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บทที่  5
หลักขอเชื่อของการบัพติศมา

ตอนที่  1

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ
1.  รูถึงการบัพติศมา  4  ประเภทดังที่กลาวไวในพันธสัญญาใหม
2.  นิยามคํ าวา  “บัพติศมา”
3.  อธิบายความสํ าคัญของการบัพติศมาของคริสเตียน
4.  บอกถึงคุณสมบัติที่ตองมีในบุคคลที่แสวงหาการบัพติศมาของคริสเตียน

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้ าแสดงวากลับใจใหมก็จริงแตพระองค

ผูจะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีก  ซ่ึงเราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระ
บาทของพระองค         พระองคจะทรงใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และดวยไฟ” (มัทธิว 3:11)

คํ านํ า
หลักการพื้นฐานขอที่สาม  ซึ่งไดกลาวไวในฮีบรูบทที่  6  คือ  หลักขอเชื่อของการ บัพ

ติศมาในฮีบรู  6:2  คํ าวา  “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

คํ าจํ ากัดความ
คํ าวา  “บัพติศมา”  ที่ใชในพระคัมภีรหมายถึง  การจุมลงไปใหมิดหรือจมลงไปใน

บางสิ่ง

การบัพติศมาแหงการทนทุกขทรมานของพระคริสต

มีการบัพติศมาชนิดหนึ่งในพันธสัญญาใหม ซึ่งเราเรียกวาบัพติศมาแหงความทุกข
ทรมานบัพติศมานี้พระเยซูกลาวไววา :

“เราจะตองบัพติศมาอยางหนึ่ง  เราเปนทุกขมากจนกวาจะสํ าเร็จ”
 (ลูกา 12:50)

บัพติศมาชนิดนี้กลาวไวในมาระโก  10:38  ซึ่งบุตรของเศเบดีรองขอเกียรติยศในการ
ไดนั่งขางขวาและซายของพระคริสตในสวรรคดวย

พระเยซูตอบวา  “ที่ทานขอนั้นทานไมเขาใจ  ถวยซึ่งเราจะดื่มนั้น  ทานจะดื่มไดหรือ
และบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับ  ทานจะรับไดหรือ”

พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการทุกขทรมานที่รอคอยพระองคอยู  โดยการสิ้นพระชนมเพื่อ
ความบาปของมนุษยชาติ    พระองคตองถูกจุมลงในการทุกขทรมาน  ถูกฝงในอุโมงคและฟน
จากความตายในรางกายใหม

บัพติศมาของยอหน
บัพติศมาของยอหนผูใหบัพติศมาเปนการบัพติศมาในนํ้ าเกี่ยวเนื่องกับขอความแหง

การสํ านึกผิด
ยอหนผูใหบัพติศมามีกํ าเนิดอยางอัศจรรยในครอบครัวของเศคาริยาหและนางเอลีซ-

ษเบ็ธ(ลูกา1:5,13)พระเจาทรงมีแผนการพิเศษสํ าหรับชีวิตของเขา เขาตองปรนนิบัติพระองค
ในฐานะ   “ผูนํ าหนา”  ของพระเยซูคริสต
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“ทานทารกเอย  เขาจะเรียกทานวาเปนผูเผยพระวจนะของผูสูงสุด  เพราะวา
ทานจะนํ าหนาองคพระผูเปนเจา  และจัดเตรียมมรรคาของพระองคไว”

“เพื่อจะใหชนชาติของพระองคมีความรูถึงความรอดที่มาทางการทรงยกบาป
ของเขา” (ลูกา  1:76-77)

คํ าวา  “ผูนํ าหนา”  หมายถึงคนที่มากอนและเตรียมทางไวให  ยอหนตองเทศนา ขอ
ความแหงการสํ านึกผิดและการบัพติศมาแกชาวอิสราเอลเพื่อเตรียมคนทั้งหลายไวสํ าหรับ
การเสด็จมาของพระมาซีฮาหของเขา  คือพระเยซูคริสต

“เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้ าแสดงวากลับใจใหมก็จริงแตพระองคผู
จะทรงมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีกซ่ึงเราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระ
บาทของพระองคพระองคจะทรงใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และดวยไฟ” (มัทธิว 3:11)

งานรับใชของยอหนผูใหบัพติศมาเปนการเริ่มตนของยุคใหมฝายวิญญาณ
“มธีรรมบญัญติัและผูเผยพระวจนะมาจนถงึยอหนต้ังแตนัน้มาเขาก็ประกาศ

ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาและคนทั้งปวงก็ชิงกันเขาไปในแผนดินนั้น”  
(ลูกา16:16)

กอนหนานี้เมื่อยอหนยังไมมา  ประชาชนอยูใตธรรมบัญญัติผูเผยพระวจนะ และ
ปุโรหิตทํ าหนาที่ผูนํ าฝายจิตวิญญาณและแปลความหมายของพระบัญญัติ

ปุโรหิตเทานั้นที่สามารถเขาไปอยูตอหนาพระเจาในพระวิหารได  เขาเปนคนกลาง
ระหวางประชาชนและพระเจา  และถวายเครื่องบูชาสํ าหรับบาปตามที่พระเจาทรงบัญชาสิ่ง
เหลานี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงดวยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต  โดยชีวิตของพระองค
การสิ้นพระชนมและการฟนจากความตาย พระเยซูทรงทํ าทางใหมนุษยทุกคนไปถึงพระเจาได
ขณะนี้พระเยซูทรงปรนนิบัติในฐานะคนกลางระหวางคนบาปและพระเจาผูชอบธรรม

พระเยซูทรงบัญชาแกประชาชน  2  ประการคือ  ใหสํ านึกผิดกลับใจใหมและสารภาพ
ความบาปตอหนาชุมนุมชน

ผูที่เต็มใจจะทํ าตามพระบัญชาของพระองคก็ไดรับบัพติศมาในแมนํ้ าจอรแดนเพื่อ
เปนพยานตอชุมชนเปนเครื่องหมายภายนอกที่แสดงวาเขาไดสํ านึกผิดกลับใจจากบาปของ
เขา
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เมื่อผูนํ าทางศาสนาบางคนมาหายอหน เพื่อขอรับบัพติศมาเขาถูกปฎิเสธยอหน เรียก
รองใหพวกเขาแสดงผลของการกลับใจที่แทจริงในชีวิตของเขากอนที่จะมารับบัพติศมา

“ครั้นยอหนเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีพากันมาเปนอันมากเพื่อรับบัพติศ
มา ทานจึงกลาวแกเขาวา  “เจาชาติงูราย”ใครไดเตือนเจาใหหนีจากพระอาชญา   ซ่ึง
จะมาถึงนั้น  เหตุฉะนั้นจงพิสูจนการกลับใจของเขาดวยผลที่เกิดขึ้น”    (มัทธิว 3:7-8)

การสํ านึกผิดและเลิกทํ าบาปเปนสิ่งที่ยอหนตองการกอนที่จะใหบัพติศมา
วลีที่วา “บัพติศมาเขาสูการกลับใจสํ านึกผิดและเลิกทํ าบาป”  ไมไดหมายความวา

ประสบการณทั้งสองนี้จะเกิดตามหลังการไดรับบัพติศมาในนํ้ า
การบัพติศมาเปนเครื่องยืนยันเปนหลักฐานที่มองเห็นไดวาผูที่ไดรับบัพติศมาไดมี

ประสบการณในการสํ านึกผิดและการอภัยบาปเรียบรอยแลว

บัพติศมาของคริสเตียน
ขอความที่แสดงออกดีที่สุดถึงสิ่งที่เราเรียกวา “บัพติศมาของคริสเตียน” อธิบายไวใน

เร่ืองบัพติศมาของพระเยซู
“แลวพระเยซูเสด็จจากแควนกาลิลีมาหายอหนที่แมนํ้ าจอรแดน     เพื่อจะรับ

