ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์ – บทที่ 6
ฉันเป็ นคริสเตียน – ความสาคัญของการบัพติศมาในนา้
จุ ดประสงค์ : ของบทเรี ยนนี้ คือเพื่อเรี ยนรู ้ ถึงความสาคัญของการบัพติ ศมาในน้ า เราจะได้เรี ยนรู ้ จากพระ
คัมภีร์วา่ การบัพติศมาในน้ าคืออะไร เหตุใดผูเ้ ชื่อทุกคนจึงควรรับบัพติศมาในน้ า รวมถึงวิธีการรับ
บัพติศมาในน้ า
ก.

การบัพติศมาในนา้ คืออะไร?
1. ความหมายของ “การบัพติศมาในนา้ ”
1.1 คือคาภาษากรี กที่แปลว่าจุ่มลงจนมิด ในสมัยที่พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้น คากรี กคานี้
เป็ นคาที่ถูกใช้กนั อย่างแพร่ หลายเพื่ออธิ บายถึงการย้อมผ้าเพื่อเปลี่ยนสี ของผ้าผืน
นั้น ผ้า ผืนนั้นจะถู ก จุ่ ม ลงในสี ย อ้ มผ้า จนมิ ด สี ข องผ้า นั้นจะถู ก เปลี่ ย นไปอย่าง
สิ้ นเชิง
2. การบัพติศมาในน้าคือการเชื่ อมโยงตัวตนของเรากับองค์ พ ระเยซู ค ริ สต์ ต่ อสาธารณะชน เรา
ประกาศความเชื่อของเราในองค์ พระเยซู คริสต์ ต่อสาธารณชน
3. การบัพติศมาในนา้ คือการแสดงออกทีภ่ ายนอกของประสบการณ์ที่เกิดภายใน
3.1 เมื่อท่านเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวิญญาณของ
ท่านและท่านได้รับบัพติศมาในเวลานั้นเอง
3.2 ในชีวติ ของคริ สตเตียนมีบพั ติศมาหลักๆ อยู่ 3 อย่างด้วยกัน
3.2.1 ท่านถูกบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์เมื่อท่านได้รับความรอด โรม6:3-6
3.2.2 หลังจากที่คนๆหนึ่งได้รับความรอด พวกเขาได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ กิจการ 2:4
3.2.3 และหลังจากที่คนๆ หนึ่งได้รับ ความรอดพวกเขาจะต้องรับบัพติศมาในน้ า
ด้วยเช่นกัน กิจการ8:36-38
3.3 บัพติศมาเข้าในพระคริ สต์
3.3.1 โรม 6:3-6 ท่านไม่รู้หรื อว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริ สต์
ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุ ฉะนั้น เราจึงถูกฝั งไว้กบั

พระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่ วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริ สต์ได้
ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิ ริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้
ดาเนินตามชีวิตใหม่ดว้ ยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการ
ตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ ในการเป็ นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้
ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายด้วย เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึ ง
ไว้กบั พระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทาลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็ นทาส
ของบาปอีกต่อไป (โรม 6:3-6 TH1971)
3.3.2 เมื่อเราเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ ท่านก็ได้ถูกบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์ ท่านถูก
จุ่มเข้าในพระคริ สต์จนมิด เช่ นเดี ยวกับที่สีของผ้าผืนหนึ่ งเปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง
สิ้ นเชิง ท่านเองก็ได้รับการเปลี่ยนที่ในวิญญานของท่านอย่างสิ้ นเชิงด้วย
3.3.3 ในสายพระเนตรของพระเจ้า เนื่องจากท่านถูกบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์แล้ว
ดังนั้นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับพระคริ สต์จึงเกิดขึ้นกับท่านด้วย นี่ จึงเป็ นสาเหตุที่พระคัมภีร์
กล่าวว่า ท่านได้ตายกับพระคริ สต์ ถูกฝังไว้และถูกชุ บให้เป็ นขึ้นมากับพระคริ สต์
แล้ว
3.4 ดังนั้นการบัพติศมาในน้ าจึงแสดงให้เห็นถึงสี่ ประการนี้
3.4.1. การบัพติศมาในน้ าแสดงถึงการตายต่อธรรมชาติบาปของเรา คือธรรมชาติ
ของคริ สเตียนเปลี่ยนไปจากเดิม
3.4.2 การบัพติศมาในน้ าแสดงถึ งการถูกฝังของธรรมชาติบาปแบบเดิ มๆ ของเรา
คือ การลงไปใต้น้ า
3.4.3 การบัพติศมาในน้ าแสดงถึ งการกลายเป็ นคนใหม่ที่ส่วนภายในของเรา คือ
การโผล่ข้ ึนมาจากน้ า
3.4.4 การบัพติศมาในน้ าแสดงถึงการถูกชาระให้พน้ จากความบาป เช่นเดียวกับที่
น้ าชาระร่ างกายให้สะอาด องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชาระวิญญาณของเราจาก
ความบาปเมื่อเราถูกบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์
3.4.5 การบัพติศมาในน้ าคือการประกาศความเชื่ อของท่านในองค์พระเยซู คริ สต์
ต่ อ สาธารณชน การบั พ ติ ศ มาในน้ ายัง เป็ นการแสดงออกที่ ภ ายนอกถึ ง
ประสบการณ์ ฝ่ายวิญญาณที่ ภายในที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อท่านต้อนรั บพระเยซู คริ สต์เป็ น
พระผูช้ ่ วยให้รอดของท่าน เป็ นการแสดงถึ งการเชื่ อมโยงตัวตนของท่านกับองค์
พระเยซูคริ สต์ และการตายต่อชี วิตเดิมของเราที่เต็มด้วยความบาป และการถูกฝัง

