
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ – บทที ่6 

ฉันเป็นคริสเตียน – ความส าคญัของการบัพติศมาในน า้ 

 
จุดประสงค์: ของบทเรียนน้ี คือเพื่อเรียนรู้ถึงความส าคญัของการบพัติศมาในน ้ า เราจะไดเ้รียนรู้จากพระ

คมัภีร์วา่การบพัติศมาในน ้าคืออะไร เหตุใดผูเ้ช่ือทุกคนจึงควรรับบพัติศมาในน ้า รวมถึงวธีิการรับ 

บพัติศมาในน ้า 

 

ก. การบัพติศมาในน า้คืออะไร? 

   1. ความหมายของ “การบัพติศมาในน า้” 

1.1  คือค าภาษากรีกท่ีแปลว่าจุ่มลงจนมิด ในสมยัท่ีพระคมัภีร์ถูกเขียนข้ึน ค ากรีกค าน้ี

เป็นค าท่ีถูกใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพื่ออธิบายถึงการยอ้มผา้เพื่อเปล่ียนสีของผา้ผืน

นั้น ผา้ผืนนั้นจะถูกจุ่มลงในสียอ้มผา้จนมิด สีของผา้นั้นจะถูกเปล่ียนไปอย่าง

ส้ินเชิง 

2. การบัพติศมาในน ้าคือการเช่ือมโยงตัวตนของเรากับองค์พระเยซูคริสต์ต่อสาธารณะชน เรา

ประกาศความเช่ือของเราในองค์พระเยซูคริสต์ต่อสาธารณชน 

3. การบัพติศมาในน า้คือการแสดงออกทีภ่ายนอกของประสบการณ์ที่เกดิภายใน 

3.1  เม่ือท่านเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตมี์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในวิญญาณของ 

ท่านและท่านไดรั้บบพัติศมาในเวลานั้นเอง 

3.2  ในชีวติของคริสตเตียนมีบพัติศมาหลกัๆ อยู ่3 อยา่งดว้ยกนั 

           3.2.1 ท่านถูกบพัติศมาเขา้ในพระคริสตเ์ม่ือท่านไดรั้บความรอด โรม6:3-6 

              3.2.2 หลงัจากท่ีคนๆหน่ึงไดรั้บความรอด พวกเขาไดรั้บบพัติศมาในพระวญิญาณ 

บริสุทธ์ิ กิจการ 2:4 

3.2.3 และหลงัจากท่ีคนๆ หน่ึงไดรั้บความรอดพวกเขาจะตอ้งรับบพัติศมาในน ้ า

ดว้ยเช่นกนั กิจการ8:36-38 

 

3.3 บพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์

3.3.1 โรม 6:3-6  ท่านไม่รู้หรือวา่ เราทั้ง หลายท่ีไดรั้บบพัติศมาเขา้ในพระ เยซู คริสต ์

ก็ได้รับบพัติศมานั้นเขา้ในความตายของพระ องค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไวก้บั



พระ องคแ์ลว้ โดยการรับบพัติศมาเขา้ส่วนในการตายนั้น เพื่อวา่เม่ือพระ คริสต์ได้

ทรง ถูกชุบให้เป็นข้ึนมาจากความตายโดยเดชพระ สิริของพระ บิดาแลว้ เราก็จะได้

ด าเนินตามชีวิตใหม่ดว้ยเหมือนกนั เพราะ วา่ถา้เราเขา้สนิทกบัพระ องคแ์ลว้ในการ

ตายอยา่งพระ องค ์เราก็จะเขา้สนิทกบัพระ องค ์ในการเป็นข้ึนมาอยา่งพระ องค์ได้

ทรงเป็นข้ึนมาจากความตายดว้ย เราทั้ง หลายรู้แลว้ว่า ตวั เก่าของเรานั้นไดถู้ก ตรึง

ไวก้บัพระ องคแ์ลว้ เพื่อตวัท่ีบาปนั้นจะถูกท าลายให้ส้ินไป และเราจะไม่เป็นทาส

ของบาปอีกต่อ ไป ( มรโ  6: 6-3  TH1971) 

3.3.2 เม่ือเราเช่ือในพระเยซูคริสต ์ท่านก็ไดถู้กบพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์ท่านถูก