บัพติศมาจากทาน     แตยอหนทูลหามพระองควา“ขาพระองคตองการจะรับบัพติศมา
จากพระองค  ควรหรือที่พระองคจะเสด็จมาหาขาพระองค”  แตพระเยซูคริสตตอบ
ยอหนวา“บัดนี้จงยอม เถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทํ าตามสิ่งที่ชอบธรรม
ทุกประการ”  แลวยอหนก็ยอมครั้นไดทรงเห็นพระวิญญาณขอ พระเจาดุจนกพิราบ
(ภาษาอังกฤษ = นกเขา)  ลงมาสถิต อยูบนพระองค  และนี่แนะมีพระสุรเสียง ตรัส
จากฟาสวรรควา  “ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา  เราชอบใจทานมาก”

 (มัทธิว 3:13-17)

พระเยซูไมไดรับบัพติศมาจากยอหนเพื่อเปนหลักฐานวา พระองคไดสํ านึกบาป
เพราะวาพระองคไมมีบาป

พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อ  “ทํ าตามความชอบธรรมทุกประการ”  พระองคไดวาง
ตัวอยางที่ชอบธรรมของความประพฤติซึ่งพระองคปรารถนาใหผูเชื่อทุกคนกระทํ าตาม
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การบัพติศมาของทารก
พระเยซูไมทรงรับบัพติศมาเมื่อเปนทารกเมื่อเปนเด็กบิดามารดาของพระองคนํ าพระ

องคเขาไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายพระองคแดพระเจา  แตพระองคไมไดรับบัพติศมา (ลูกา
2:22) พระองคไมไดรับบัพติศมาจนกวาพระองคจะรูวาพระองคกํ าลังทํ าอะไร  และรูเหตุผลวา
ทํ าไมพระองคจึงทํ า

ทารกไมควรไดรับบัพติศมา  เราควรนํ าเด็ก ๆ ไปเสนอแดพระเจาเพื่อถวาย และรับ
พระพรโดยการวางมือแตเขาไมควรรับบัพติศมาจนกวา เขาจะเขาใจความหมายของการ
กระทํ านั้น  และมีคุณสมบัติตามที่บอกไวในพระคัมภีร

ไมมีการกํ าหนดอายุวาเมื่อใดเด็กจะมีความเขาใจ  ข้ึนอยูกับการพัฒนาทางความคิด
จิตใจและทางวิญญาณของเด็กแตละคน

พรมหรือจุม
บางคริสตจักรใหบัพติศมาโดยการพรมดวยนํ้ า  บางแหงก็ใชการจุมใหมิดในนํ้ า  เมื่อ

พระเยซูทรงรับบัพติศมา  พระองคทรงดํ าเนินลงไปในนํ้ าแลวเสด็จข้ึนมา  เมื่อพิจารณาสิ่งนี้
และความหมายตามพระคัมภีรของคํ าวา “บัพติศมา” เราตองสรุปวาพระองคทรงจุมพระองค
ลงไปมิดในแมนํ้ าจอรแดน

เมื่อพระองคทรงยอมรับบัพติศมาพระเยซูแสดงการเชื่อฟงภายนอกตอพระประสงค
ของพระเจา  โดยการเชื่อฟง   พระองคไดทรงทํ าใหแผนการของพระเจาสํ าเร็จ

เมื่อผูเชื่อไดรับบัพติศมากริยาภายนอกนี้เปนเครื่องหมายของความชอบธรรมภายใน
ซึ่งเขาไดรับโดยความเชื่อ

คุณสมบัติที่ตองการในการรับบัพติศมา
         บุคคลที่ตองการรับบัพติศมาจากยอหนจะตองมีสภาพทางฝายวิญญาณที่เหมาะสม
         บุคคลที่ตองการรับบัพติศมาของคริสเตียนตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมการสอน
         คุณสมบัติประการแรกในการรับบัพติศมาซึ่งพระเยซุสอนไวคือ

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลาย  จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราให
รับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์  สอนเขาให
ถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว...”    (มัทธิว 28:19-20)
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พระคริสตทรงสั่งใหสอนผูเชื่อใหมถึงสองครั้งเราตองสอนเขากอน    และหลังการบัพ-
ติศมา  คนบาปตองไดยินและยอมรับขาวประเสริฐเพื่อที่จะเปนผูเชื่อ

