
  คอืจดหมายทีน่าตืน่เตนจากตวัแทนโรงเรยีนสอนพระครสิตธรรมคมัภรีใน
แอฟรกิา “เมือ่หาปกอนสถานวีทิยทุีช่ือ่วาเสยีงแหงคำพยากรณ ขอใหผมเขาเยีย่มผู
ตองขงัในเรอืนจำซึง่เปนนกัศกึษาพระคมัภรีทางจดหมาย ผมจงึยืน่เรือ่งตอพสัดแีละ
มคีำสัง่อนญุาตใหเขาเยีย่มได จากนัน้ผมเขาเยีย่มผตูองขงัคนนัน้เปนประจำเพราะเขา
ตัง้ใจเรยีนพระคมัภรีเหลอืเกนิ

หลงัจากการเยีย่มครัง้แรกผานไปหกเดอืน ผตูองขงัคนนัน้ขอรบับพัตศิมาและ
ขอเขารวมสรรเสรญิพระเจาในโบสถ พสัดจีงึจดัพธิกีารรบับพัตศิมาในเรอืนจำ โดยมี
คนเรรอนและผตูองขงัคนอืน่ๆ เปนพยานใหกบัการรบับพัตศิมาครัง้นีท้ีเ่กดิขึน้เรว็ทีส่ดุ
ทีผ่มเคยจดัมา

หลงัจากนัน้ไมนาน พีน่องรวมพระครสิตของเราคนนีพ้นโทษออกจากเรอืนจำ
เขายังคงใชเวลาอันมีคานี้ในการรับใชพระเจาเหมือนเดิม เมื่อผมถามเขาวาทำไม
ผมไดรบัคำตอบวาชวีติเขาเปลีย่นไปมากเมือ่เขาเปนประจกัษพยานใหกบัพระผชูวย
ใหรอดในศาสนาของเขา เขาไมมีความคิดของการเปนผูตองขังหรือการถูกปฏิบัติ
เยีย่งผตูองขงัอกีเลย ชายผนูีเ้ปนหนึง่ในผนูำการนมสัการ พระเจาในโบสถของเขาที่
มีสมาชิกมากมาย”

1. การรบับพัตศิมาคอือะไร?
ชวีติของผตูองขงัคนนีเ้ปลีย่นแปลงทัง้หมดเมือ่เขากลายเปนครสิตชน ทำไมเขา

จงึจำเปนตองรบับพัตศิมา? ความสำคญัและความหมายทีแ่ทจรงิของการรบับพัตศิมา
มกีลาวในพระครสิตธรรมคมัภรีอยางชดัเจน พระเยซคูรสิตทรงประกาศเมือ่ครัง้สนทนา
กบันโิคเดมสัผนูำชมุชนในสมยันัน้ทีเ่ขาไปหาพระองคในยามค่ำคนืวา

“เราบอกความจริงกับทานวา ถาผูใดไมไดเกิดใหม คนนั้นไมสามารถเห็น
แผนดินของพระเจา... ถาใครไมไดเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเขาใน
แผนดนิของพระเจาไมได”  ยอหน 3:3, 5

ตามที่พระเยซูตรัสวา เราตองเกิดจาก “น้ำและพระวญิญาณ” “เกดิจาก.....
พระวิญญาณ” เปนเครื่องบงบอกถึงการมีชีวิตจิตใจใหม เพราะวาการเขาไปใน
แผนดนิของพระเจานัน้เปนการดำรงอยแูบบใหมทัง้หมด มใิชเพยีงแคซอมแซมชวีติ
เกา แตเปนการเกดิใหมทัง้หมด จติวญิญาณทีเ่กดิใหมเปนเรือ่งสำคญั และการรบั
บัพติศมาดวยน้ำเปนพิธีกรรมภายนอกที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขางในจิตใจเรา
นัน่เอง ตวัแทนของเราทำการรบับพัตศิมาผตูองขงัเพือ่ระลกึถงึคำสญัญาของเขาทีม่ี
ตอพระเยซูคริสต  บงบอกการเริ่มยอมรับพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีส่ถติในเขาและ
จะแสดงออกเปนลกัษณะนสิยัของเขา

2. ทำไมจงึควรรบับพัตศิมา?
การชวยใหรอดจากบาปของเรา มีการพิจารณาจากการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ

ของพระครสิตสามประการคอื
“พระคริสตวายพระชนม เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร....