จุ่มเขา้ในพระคริสต์จนมิด เช่นเดียวกบัท่ีสีของผา้ผืนหน่ึงเปล่ียนไปจากเดิมอยา่ง

ส้ินเชิง ท่านเองก็ไดรั้บการเปล่ียนท่ีในวญิญานของท่านอยา่งส้ินเชิงดว้ย 

3.3.3 ในสายพระเนตรของพระเจา้ เน่ืองจากท่านถูกบพัติศมาเขา้ในพระคริสต์แลว้ 

ดงันั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพระคริสตจึ์งเกิดข้ึนกบัท่านดว้ย น่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีพระคมัภีร์

กล่าววา่ ท่านไดต้ายกบัพระคริสต ์ถูกฝังไวแ้ละถูกชุบให้เป็นข้ึนมากบัพระคริสต์

แลว้ 

3.4 ดงันั้นการบพัติศมาในน ้าจึงแสดงใหเ้ห็นถึงส่ีประการน้ี 

3.4.1. การบพัติศมาในน ้ าแสดงถึงการตายต่อธรรมชาติบาปของเรา คือธรรมชาติ

ของคริสเตียนเปล่ียนไปจากเดิม 

3.4.2 การบพัติศมาในน ้ าแสดงถึงการถูกฝังของธรรมชาติบาปแบบเดิมๆ ของเรา 

คือ การลงไปใตน้ ้า 

3.4.3 การบพัติศมาในน ้ าแสดงถึงการกลายเป็นคนใหม่ท่ีส่วนภายในของเรา คือ

การโผล่ข้ึนมาจากน ้า 

3.4.4 การบพัติศมาในน ้ าแสดงถึงการถูกช าระให้พน้จากความบาป เช่นเดียวกบัท่ี

น ้ าช าระร่างกายให้สะอาด องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงช าระวิญญาณของเราจาก

ความบาปเม่ือเราถูกบพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์

3.4.5 การบพัติศมาในน ้ าคือการประกาศความเช่ือของท่านในองค์พระเยซูคริสต์

ต่อสาธารณชน การบัพติศมาในน ้ าย ัง เ ป็นการแสดงออกท่ีภายนอกถึง

ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณท่ีภายในท่ีเกิดข้ึนเม่ือท่านตอ้นรับพระเยซูคริสต์เป็น

พระผูช่้วยให้รอดของท่าน เป็นการแสดงถึงการเช่ือมโยงตวัตนของท่านกบัองค์

พระเยซูคริสต ์และการตายต่อชีวิตเดิมของเราท่ีเต็มดว้ยความบาป  และการถูกฝัง



ไวก้บัพระคริสต ์รวมถึงการรับชีวิตใหม่ผา่นทางการฟ้ืนคืนพระชนมข์ององคพ์ระ

เยซูคริสต ์

4. การบัพติศมาในน า้ไม่ได้ท าให้ท่านได้รับความรอด 

4.1 โรม10:9-10 คือวา่ถา้ท่านจะรับดว้ยปากของท่านวา่ พระ เยซูทรงเป็นองคพ์ระ ผูเ้ป็นเจา้ 

และเช่ือในจิตใจวา่ พระ เจา้ไดท้รง ชุบพระ องคใ์ห้เป็นข้ึนมาจากความตาย ท่านจะรอด ดว้ย 

วา่ ความเช่ือดว้ยใจก็น าไปสู่ความชอบ ธรรม และการยอม รับสัจจะของพระ เจา้ดว้ยปากก็

น าไปสู่ความรอด ( มรโ  01 : 01-9  TH1971) 

 

ข. เหตุใดคริสเตียนทุกคนตึงควรรับบัพติศมาในน า้ 

1. คริสเตียนทุกคนควรท าตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ในการบัพติศมาในน ้าเหตุเพราะ

พระองค์ทรงบัญชาให้พวกเราท าเช่นน้ัน พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เราบัพติศมาคนทุกคน 

1.1 มัทธิว 28:18-20 พระ เยซูจึงเสด็จเขา้มาใกลแ้ลว้ตรัสกบัเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้ง ส้ินใน

สวรรค์ก็ดี ในแผ่น ดินโลกก็ดีทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เหตุฉะนั้นเจา้ทั้ง หลายจงออกไปสั่ง 

สอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบพัติศมาในพระ นามแห่งพระ บิดา พระ บุตร

และพระ วิญญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกเจา้ไว ้น่ี แหละเรา

จะอยูก่บัเจา้ทั้ง หลายเสมอไป จน กวา่จะส้ินยคุ” ( วธิทมั  82 : 02-81  TH1971) 

 

ค. เราจะรับบัพติศมาในน า้ได้อย่างไร? 