“คนทั้งหลายที่รับคํ าของเปโตรก็รับบัพติศมา...”    (กิจการ 2:41)
“เมื่อเขาไดยินอยางนั้น  เขาจึงรับบัพติศมา...”      (กิจการ  19:5)
“มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟงเราชื่อลิเดีย...และพระเจาไดทรงเปดใจของเขาให

สนใจในถอยคํ าซ่ึงเปาโลไดกลาวเมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาไดรับบัพติศ
มา...”   (กิจการ 16:14-15)

กอนการบัพติศมา  ผูเชื่อควรจะไดรับคํ าสอนพอสมควรเพื่อเขาใจความ
หมาย
ของการบัพติศมา  หลังการบัพติศมาแลวเขาควรรับคํ าสอนตอไป  เพื่อเปนคริสเตียน
ที่เติบโต  เปาโลเรียกสิ่งนี้วา “ไปสูความเปนผูใหญ”    (ฮีบรู 6)

การสํ านึกผิด
สภาวะที่สองเพื่อรับบัพติศมาคือ  การสํ านึกผิดความบาปเปาโลเนนสิ่งนี้ระหวางคํ า

เทศนาของเขาในวันเพ็นเทคอส
“เมื่อคนทั้งหลายไดยินแลวก็ร็สึกแปลบปลาบใจจึงกลาวแกเปโตรและอัครทูต

อ่ืน ๆ วา “พี่นองเอย เราจะทํ าอยางไรดี”   (กิจการ 2:37)
“เปาโลจึงกลาววา  “จงกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสต

สิน้ทกุคน  เพือ่พระเจาจะทรงยกความผดิบาปของทานเสยีแลวทานจะไดรบั พระราช
ทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”    (กิจการ 2:38)

จงสังเกตวาการรูสึกถึงความบาปนั้นยังไมพอเพียง  จะตองมีการกระทํ าเกิดขึ้นดวย
คํ าสั่งสองประการที่เปาโลสั่งก็คือ  จงสํ านึกผิดกลับใจและรับบัพติศมา  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  เมื่อเขาเดินทางตอไปตามถนนผานแมนํ้ าขันทีไดขอรองประกอบกับการ
สารภาพความเชื่อ  ฟลิปจึงไดใหบัพติศมาแกเขาทันที

“ครั้นกํ าลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีแมนํ้ าแหงหนึ่ง  ขันทีจึงบอกวา  “นี่แนะ  มีนํ้ า
มีอะไรขัดของไมใหขาพเจารับบัพติศมา”  และฟลิปจึงตอบวา  “ถาทานเต็มใจเชื่อ
ทาน ก็รับได”  และขันทีตอบวา“ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา”  แลวทานจึงสั่งใหหยุดรถ  และคนทั้งสองลงไปในนํ้ าทั้งฟลิปกับขันที  ฟลิปก็
ใหทานรับ บัพติศมา”   (กิจการ 8:36-38)

ฟลิปกลาวแกขันทีวา  :  “ถาทานเชื่ออยางหมดหัวใจ  ทานตองรับบัพติศมา”
ขันทีตอบวา  :  “ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา”
บุคคลที่ตองการรับบัพติศมาของคริสเตียน  เขาตองสารภาพความเชื่อวา  พระเยวู-

คริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจาเปนประการแรก

มีจิตสํ านึกที่ดีตอพระเจา
คุณสมบัติประการที่ส่ีสํ าหรับบัพติศมาของคริสเตียนคือ  จิตสํ านึกที่ดีตอพระเจา
เปโตรเปรียบเทียบบัพติสมาของคริสเตียนกับประสบการณของโนอาหและครอบครัว

ของเขาซึ่งรอดพนจากการพิพากษาเมื่อเขาทั้งหลายเขาไปในเรือใหญ
“บัดนี้  พิธีบัพติศมาก็ชวยทานทั้งหลายใหรอดเชนเดียวกัน  มิใชเปนการชํ าระ