และทรงถูกฝงไว.... แลววันที่สามพระองคถูกทำใหเปนขึน้มา ตามที่เขียนไวใน
พระคมัภรี” 1 โครนิธ  15:3, 4

พระครสิตทรงทำใหการชวยใหรอดจากบาปเปนไปไดโดยการทีพ่ระองคทรงสิน้
พระชนม การถกูฝงและการฟนคนืพระชนมขึน้มาใหม

“ทานทัง้หลายไมรหูรอืวา เราผทูีไ่ดรบับพัตศิมาเขาในพระเยซคูรสิต กไ็ดรบั
บพัตศิมานัน้ เขาในการตายของพระองค? เพราะฉะนัน้ เราจงึถกูฝงไวกบั
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พระองคแลว โดยการรบับพัตศิมาเขาในการตายนัน้ เพือ่
วาเมือ่พระบดิาทรงให  พระครสิตเปนขึน้มาจากตาย
โดยพระสริขิองพระองคแลว เรากจ็ะไดดำเนนิตามชวีติใหม
ดวยเหมอืนกนั”  โรม 6:3, 4

พระครสิตทรงสิน้พระชนมเพือ่บาปของเรา ถกูฝงและ
ฟนขึ้นจากอุโมงคฝงศพเพื่อมอบชีวิตใหมที่ชอบธรรมแกเรา
การรบับพัตศิมาแสดงวา (ในทางนัน้) เราสามารถมสีวนรวม

ในการสิน้พระชนม การถกูฝงและการฟน
คนืพระชนมของ พระเยซจูรงิ การรบั
บัพติศมาหมายความวา เราตาย
และถูกฝงไปกับชีวิตบาปเกา
พรอมกับพระคริสต และเรา
เปนขึน้มา “มชีวีติใหม” ใน
พระครสิต การสิน้พระชนม

และการฟนคนืชพีของพระครสิต
กลายเปนการตายและฟนขึ้นมา
ของเรา พระเจาสามารถทำใหเรา
ตายตอบาปเสมือนหนึ่งถูกตรึง
บนไมกางเขน พระองคทรง

ทำใหเรามีชีวิตในพระวิญญาณเสมือนหนึ่งไดฟนขึ้นจาก
ความตายแลว

การรับบัพติศมาที่แสดงออกอยางชัดเจนนี้ เปน
สญัลกัษณแสดงถงึขัน้ตอนการรบัความเชือ่   ประการแรก   เรา
จมุน้ำจนมดิเปรยีบไดกบัการตายอยใูนหลมุฝงศพทีก่ลบเรยีบ
รอยแลว สิง่นีช้ีใ้หเหน็วาเราตายไปกบัพระครสิต  ฝงการใชชวีติ
แบบเกาๆ ของเราเรยีบรอยแลว การรบับพัตศิมาเปนพธิฝีงศพ
บอกลาความบาปที่คอยครอบงำเราอยู จากนั้นจึงถูกยกขึ้น
จากน้ำโดยการรบับพัตศิมาครัง้เดยีว ซึง่เปรยีบเสมอืนคนทีถ่กู
ทำใหฟนขึน้จากหลมุศพ การทำเชนนีจ้งึกลาวไดวาคนนัน้เปน
“ถกูสรางใหม” อยางสมบรูณแบบทีพ่ระผเูปนเจาทรงรอคอย
ทีจ่ะมอบ “ชวีติใหม” ใหแกเรา

การจมุน้ำจนมดิเปนการแสดงออกถงึความหมายการ
รบับพัตศิมาอยางแทจรงิ  คอืการสิน้พระชนม   การถกูฝงและ
การเกดิขึน้มาอกีครัง้ “การรบับพัตศิมา” โดยการประพรมไม
ถอืเปนการแสดงสญัลกัษณของการเกดิใหมไดอยางแทจรงิ

การตายในพระครสิตมคีวามหมายทีแ่ทจรงิอยางไร?
“เรารแูลววา คนเกาของเรานัน้ถกูตรงึไวกบัพระองคแลว