ไว้กบั พระคริ สต์ รวมถึงการรับชี วิตใหม่ผา่ นทางการฟื้ นคืนพระชนม์ขององค์พระ
เยซูคริ สต์
4. การบัพติศมาในนา้ ไม่ ได้ ทาให้ ท่านได้ รับความรอด
4.1 โรม10:9-10 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซู ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วย
ว่า ความเชื่อด้วยใจก็นาไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็
นาไปสู่ ความรอด (โรม 10:9-10 TH1971)
ข. เหตุใดคริสเตียนทุกคนตึงควรรับบัพติศมาในนา้
1. คริ ส เตี ย นทุ ก คนควรท าตามแบบอย่ า งองค์ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ ใ นการบั พ ติ ศ มาในน้ า เหตุ เ พราะ
พระองค์ ทรงบัญชาให้ พวกเราทาเช่ นนั้น พระเยซู คริสต์ ทรงบัญชาให้ เราบัพติศมาคนทุกคน
1.1 มัทธิว 28:18-20 พระเยซู จึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่ง
สอนชนทุกชาติ ให้เป็ นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ งพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้ส่ังพวกเจ้าไว้ นี่ แหละเรา
จะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นยุค” (มัทธิ ว 28:18-20 TH1971)
ค. เราจะรับบัพติศมาในนา้ ได้ อย่างไร?
1. คาว่า "บัพติศมา" เป็ นคาภาษากรี กที่มีความหมายว่า จุ่มลง ดังนั้น เมื่อคนๆ หนึ่ งรับบัพติศมาใน
น้ า พวกเขาจะต้องจุ่มลงในน้ าจนมิด
2. มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็ นสาวกของเรา ให้รับบัพ
ติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (มัทธิ ว 28:19 TH1971)
สรุ ป: เราได้เห็นแล้วจากพระวจนะของพระเจ้าว่าการบัพติศมาในน้ าคืออะไร เหตุใดเราจึงควรรับบัพติศมา
ในน้ าและวิธีรับบัพติศมาในน้ า คริ สตจักรพระคริ สตธรรมเรมากรุ งเทพฯ ได้กาหนดให้มีพิธีบพั ติศมาในน้ า
ขึ้นปี ะละ 2 ครั้ง และพิธีบพั ติศมาในน้ าครั้งถัดไปจะมีข้ ึนใน ________________________ (ผูท้ ี่สอนผูเ้ ชื่ อ
ใหม่ควรรู ้วนั ที่ที่จะมีการจัดพิธี บัพติศมาในน้ าของคริ สตจักรท้องถิ่นของตนเอง)
การบ้านอ่าน: กิจการ 10:44-48, มัทธิว 3:13-16

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 6: ฉันเป็ นคริสเตียน – ความสาคัญของการบัพติศมาในนา้
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. เหตุใดคริ สเตียนทุกคนจึงควรรับบัพติศมาในน้ า?
เพราะพระเยซูทรงบัญชาให้บพั ติศมาทุกคนที่เชื่อในพระองค์
2. เมื่อคริ สเตียนบัพติศมาในน้ า พวกเขาประกาศต่อสาธารณชนว่ากาลังเชื่อมโยงตัวตนของพวกเขาเข้า
กับผูใ้ ด?
พระเยซูคริ สต์
3. การบัพติศมาในน้ าช่วยให้เราได้รับความรอดใช่หรื อไม่?
ไม่ใช่
4. การบัพติศมาในน้ าแสดงให้เห็นถึงสิ่ งใดบ้าง?
1. การตายต่อธรรมชาติบาปของเรา คือธรรมชาติของคริ สเตียนเปลี่ยนไปจากเดิม
2. แสดงถึงการถูกฝังของธรรมชาติบาปแบบเดิมๆ ของเรา
3. การบัพติศมาในน้ าแสดงถึงการกลายเป็ นคนใหม่ที่ส่วนภายในของเรา
4. การบัพติศมาในน้ าแสดงถึงการถูกชาระให้พน้ จากความบาป

5. คากรี กของคาว่า “บัพติศมา” มีความหมายว่า?
จุ่มลงจนมิด

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 6: ฉันเป็ นคริสเตียน – ความสาคัญของการบัพติศมาในนา้
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. เหตุใดคริ สเตียนทุกคนจึงควรรับบัพติศมาในน้ า?

2. เมื่อคริ สเตียนบัพติศมาในน้ า พวกเขาประกาศต่อสาธารณชนว่ากาลังเชื่อมโยงตัวตนของพวกเขาเข้า
กับผูใ้ ด?

3. การบัพติศมาในน้ าช่วยให้เราได้รับความรอดใช่หรื อไม่?

4. การบัพติศมาในน้ าแสดงให้เห็นถึงสิ่ งใดบ้าง?

5. คากรี กของคาว่า “บัพติศมา” มีความหมายว่า?