1. ค าวา่ "บพัติศมา" เป็นค าภาษากรีกท่ีมีความหมายวา่ จุ่มลง ดงันั้น เม่ือคนๆ หน่ึงรับบพัติศมาใน

น ้า พวกเขาจะตอ้งจุ่มลงในน ้าจนมิด 

2. มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้นเจา้ทั้ง หลายจงออกไปสั่ง สอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบพั

ติศมาในพระ นามแห่งพระ บิดา พระ บุตรและพระ วญิญาณบริสุทธ์ิ ( วธิทมั  82 : 91  TH1971) 

 

สรุป: เราไดเ้ห็นแลว้จากพระวจนะของพระเจา้วา่การบพัติศมาในน ้ าคืออะไร เหตุใดเราจึงควรรับบพัติศมา

ในน ้ าและวิธีรับบพัติศมาในน ้ า คริสตจกัรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ ไดก้ าหนดให้มีพิธีบพัติศมาในน ้า

ข้ึนปีะละ 2 คร้ัง และพิธีบพัติศมาในน ้ าคร้ังถดัไปจะมีข้ึนใน ________________________ (ผูท่ี้สอนผูเ้ช่ือ

ใหม่ควรรู้วนัท่ีท่ีจะมีการจดัพิธี    บพัติศมาในน ้าของคริสตจกัรทอ้งถ่ินของตนเอง)  

 

การบา้นอ่าน: กิจการ 10:44-48, มทัธิว 3:13-16 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่6: ฉันเป็นคริสเตียน – ความส าคญัของการบัพติศมาในน า้ 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. เหตุใดคริสเตียนทุกคนจึงควรรับบพัติศมาในน ้า? 

เพราะพระเยซูทรงบญัชาให้บพัติศมาทุกคนท่ีเช่ือในพระองค ์

 

2. เม่ือคริสเตียนบพัติศมาในน ้า พวกเขาประกาศต่อสาธารณชนวา่ก าลงัเช่ือมโยงตวัตนของพวกเขาเขา้

กบัผูใ้ด? 

พระเยซูคริสต ์

 

3. การบพัติศมาในน ้าช่วยให้เราไดรั้บความรอดใช่หรือไม่? 

ไม่ใช่ 

 

4. การบพัติศมาในน ้าแสดงให้เห็นถึงส่ิงใดบา้ง? 

1. การตายต่อธรรมชาติบาปของเรา คือธรรมชาติของคริสเตียนเปล่ียนไปจากเดิม 

2. แสดงถึงการถูกฝังของธรรมชาติบาปแบบเดิมๆ ของเรา  

3. การบพัติศมาในน ้าแสดงถึงการกลายเป็นคนใหม่ท่ีส่วนภายในของเรา  

4. การบพัติศมาในน ้าแสดงถึงการถูกช าระใหพ้น้จากความบาป 

  

5. ค ากรีกของค าวา่ “บพัติศมา” มีความหมายวา่? 

จุ่มลงจนมิด 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่6: ฉันเป็นคริสเตียน – ความส าคญัของการบัพติศมาในน า้ 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. เหตุใดคริสเตียนทุกคนจึงควรรับบพัติศมาในน ้า? 

 

 

2. เม่ือคริสเตียนบพัติศมาในน ้า พวกเขาประกาศต่อสาธารณชนวา่ก าลงัเช่ือมโยงตวัตนของพวกเขาเขา้

กบัผูใ้ด? 

 

 

 

3. การบพัติศมาในน ้าช่วยให้เราไดรั้บความรอดใช่หรือไม่? 

 

 

 

4. การบพัติศมาในน ้าแสดงให้เห็นถึงส่ิงใดบา้ง? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ค ากรีกของค าวา่ “บพัติศมา” มีความหมายวา่? 

 

 