เพือ่ตวัทีบ่าปนัน้จะถกูทำลายใหสิน้ไป (หมายถงึตวับาปไมมี
พละกำลงั)  และเราจะไมเปนทาสของบาปอกีตอไป”  โรม 6:6

การรบับพัตศิมาเปนการแสดงออกภายนอกของคนที่
ตองการทำสิ่งนี้ในใจ คือการยอมจำนนทุกสิ่งทุกอยางตอ
พระคริสต หากเรายังยึดถือบางสิ่งบางอยางไวไมจำนนตอ
พระองค กเ็ทากบัยงัคงเปน “ทาสของบาป” เมือ่ไรทีย่อมจำนน
ตอพระครสิตอยางเตม็ทีแ่ลว ความตองการทำบาปของเราจะ
“ถกูทำลายสิน้ไป”

ใครทำใหเกดิการเปลีย่นแปลง?
“ขาพเจาถกูตรงึรวมกบัพระครสิตแลว ขาพเจาเองไมมี

ชีวิตอยูตอไป แตพระครสิตตางหากทีท่รงมชีวีติอยใูน
ขาพเจา  ชวีติซึง่ขาพเจาดำเนนิอยใูนรางกายขณะนี ้ขาพเจา
ดำเนนิอยโูดยความเชือ่ในพระบตุรของพระเจาผไูดทรง
รกัขาพเจา และไดทรงสละพระองคเองเพือ่ขาพเจา” กาลาเทยี
2:20

เมือ่ขาพเจาแสดงออกวาเขารวมการถกูตรงึทีไ่มกางเขน
ของพระครสิตโดยการรบับพัตศิมา หมายความวา ขาพเจาได
เชญิฤทธิอ์ำนาจเขามาในชวีติ คอืขอให  “พระครสิต....ทรงมชีวีติ
อยใูนขาพเจา”

การมอบชวีติของทานไวในพระหตัถทัง้สองของพระครสิต
ขั้นแรก ใหมองการสิ้นพระชนมของพระคริสตบนไมกางเขน
อยาคร่ำครวญถึงบาปที่คอยคุกคามทานในอดีต ใหมองที่
พระเยซู พินิจพิจารณาถึงพระสิริและความกลาหาญของ
พระครสิตบนเนนิเขาคาลวารแีลวทานจะไดรบัแรงดลใจ ทาน
จะสามารถเขาสนิทกับพระเยซู “โดยฤทธานุภาพแหงไม
กางเขน ขาพเจาขอประกาศวา ขาพเจาไดตายไปพรอมกับ
นิสัยเกาและตอบสนองตอพระเจา ขาพเจาขอยืนเคียงขาง
พระองค   นบัจากนีเ้ปนตนไปขาพเจาจะ  ‘ดำเนนิอยโูดยความ
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เชือ่ในพระบตุรพระเจา   ผไูดทรงรกัขาพเจาและไดสละพระองค
เองเพือ่ขาพเจา’”

ขณะที่สัมผัสถึงฤทธานุภาพการสิ้นพระชนมและการ
ฟนคนืพระชนมของพระครสิต เราจะเหน็คณุลกัษณะดีๆ  มาก
มายของพระองคเขามาแทนทีน่สิยัทีไ่มดใีนอดตีของเรา

“ฉะนั้นถาใครอยูในพระคริสต เขาก็เปนคนที่ถูก
สรางใหม แลวสิง่สารพดัทีเ่กาๆ กล็วงไป นีแ่นะ กลายเปน
สิง่ใหมทัง้นัน้!”  2 โครนิธ  5:17

 การรบับพัตศิมาหมายถงึ การแสดงความปรารถนาที่
จะเกาะแขนพระเยซูและพรอมดำเนินชีวิตใหมที่ดีกวา “ใน
พระครสิต” พระเยซทูรงกระทำผานจติใจเรา ซึง่เราไมสามารถ
กระทำไดเอง   การทีล่กุขึน้จากน้ำเหมอืน   “คนทีถ่กูสรางใหม”
และพระองคทรงมอบฤทธานภุาพแกเราเพือ่มชีวีติ “ใหม”