มลทินทางกาย แตใหมีจิตสํ านึกวาชอบจํ าเพาะพระพักตรพระเจาโดยที่พระเยซูคริสต
ไดทรงเปนขึ้นมาจากความตาย”  (1 เปโตร  3:21)

      เปโตรกํ าจัดความคิดใด ๆ ที่คิดวาจุดประสงคของบัพติศมาคือการชํ าระลาง ทาง
กายใหสะอาด  เขากลาววาสภาวะของบัพติศมาของคริสเตียนคือ   ความสัมพันธของ จิตใจผู
เชื่อที่มีตอพระเจา  เขาเรียกวา  “จิตสํ านึกที่ชอบจํ าเพาะพระพักตรพระเจา”

เวลาอันสมควรแกการบัพติศมา
การที่คน ๆ หนึ่งจะสมควรไดรับบัพติศมาในนํ้ านั้น  จะตองไดรับการสอนที่เหมาะสม

สํ านึกผิด  เชื่อ  และมีจิตสํ านึกที่ชอบจํ าเพาะพระพักตรพระเจา
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จะเปนเวลานานเทาใดที่จะมีคุณสมบัติเหลานี้ก็แตกตางกันไป ในแตละบุคคลบาง
คริสตจักรตองการใหผูที่จะรับบัพติศมาเรียนคํ าสอนในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งไมกี่ชั่วโมงกอน
หนานี้เขาเปนผูไมเชื่อ  ซึ่งปฎิเสธพระเยซูไมวาจะเปนพระมาซีฮาหแหงอิสราเอล  หรือพระ
บุตร ของพระเจา

ต้ังแตเปโตรเทศนาจบจนถึงการบัพติศมาของเขาทั้งหลาย  ซึ่งจะตองมีเวลาเพื่อรับ
คํ าสอนที่จํ าเปนนั้นเปนเวลาไมเกิน 2-3 ชั่วโมง

“คนทั้งหลานที่รับคํ าของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวก
ประมาณสามพันคน”    (กิจการ 2:41)

ฟลิปใหบัพติศมาแกขันทีชาวเอธิโอเปยในวันเดียวกับที่เขาเทศนาพระกิตติคุณใหฟง

เพ่ือสรุป
การปฎิบัติของคริสตจักรในยคแรกที่เกี่ยวกับการบัพติศมามีดังนี้
1. กอนบัพติศมาเขาสอนขอมูลพื้นฐานของพระกิตติคุณซึ่งมีศูนยกลางที่ชีวิตการสิ้น

พระชนมและการฟนจากความตายของพระเยซูคริสต
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2.    เขานํ าขอมูลเหลานี้มาใหมีความสัมพันธกับกริยาของการรับบัพติศมา
3. เขาตรวจสอบความเขาใจ การสํ านึกผิดกลับใจ และการสารภาพความเชื่อใน

ตัวผูเชื่อใหม  แลวการบัพติศมาในนํ้ าจึงตามมาทันที
4. หลังการบัพติศมา ผู  เชื่อใหมไดรับคํ าสอนตอไปเพื่อความเจริญเติบโตฝาย      

วิญญาณ

ความสํ าคัญของการบัพติศมาคริสเตียน
ขอความตอไปนี้เปดเผยความสํ าคัญฝายวิญญาณของการบัพติศมาของคริสเตียน
“ถาเชนนั้นแลวเราจะวาอยางไร  ควรเราจะอยูในบาปตอไป  เพื่อใหพระคุณ

มีมากยิ่งขึ้นหรือ     อยาใหเปนอยางนั้นเลยพวกเราที่ตายตอบาปแลวจะมีชีวิตใน
บาป
ตอไปอยางไรได  ทานไมรูหรือวาเราทั้งหลายที่ไดรับบัพติศมาเขาใน พระเยซูคริสต ก็
ไดรับัพติศมาเขาในความตายของพระองคเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝงไว กับพระองค แลว
โดยการรับบัพติศมานั้นเขาสวนในการตายนั้น  เพื่อวาเมื่อพระคริสต ไดทรงชุบ ให
เปนขึ้นมาจากความตาย  โดยเดช พระสิริของพระบิดาแลวเราก็จะไดดํ าเนินตาม
ชีวิตใหมดวย”  (โรม  6:1-4)

