูที่ไดรับบัพติศมาของยอหนไดรับบัพติศมาอีกในการบัพติศมาของคริสเตียน
ขอความของยอหนเตรียมทางใหในจิตใจของชาวอิสราเอล เพื่อรับการเปดเผยพระ
เมสิยาหของเขาคือพระเยซูคริสต
โดยการรับบัพติศมาเขาสารภาพการสํานึกผิดจากบาป
และความเชื่อของเขาในพระเมสิยาหที่กําลังมา
หลังจากการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตายของพระเยซูประชาชนไดรับบัพ
ติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการกระทําเชนนี้เขาได
แสดงออกถึงการยอมรับขอความแหงพระกิตติคุณ และความจริงที่วาพระกิตติคุณไดเปลี่ยน
แปลงชีวิตของเขา
พระเยซูทรงบัญชาใหมีบัพติศมานี้
“เหตุฉะนั้น เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ให
รับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(มัทธิว 28:19)
ความแตกตางระหวางบัพติศมาของยอหนจะทําโดยสิทธิอํานาจอยางเดียวกันนี้ไมได
มันเปนเพียงการบัพติศมาแหงการสํานึกผิด และประกาศความเชื่อในพระเมสิยาหผูกําลังมา
การบัพติศมาของคริสเตียนคือการบัพติศมาที่ประกาศการยอมรับแผนการทรงไถอัน
สมบูรณของพระเจาถอยคําที่กลาวในขณะใหบัพติศมา
เราไดพูดถึงคุณสมบัติที่ตองมีกอนการบัพติศมาและยืนยันวาตองเปนการจุมลงให
มิดในนก แลวคําถามที่ยังเหลืออยูคือ : เราตองกลาวอะไรในขณะที่ใหบัพติศมา
พระเยซูตรัสวาใหรับบัพติศมาในพระนาม พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ผูรับใชหลายทานเลือกใชคําเหลานี้เมื่อใหบัพติศมา และเปนที่ยอมรับไดตาม พระ
คัมภีร
แตคุณอาจใชเพียงแคพระนามของพระเยซูก็ไดพระคัมภีรบันทึกวาสาวกกระทําสิ่งนี้
“...เปนแตไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระนามพระเยซูเจา”
(กิจการ 8:16)
“เมื่อเขาไดยินอยางนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามพระเยซูเจา”
(กิจการ 19:5)
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พระเยซูไมไดสั่งสาวกของพระองคใหบัพติศมาในพระนาม (พหูพจน) ทั้งสามของ
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตในพระนาม (เอกพจน) ของพระเจา 3 พระ
ภาค
พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนพระนามสําหรับ “พระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจา” เพราะวา...
“เพราะวาในพระองคนั้น สภาพของพระเจาดํารงอยูอยางบริบูรณ”
(โคโลสี 2:9)
พระคัมภีรสอนวาเราตองรับบัพติศมามาเขาในพระคริสต
“ทานไมรูหรือวาเราทั้งหลายที่ไดรับบัพติศมาเขาในพระเยซูคริสตก็ไดรับบัพ
ติศมา นั้นเขาในความตายของพระองค”
(โรม 6:3)
บางนิกายมีขอโตแยงมากมายเกี่ยวกับถอยคําที่จะกลาวในขณะที่รับบัพติศมา เขา
อางวาคําพูดนี้ถูกและคําพูดอื่นผิด
แตวาพระคัมภีร การบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา “หรือ
ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” ทั้ง 2 อยางก็ไดใชในเวลาที่
ใหบัพติศมาของคริสเตียนไมมีขอขัดแยงระหวางถอยคําทั้งสอง ตางก็อางถึงพระเจา 3 พระ
ภาคคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อไมไหเปลี่ยนแปลงไปจากพระคัมภีร และในขณะเดียวกันก็นําความเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกันในดานนี้ เราขอแนะนําขอความตอไปนี้
“บนพื้นฐานของการประกาศความเชื่อของคุณในพระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขาพเจาใหบัพติศมาแกทานในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา”
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ชื่อ .........................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

จงเขียนขอความจากพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ใหคํานิยามคําวา “บัพติศมา”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
เหตุใดการบัพติศมาของคริสเตียนจึงเปนสิ่งสําคัญ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
คุณสมบัติ 4 ประการที่ควรมีในตัวผูที่ตองการรับบัพติศมาของคริสเตียนคือ อะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
การบัพติศมา 4 ประการที่กลาวไวใในพันธสัญญาใหมคืออะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ในพันธสัญญาใหม คนบาปที่สํ านึกผิดกลับใจและมีความเชื่อจะตองใชเวลานาน
เทาใดจึงจะไดรับบัพติศมา
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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จงใหขออางอิงจากพระคัมภีรซึ่งพิสูจนวามีความแตกตางระหวางบัพติศมาของ
ยอหน และบัพติศมาของคริสเตียน
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8.
ทารกควรไดรับบัพติศมาในนํ้าหรือไม ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9.
เด็กอายุเทาใดจึงควรไดรับอนุญาตใหรับบัพติศมาในนํ้า
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. ถ า ข อ ความต อ ไปนี้ เ ป น ความจริง ใหใสตัว “ถ” ในช อ งวา งขา งหน า ถา
ขอความนี้ผิดใหเขียนตัว “ผ” ไวในชองวางขางหนา
ก._______ถาคุณไดรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาคุณ
ตองรับบัพติศมาอีกในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข.______ คําในพระคัมภีรคือ “บัพติศมา” หมายถึงการจุมมากกวาการพรม ดวยนํ้า
ค._______ คุณตองเขาใจความหมายของการบัพติศมากอนที่จะไดรับบัพติศมา

วิชา รากฐานของความเชื่อ

หนา 72

คําตอบบททดสอบ บทที่ 5
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้า แสดงวากลับใจใหมก็จริง แตพระองคผูจะ
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ของพระองค พระองคจะใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ดวยไฟ (มัทธิว 3:11)
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