3. ทำไมพระเยซทูรงรบับพัตศิมา?
โปรดจำไวเสมอวา การรับบัพติศมาไมเพียงเปน

สญัลกัษณแสดงถงึความตายแกบาปทีผ่านมาของเราเทานัน้
แตยงัแสดงใหเหน็ภาพวธิกีารชำระลางบาปของเราดวย โดย
พระเยซทูรงใชพระโลหติของพระองคชำระลางบาปใหแกเรา
ในวันเพ็นเทคอสต เปโตรบอกแกคนที่กำลังมองหาวิธีปลด
ปลอยความผิดของตนวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมา”
ดงันัน้พระครสิตทรงอภยั “บาปของทาน”   (กจิการของอคัรทตู 2:38)
ในเมือ่พระเยซไูมมบีาป ทำไมพระองคจงึยอมรบับพัตศิมา?

“แลวพระเยซเูสดจ็จากแควนกาลิลี มาหายอหนที่
แมน้ำจอรแดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากทาน... ความ
ชอบธรรมใหครบถวนทกุประการ”  มทัธวิ 3:13-15

พระเยซทูรงปราศจากบาป พระองคไมจำเปนตองกลบั
ใจจากการทำผดิแตประการใด พระครสิตทรงรบับพัตศิมาดวย
เหตุผลอื่นคือ “ทำความชอบธรรมใหครบถวนทุกประการ”
พระเยซทูรงสรางแบบอยางทีด่ใีหเราผเูปนคนบาปและออนแอ
โดยทรงรับบัพติศมา พระคริสตไมเคยใหผูติดตามพระองค
ทำในสิ่งที่พระองคไมเคยกระทำ ดังนั้นเมื่อผูมีความเชื่อ
รับบัพติศมาดวยการจุมน้ำจนมิด เขาเหลานั้นกำลังเดิน
ตามพระบาทของพระองคผทูรงเปนพระอาจารย

พระครสิตทรงมอบความชอบธรรมของพระองคใหแก
เราโดยการสิน้พระชนมและการฟนคนืพระชนมของพระองค

“พระเจาทรงทำพระองคผทูรงไมมบีาปใหบาป   เพราะ
เห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทาง
พระองค”  2 โครนิธ 5:21

ในสายพระเนตรพระเจาที่ทรงเปลี่ยนคนบาปเปน
ธรรมกิชน เราเตบิโตเปนคนชอบธรรม ดงันัน้จงึมชีวีติใหมใน
พระครสิต

4. ทำไมเราควรจมุจนมดิน้ำ?
พระคริสตรับบัพติศมาโดยการจุมในน้ำจนมิด ไมใช

การประพรมน้ำ ยอหนรับบัพติศมาในแกพระองคในแมน้ำ

จอรแดน “เพราะทีน่ัน่มนี้ำมาก” (ยอหน 3:23) เมือ่พระเยซู
เขารับบัพติศมาจากยอหนนั้น พระองคทรงเดินลงไปในน้ำ
และ   “เมือ่พระเยซทูรงรบับพัตศิมาแลว (จมุลงในน้ำ) กเ็สดจ็
ขึน้จากน้ำ” (มทัธวิ 3:16)

เมื่อเราเขาใจ ความหมาย การรับบัพติศมาอยางแท
จรงิแลว เราจะระลกึถงึรปูแบบจรงิของการรบับพัตศิมาไดไม
ยากนกั คำวา “บพัตศิมา” มาจากภาษากรกี baptizo หมาย
ความวา จมหรอืจมุ (อยขูางใต)

ระหวางการเยอืนอเมรกิาในป 1737 ของอาจารยจอหน
เวสลีย่  คณะกรรมการโบสถสามสบิสีค่นอนญุาตใหเขาใชวธิใีหม
โดย “ปฏิเสธการรับบัพติศมาลูกของนายปารคเกอร ยกเวน
จะยอมจุมมิดน้ำ” เปนขออางอิงวาบิดาของคริสตชนนิกาย
เมธอดสิต ยงัใชวธิกีารจมุมดิน้ำในการรบัผเูชือ่ใหม