เมื่อคุณสํ านึกผิด และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดคุณก็ไดตายตอบาป และ
ชีวิตเกา  มีการสรางชีวิตใหมแหงความชอบธรรมซึ่งมีชีวิตอยูเพื่อพระเยซู

“เหมือนกันเชนนั้นแหละทานทั้งหลายจงถือวาทานไดตายตอบาป   และมี
ชีวิต
สนิทกับพระเจาในพระเยซูคริสต  เหตุฉะนั้น อยาใหบาปครอบงํ ากายที่ตองตาย ของ
ทาน  ซ่ึงทํ าใหตองเชื่อฟงตัณหาของกายนั้น”  (โรม 6:11-12)

“เพราะวาบาปจะครอบงํ าทานทั้งหลายตอไปก็หามิไดเพราะวาทานมิไดอยูใต
ธรรมบัญญัติ  แตอยูใตพระคุณ”  (โรม 6:14)

การบัพติศมาในนํ้ าของคริสเตียน          เปนสัญญลักษณของการตายและการฟนคืน
พระชนมของพระเยซู  เปนสัญญลักษณของการตายตอบาป  ขณะที่คุณจุมตัวลงไปใน
“อุโมงค”  ของนํ้ า และการฟนจากความตายเขาสูชีวิตใหมซึ่งอยูในพระเจา ในความชอบ
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ธรรมขณะที่คุณขึ้นมาจากนํ้ า
ผูเชื่อซึ่งถูกนํ าขึ้นมาจากนํ้ าเพื่อมีชีวิตใหม  จะทํ าไมไดดวยกํ าลังของเขาเอง  ชีวิตใหม

นี้ดํ าเนินไปโดยฤทธิ์อํ านาจขงพระเจาเปนฤทธิ์อํ านาจเดียวกัน        ที่ทํ าใหพระเยซูทรงฟน
จาก
อุโมงค (เราจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิตใหมในบทที่ 11)

ผลของการบัพติศมาในนํ้ าขึ้นอยูกับการสํ านึกผิด  และความเชื่อของผูที่รับบัพติศมา
ถาปราศจากสิ่งนี้แลวการบัพติศมาก็ไมมีคุณคาอันใด

การบัพติศมาที่แทจริงของคริสเตียนหมายความวาเราถูกบัพติศมาเขาในองคพระเยซู
เอง  ไมใชในคริสตจักรใดหรือนิกายใด

“เพราะเหตวุาคนทีร่บับัพติศมาเขารวมในพระครสิตแลวจะสวมชวีติพระครสิต
 (กาลาเทีย 3:27)

บัพติศมา : ส่ิงที่ตรงกันขาม
ทั้งการบัพติศมาของยอหนและการบัพติศมาของคริสเตียนเกิดขึ้นโดยการจุมลงในนํ้ า

แตมีขอแตกตางระหวางบัพติศมาทั้งสองนี้
เมื่อเปาโลไปเยี่ยมเมืองเอเฟซัส เขาพบกลุมของคนที่เปนสาวกของยอหนผูใหบัพติศ

มา  เขาไดฟงขอความของยอหนเรื่องการสํ านึกผิดและไดรับบัพติศมา  แตไมเคยไดยินพระ-
กิตติคณของพระเยซูคริสต

“ขณะที่อปอลโลยังอยูในเมืองโครินธ  เปาโลไดไปตามที่ดอนแลวก็มายังเมือง
เอเฟซัส  ทานพบสาวกบางคนที่นั่น  จึงถามเขาวา  “เมื่อทานทั้งหลายเชื่อนั้น  ทาน
ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลา”  เขาตอบวา“เปลาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น
เรายังไมเคยไดยินเลย”  เปาโลจึงถามเขาวา “ถาอยางนั้นทานไดรับบัพติศมาอันใด
เลา”  เขาตอบวา “บัพติศมาของยอหน” เปาโลจึงวา“ยอหนใหรับบัพติศมาสํ าแดงถึง
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  โดยการรับบัพติศมาเขาสารภาพการสํ านึกผิดจากบาป
และความเชื่อของเขาในพระเมสิยาหที่กํ าลังมา

หลังจากการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตายของพระเยซูประชาชนไดรับบัพ
ติศมาในพระนามพระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  โดยการกระทํ าเชนนี้เขาได
แสดงออกถึงการยอมรับขอความแหงพระกิตติคุณ   และความจริงที่วาพระกิตติคุณไดเปลี่ยน
แปลงชีวิตของเขา

พระเยซูทรงบัญชาใหมีบัพติศมานี้
“เหตุฉะนั้น  เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา  ให

รับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
 (มัทธิว 28:19)

ความแตกตางระหวางบัพติศมาของยอหนจะทํ าโดยสิทธิอํ านาจอยางเดียวกันนี้ไมได  
มันเปนเพียงการบัพติศมาแหงการสํ านึกผิด  และประกาศความเชื่อในพระเมสิยาหผูกํ าลังมา

การบัพติศมาของคริสเตียนคือการบัพติศมาที่ประกาศการยอมรับแผนการทรงไถอัน
สมบูรณของพระเจาถอยคํ าที่กลาวในขณะใหบัพติศมา

เราไดพูดถึงคุณสมบัติที่ตองมีกอนการบัพติศมาและยืนยันวาตองเปนการจุมลงให
มิดในนก  แลวคํ าถามที่ยังเหลืออยูคือ  :  เราตองกลาวอะไรในขณะที่ใหบัพติศมา

พระเยซูตรัสวาใหรับบัพติศมาในพระนาม พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  ผูรับใชหลายทานเลือกใชคํ าเหลานี้เมื่อใหบัพติศมา  และเปนที่ยอมรับไดตาม พระ
คัมภีร
         แตคุณอาจใชเพียงแคพระนามของพระเยซูก็ไดพระคัมภีรบันทึกวาสาวกกระทํ าสิ่งนี้

“...เปนแตไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระนามพระเยซูเจา”
 (กิจการ 8:16)

“เมื่อเขาไดยินอยางนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามพระเยซูเจา”
(กิจการ 19:5)
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พระเยซูไมไดส่ังสาวกของพระองคใหบัพติศมาในพระนาม (พหูพจน)  ทั้งสามของ
พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์  แตในพระนาม (เอกพจน) ของพระเจา 3  พระ
ภาค

พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  เปนพระนามสํ าหรับ “พระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจา”  เพราะวา...

“เพราะวาในพระองคนั้น  สภาพของพระเจาดํ ารงอยูอยางบริบูรณ”
 (โคโลสี 2:9)

พระคัมภีรสอนวาเราตองรับบัพติศมามาเขาในพระคริสต
“ทานไมรูหรือวาเราทั้งหลายที่ไดรับบัพติศมาเขาในพระเยซูคริสตก็ไดรับบัพ

ติศมา นั้นเขาในความตายของพระองค”   (โรม 6:3)

บางนิกายมีขอโตแยงมากมายเกี่ยวกับถอยคํ าที่จะกลาวในขณะที่รับบัพติศมา  เขา
อางวาคํ าพูดนี้ถูกและคํ าพูดอื่นผิด

แตวาพระคัมภีร  การบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา  “หรือ
ในพระนามของพระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์”  ทั้ง 2 อยางก็ไดใชในเวลาที่
ใหบัพติศมาของคริสเตียนไมมีขอขัดแยงระหวางถอยคํ าทั้งสอง ตางก็อางถึงพระเจา  3  พระ
ภาคคือ  พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์

เพื่อไมไหเปลี่ยนแปลงไปจากพระคัมภีร และในขณะเดียวกันก็นํ าความเปนนํ้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในดานนี้  เราขอแนะนํ าขอความตอไปนี้

“บนพื้นฐานของการประกาศความเชื่อของคุณในพระนามของพระบิดา  พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ขาพเจาใหบัพติศมาแกทานในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา”
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ชื่อ .........................................................