จอหน คาลวนิ ผนูำการปฏริปูครสิตศาสนา กลาววา
“เปนที่แนนอนวาโบสถในสมัยโบราณบัพติศมาดวยการจุม
น้ำ”  —Institutes of the Christian Religion, Bk. 4, Chap. 15, Sec.
19. สถาบนัศาสนาครสิต   เลม  4 บทที ่ 15  สวนที ่19

ประวตัศิาสตรของครสิตจกัรยคุแรกแสดงใหเหน็ชดัเจน
วา   การรบับพัตศิมาหมายถงึ การจมุน้ำจนมดิ  ดนี สแตนเลย
จากคริสตจักรแหงอังกฤษเขียนไววา “เพราะตลอดสิบสาม
ศตวรรษแรกทีเ่กอืบทัว่โลกมกีารรบับพัตศิมา เหมอืนกบัทีเ่รา
อานในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม ซึง่เปนความหมายทีแ่ทจรงิ
ของคำวา ‘บพัตศิมา’ เขาเหลานัน้รบับพัตศิมาโดยการลงไปใน
น้ำ จมอยใูตน้ำ จมุมดิน้ำ”  —Institutes of the Christian Religion
สถาบนัครสิเตยีน หนา 21

การรบับพัตศิมาโดยการจมุมดิน้ำปรากฏในครสิตจกัร
หลายแหงในยโุรปและเอเซยี ทีส่รางขึน้ในชวงศตวรรษทีส่ีถ่งึ
ศตวรรษทีส่บิส่ี เชนโบสถทีเ่มอืงปซา ประเทศอติาลแีละโบสถ
เซนตจอหนซึ่งใหญที่สุดในกรุงโรม

วธิกีารประพรมดวยน้ำไมใชวธิปีฏบิตัใินการบพัตศิมา
จนกระทั่งในชวงตนศตวรรษที่สิบหา เมื่อมีการประชุมสภา
ครสิตจกัรทีเ่มอืงเรเวนนาของครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ยอมรบั
การประพรมดวยน้ำวาเทยีบเทากบัการจมุมดิน้ำ เหตกุารณนี้
นำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในคริสตจักรวา  เราจะ
ไมทำตามที่มนุษยสอน  แตเราจะทำตามที่พระคริสตและ
อคัรสาวกของพระองคสอน

คริสเตียนที่จริงใจหลายคนยึดมั่นตามธรรมเนียมการ
รบับพัตศิมาทารก การอทุศิลกูของเขาแดพระเจา ตัง้แตยงัเปน
ทารกนัน้เปนสิง่ทีน่าสรรเสรญิยกยอง อยางไรกต็ามพระครสิต
ธรรมคมัภรีบอกไวชดัเจนเกีย่วกบัการรบับพัตศิมาวา คนนัน้
จะตองไดรับการสอนใหรูจักวิธีการชวยใหรอดจากบาปกอน
การรบับพัตศิมา (มทัธวิ 28:19, 20) โดยเขาจะตองเชือ่พระเยซู
กอนรบับพัตศิมา (กจิการของอคัรทตู 8:35-38) ตองกลบัใจ
จากบาปกอนและไดรบัการใหอภยักอนรบับพัตศิมา (กจิการ
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ของอคัรทตู 2:38) เดก็ทารกไมมคีวามสามารถพอทีจ่ะฟง กลบั
ใจและสารภาพบาป ซึง่ทัง้หมดคอื สิง่ทีจ่ะตองดำเนนิการกอน
รบับัพตศิมา

5. ทำไมการรบับพัตศิมาจงึมคีวามสำคญั?
ตามแนวทางในพระดำรสัของพระเยซ ูการรบับพัตศิมา

เปนสิง่จำเปนสำหรบัคนทีป่รารถนาจะเขาในแผนดนิสวรรค
“ถาใครไมไดเกดิจากน้ำและพระวญิญาณ คนนัน้จะเขา

ในแผนดนิของพระเจาไมได”  ยอหน 3:5
พระเยซูทรงใหขอยกเวนเพียงขอเดียวเทานั้น ผูราย

บนไมกางเขนให “เกดิในพระวญิญาณ” เปนไปไมไดทีผ่รูาย
จะลงจากไมกางเขนแลวจุมน้ำ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณการ
เปลีย่นจติใจเขา พระเยซทูรงสญัญากบัเขาวาเขาจะไดอยกูบั
พระองคในเมอืงบรมสขุเกษม (ลกูา 23:42, 43) อยางไรกด็ี
ผรูายคนนัน้ได   “เกดิจากน้ำและพระวญิญาณ” โดยการชำระ
ลางเขาดวยพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลขณะถูกตรึงบนไม
กางเขนในขณะนั้น นักบุญออกัสตินสังเกตวา “มีเพียงกรณี
เดยีวเทานัน้ทีถ่กูบนัทกึไวเกีย่วกบัการกลบัใจกอนตาย ดงันัน้
จงึไมควรมใีครทีส่ิน้หวงั และเปนเพยีงกรณเีดยีวเทานัน้ซึง่ไม
ควรมใีครนำมาอาง”

พระเยซทูรงใหคำเตอืนอยางเครงครดัดวยพระองคเองวา
“ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตใครไมเชื่อ

(เพราะฉะนัน้จงึไมรบับพัตศิมา) จะถกูลงโทษ” มาระโก 16:16
การสิน้พระชนมทีเ่นนิเขาคาลวารขีองพระเยซ ู เปนการ

แสดงใหคนทัง้หลายไดเหน็ถงึความรกัของพระองคทีม่ตีอเรา
เราจำเปนตองตอบรบัดวยการแสดงตวัออกมาใหคนทัง้หลาย
ไดเห็น โดยการสารภาพบาปอยางไมละอาย แสดงถึงการ
ถวายตวัของเราแกพระครสิตโดยการรบับพัตศิมา ทานพรอม
เริ่มตนชีวิตใหมในพระคริสตหรือยัง? ทานรับบัพติศมาแลว
หรอืยงั? หากยงั ทำไมทานไมเตรยีมตวัรบับพัตศิมาในอนาคต
อันใกลนี้?

6. การรบับพัตศิมาเปนเพยีงจดุเริม่ตนเทานัน้
การรับบัพติศมาเปรียบเสมือนการทำสัญญาที่จะ

ดำเนนิชวีติครสิเตยีน แตการยอมรบับพัตศิมาของเราอาจไม
มผีลตลอดชวีติโดยอตัโนมตัิ

เรามกัจดังานเลีย้งฉลองตอนรบัเดก็เกดิใหม   หลงัจาก
วนัเกดิผานไป  ความตืน่เตนกล็ดนอยลงไปดวย เดก็ๆ ยงัคงตอง
รับประทานอาหารประจำวัน อาบน้ำทุกวันและสนใจความ
เปนอยขูองเขาทกุวนัเหมอืนเดมิ เหมอืนกบัการรบับพัตศิมา
เปาโลกลาวถงึประสบการณของเขาวา “ขาพเจาตายทกุวนั”
(1 โครนิธ 15:31) โดยการหนหีางความเหน็แกตวัทกุวนั เรา
กส็ามารถตอบรบัพระครสิตมากขึน้

พธิรีบัศลีบัพตศิมาเปรยีบไดกบัพธิแีตงงาน เปนการยนื
ยนัอยางเปนทางการวาความสมัพนัธทีม่หศัจรรยทีก่ำลงัเตบิ
โตไดเริม่ขึน้แลว   เราจำเปนตองมอบตวัแดองคพระครสิตทกุ
วนั   เพือ่การเตบิโตอยางสม่ำเสมอ ตอนรบัชวีติใหมทกุวนัโดย
การอธษิฐานและศกึษาพระวจนะ

7. เหตขุองความชืน่ชมยนิดี
การรับบัพติศมาทำใหเกิดความ

ยินดีอยางมากมาย เพราะเขาเหลานั้นที่
เชือ่พระครสิตไดรบัหลกัประกนัชวีตินรินัดร
แลว “ใครเชือ่และรบับพัตศิมากจ็ะรอด”   (มาระโก 16:16)   เมือ่
รบับพัตศิมา   เราอยบูนหนทางทีส่งูสงนำไปสคูวามยนิดปีรดีา
นรินัดรรวมกบัพระเจา