บททดสอบตนเอง  บทที่ 5

1. จงเขียนขอความจากพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. ใหคํ านิยามคํ าวา  “บัพติศมา”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. เหตุใดการบัพติศมาของคริสเตียนจึงเปนสิ่งสํ าคัญ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. คุณสมบัติ 4 ประการที่ควรมีในตัวผูที่ตองการรับบัพติศมาของคริสเตียนคือ อะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. การบัพติศมา 4 ประการที่กลาวไวใในพันธสัญญาใหมคืออะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. ในพันธสัญญาใหม  คนบาปที่สํ านึกผิดกลับใจและมีความเชื่อจะตองใชเวลานาน
เทาใดจึงจะไดรับบัพติศมา
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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7. จงใหขออางอิงจากพระคัมภีรซึ่งพิสูจนวามีความแตกตางระหวางบัพติศมาของ
ยอหน และบัพติศมาของคริสเตียน
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. ทารกควรไดรับบัพติศมาในนํ้ าหรือไม ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9. เด็กอายุเทาใดจึงควรไดรับอนุญาตใหรับบัพติศมาในนํ้ า
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. ถาขอความตอไปนี้เปนความจริงใหใสตัว    “ถ”    ในชองวางขางหนา  ถา
ขอความนี้ผิดใหเขียนตัว   “ผ”   ไวในชองวางขางหนา
ก._______ถาคุณไดรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาคุณ   

ตองรับบัพติศมาอีกในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข.______  คํ าในพระคัมภีรคือ “บัพติศมา” หมายถึงการจุมมากกวาการพรม ดวยนํ้ า
ค._______  คุณตองเขาใจความหมายของการบัพติศมากอนที่จะไดรับบัพติศมา
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 5

1. เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้ า  แสดงวากลับใจใหมก็จริง  แตพระองคผูจะ
มาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีก  ซึ่งเราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระบาท
ของพระองค พระองคจะใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ดวยไฟ  (มัทธิว 3:11)

2. คํ าวา “บัพติศมา” ที่ใชในพระคัมภีรหมายถึง  การจุมลงไปใหมิดหรือการจมลงไป
ในบางสิ่ง   หนา  59

3. เพราะเปนการแสดงออกภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งไดเกิดขึ้นแลว  
หนา   62

4. หนา   63
-  การสอน
-  การสํ านึกผิด
-  ความเชื่อ
-  จิตสํ านึกที่ดีตอพระเจา

5. หนา  58
-  การบัพติศมาแหงการทนทุกขของพระคริสต
-  บัพติศมาของยอหน
-  บัพติศมาของคริสเตียน
-  บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

6. ทันทีภายหลังจากที่เขาไดรับการสอนและประกาศความเชื่อแลว  หนา  64
7. กิจการ 19:1-5  หนา  67
8. ไม  หนา   61
9. อายุข้ึนอยูกับความสามารถในการเขาใจความหมายของบัพติศมาและคุณสมบัติ

ครบถวน   หนา  62
10. ก. = ผ.

ข. = ถ.
ค. = ถ.
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
บทนี้ไดแนะนํ าหัวขอของหลักขอเชื่อแหงการบัพติศมาเพื่อเพิ่มพูนความรูของคุณใน

หัวขอนี้  จงศึกษาพระคัมภีรตอไปนี้ที่เกี่ยวกับการบัพติศมา
มัทธิว       3:6,7,11-16,  11:11-12; 14:2;  16:4; 20:22-23; 21:25
มาระโก       1:4,5,8,9; 10:38-39;  11:30; 16:16
ลูกา       3:3, 7,12,16,21;7:29-30; 12:50; 20:4
ยอหน       1:25-28, 33; 3:22-23, 26; 4:1-2; 10:40
กิจการ       1:5,22; 2:38,41; 8:12,13,16,36,38; 9:18; 10:37,47- 48;11:16;   

      13:24; 18:8,25; 19:3,4,5; 22:16
โรม       6:3-4
1 โครินธ     1:13-16; 10:2; 12:13; 15:29
กาลาเทีย     3:27
เอเฟซัส       4:5
โคโลสี         2:12
1 เปโตร      3:21
ฮีบรู       6:2
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