การรบับพัตศิมายงัเปนการฉลองความสขุกบัพระครสิต
ในปจจุบันดวย พระเยซูทรงสัญญาที่จะให ของประทาน
ประเมนิคาไมไดคอืพระวญิญาณบรสิทุธิแ์กผรูบับพัตศิมาเหลา
นัน้ (กจิการของอคัรทตู 2:38) และพระวญิญาณทรงเปนทีม่า
ของ “ผลของพระวญิญาณ” คอื “ความรกั” ซึง่เตมิชวีติดวย
“ความอดทน ความกรณุา ความด ี ความซือ่สตัย   ความสภุาพ
ออนโยนและการรจูกับงัคบัตน” (กาลาเทยี 5:22, 23)

การมพีระเยซสูถติอยใูนชวีติของเราโดยพระวญิญาณ
บรสิทุธิ ์ทำใหเกดิความรสูกึมัน่คงปลอดภยัในชวีติอยางแทจรงิ
ทั้งนี้เพราะ “พระวิญญาณที่พระเจาประทานมานั้น.....เปน
พยานรวมกบัจติวญิญาณของเราวา เราเปนลกูของพระเจา”
โรม 8:15, 16

ความสนทิสนมกบัพระเจาทีม่ัน่คงนีใ้หประโยชนตางๆ
มากมายแกเรา แตสิ่งนี้ไมไดเปนการรับรองวาชีวิตจะไมมี
ปญหา แทจรงิแลวบอยครัง้ทีศ่ตัรพูยายามทำใหผทูีถ่วายตวั
แกพระองคไดรับความลำบากมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อ
อยูในพระหัตถของพระเจา  เราจะรูวาพระองคทรงใหมี
ประสบการณหลายอยางไมวาจะดหีรอืไมด ีเพือ่สอนและชวย
ใหเราเตบิโตในพระครสิต (ดพูระธรรมโรม 8:28)

หญงิคนหนึง่ตดัสนิใจมอบชวีติเธอใหพระครสิตโดยการ
รบับพัตศิมา แมสามเีธอขวูาจะหยาขาดจากเธอกต็าม สามไีม
ตองการมีสวนรวมในความเชื่อใหมของเธอ แตเธอยึดมั่นใน
พระเยซแูละพยายามประพฤตตินเปนภรรยาทีท่ำตวันารกัมาก
ขึน้กวาแตกอน ในบางเวลาสามนีำเรือ่งเดอืดรอนมาทีบ่าน แต
ในทีส่ดุเขากต็องพายแพตอขอโตแยงทีเ่ขาไมสามารถปฏเิสธ
ได คอืชวีติใหมทีเ่ปลีย่นแปลง เธอทำใหเขาตองยอมยกชวีติ
ของเขาทัง้หมดใหพระเจาและรบับพัตศิมาตามภรรยาของเขา
ในเวลาตอมา

การตดิสนทิกบัพระครสิต “ไมวาจะยากดมีจีน” ทำให
เราเปนภาชนะอนัทรงพลงัในพระหตัถของพระองค สามารถ
อทุศิตวั เพือ่ดำเนนิชวีติรวมกบัพระองคโดยไมมเีงือ่นไข เพราะ
พระองคไดทรงอทุศิชวีติของพระองคแลว เมือ่พระเยซทูรงชำระ
คาจางของบาปเพือ่เราบนไมกางเขน นบัเปนสทิธพิเิศษอยาง
ยิง่ทีไ่ดถวายความรกัและความภกัดขีองเราแดพระองคอยาง
เปดเผย หากทานยงัไมไดมอบชวีติใหแกพระองค   ทำไมทาน
ไมตัดสินใจ ทูลขอใหพระองคสรางชีวิตใหมใหแกทานดวย
พระวญิญาณบรสิทุธิแ์ละรบัศลีบพัตศิมาเขาอยใูนพระครสิต
เสยีแตวนันี้
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62 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่19

พบแลว  บทที ่ 19
กาวสชูวีติครสิตชน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่19 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่19 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานวธิทีำในบทเรยีนบทที ่19 อกีครัง้ใหสงัเกต
ตวัเลขซายมอืของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1. ___ การรบับพัตศิมาเปนการแสดงออกภายนอกถงึการเปลีย่นแปลงภายใน

___ การ “เกดิใหมในพระวญิญาณ” คอืการเปลีย่นแปลงภายในจติใจและความคดิ
___ ตามคำสอนของพระเยซนูัน้ การเกดิใหมจะตองเกดิจากน้ำและพระวญิญาณ ซึง่เปนเงือ่นไขในการเขาไปสแูผนดนิของ

พระเจา

2. ___ การรบับพัตศิมา เปนการแสดงออกวาเรามคีวามเชือ่ในความตาย การฝง และการเปนขึน้มาจากความตายของพระเยซู
เพือ่ความบาปของเรา

___ การรบับพัตศิมาทางกาย เปนสิง่แสดงออกใหเหน็ถงึขัน้ตอนหนึง่ในการกลบัใจใหม
___ เมือ่มกีารบพัตศิมาแสดงออกวาไดฝงความบาปไวใตน้ำกบัพระครสิตแลว และพระองคไดฝงชวีติบาปของเรา
___ การลกุขึน้มาจากน้ำหลงัจากบพัตศิมาแลว เปนสญัลกัษณการเปนขึน้มาสชูวีติใหมในพระครสิต
___ การบพัตศิมาดวยการพรมน้ำ ไมสามารถเปนเครือ่งหมายแสดงถงึการตาย ฝงและเปนขึน้มาจากความตายได
___ การบพัตศิมาภายนอกเปนสญัลกัษณการเปลีย่นแปลงภายในทีเ่กดิขึน้ในชวีติของบคุคลผนูัน้
___ ในการบพัตศิมา เราไดแสดงออกถงึความปรารถนายดึมัน่ เขาอยใูกลชดิกบัพระเยซ ูและดำเนนิชวีติใหมทีด่กีวารวมกบั

พระองค

กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีท่ำใหประโยคคำถามถกูตองสมบรูณ
3. พระเยซทูรงรบับพัตศิมา

___ เพือ่เปนแบบอยางทีด่แีกเรา ___  เพือ่แสดงออกถงึการสารภาพความผดิของพระองค

4. พระเยซทูรงรบับพัตศิมา
___ ดวยการจมุลงในน้ำ ___ โดยการประพรมดวยน้ำ
เปนเวลากวาหนึง่พนัปหลงัสมยัของพระครสิต ครสิตจกัรของครสิเตยีนได
___ ประกอบพธิบีพัตศิมาดวยการจมุในน้ำ ___ บพัตศิมาดวยการประพรมน้ำ

5. ตามทีพ่ระเยซทูรงสอนไว บรรดาผจูะเขาแผนดนิสวรรคได
___ เลอืกจะรบับพัตศิมาหรอืไมกไ็ด ___ จำเปนตองรบับพัตศิมา
บคุคลทีร่บัเชือ่พระเยซขูณะเจบ็ปวย กลบัใจใหมและสารภาพความบาปของเขา แตไมสามารถรบับพัตศิมาได
___ จะไดรบัความรอด ___ จะไมไดรบัความรอด

6.  การรบับพัตศิมาเปนสญัลกัษณวา
___ บคุคลนัน้เริม่มคีวามสมัพนัธสนทิกบัพระเยซู ___ เปนจดุสงูสดุของการเขาสมัพนัธสนทิกบัพระครสิต

7. อานบทเรยีนตอนที ่7 อกีครัง้ จากนัน้พจิารณาคำถามชวนคดิ ทกุคนมโีอกาสเหมอืนกบัขนัทชีาวเอธโิอเปย (กจิการของ
อคัรทตู 8:26-40) ในการรบัเชือ่พระครสิต รบับพัตศิมา ไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิแ์ละมผีลของพระวญิญาณ ไดเปนบตุร
ของพระเจา และดำเนนิชวีติกาวไปสคูวามบรบิรูณ
หากทานไดรบับพัตศิมาแลว บพัตศิมาของทานตรงตามคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรีหรอืไม? _____
ทานปรารถนาจะทำตามแบบอยางของพระเยซแูละรบับพัตศิมาเหมอืนพระองคไหม? _____


