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พิธีบัพติศมาและมหาสนิท 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เราเข้าใจและรับพิธีบัพติศมาและมหาสนิทได้อย่างถูกต้อง  
 

   พระเยซูทรงสั่งให้สาวกปฏิบัติพิธี 2 พิธี คือพิธีบัพติศมา
และพิธีมหาสนิท โดยให้ปฏิบัติสืบไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา
รับเรา  

 
 
 
 

1.พิธีบัพติศมา 
    มัทธิว 28:19 ในพระมหาบัญชาของพระเยซู นอกจากสั่งให้เรา      
ส่ังสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวากขงพระองค์แล้ว ทรงส่ังอะไรอีก  
…………………………………………………………………………… 
อ่าน โรม 6:3-4  
 ข้อ 3 การที่เราบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ มีความหมายว่า      

เราก าลังเข้าใน ……………………………………………………… 
 ข้อ 4 การที่เราบัพติศมาเข้าส่วนในความตายของพระเยซู      

หมายความว่าเราถูกฝังไว้กับ………………………………….. 
 ฉะนั้น เม่ือพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่แล้ว              

เราก็จะ…………………………………………………………… 
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พระคัมภีร์อธิบายเรื่องน้ีไว้อย่างไร 
1. ค าว่า “บัพติศมา” แปลว่าจุ่มมิดน้ า นั่นคือพิธีบัพติศมานี้จะกระท า

โดยผู้ท่ีแสดงตัวว่าขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะจุ่มตัว

ให้จมลงมิดน้ า และยืนขึ้นมา 
2. เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ผู้เชื่อคนนั้นได้เข้าส่วนกับพระเยซู 

โดยได้ถูกตรึงตายกับพระเยซู ถูกฝังกับพระเยซู และฟื้นขึ้นจาก
ความตายกับพระเยซูแล้ว ฉะนั้นตัวเก่าหรือธรรมชาติบาปของเราก็
ตายและถูกฝังไปแล้ว ชีวิตท่ีเรามีอยู่ขณะนี้เป็นชีวิตใหม่ที่ฟื้นขึ้นมา
กับพระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตท่ีไม่อยู่ภายใต้บาปอีกต่อไปแล้ว  เวลาที่
เราจุ่มมิดน้ าก็คือเราตายและถูกฝัง และเมื่อเรายืนขึ้นก็คือเราฟื้น
ขึ้นมามีชีวิตใหม่  

3. เป้าหมายของพิธีบัพติศมา 
คือ เพื่อเราจะประกาศตัว
ต่อผู้อื่น และ มารซาตานว่า
เราได้เชื่อในพระเยซูแล้ว   
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 2.พิธีมหาสนิท 
พิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสวยพระกระยาหาร

มื้อสุดท้ายกับสาวก 12 คน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียก The Lord Supper 
or the Last Supper 
 
พิธีนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น 
 1โครินธ์ 11:20 กล่าวว่าเป็น “การเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  
 “การหักขนมปัง” (กิจการ 2:42) ที่กล่าวมาคือ ความหมาย

ธรรมดา หมายถึงการรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม 
 “การมีส่วนร่วม” (koinonia) ใน 1โครินธ์ 10:16 ถ้วยแห่งพระ

พร คือเราได้ทูลขอพรเป็นส่ิงที่ร่วมกันกับพระโลหิตของพระคริสต์ การ
หักขนมปัง คือ การมีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ 
 
ก. การต้ังพิธีมหาสนิท  

พระเยซูคริสต์เองเป็นผู้ตั้งขึ้น ก่อนที่พระองค์จะทรงทนทุกข์ทรมาน
หรือมหาทรมาน ( ถูกตรึงบนไม้กางเขน ในวันศุกร์ประเสริฐ )  

พระคัมภีร์ที่กล่าวถึง ในพระกิตติคุณทั้ง 3 เล่ม บันทึกไว้ คือ มัทธิว 
26: 26-28 มาระโก 14:22-24 และ ลูกา 22:17-20 

แต่ดูเหมือนอัครทูตเปาโล สอน เน้น และย้ า เรื่องพิธีมหาสนิทมาก 
ดูได้จาก จดหมายฝากถึงชาวโครินธ์ ท่านสอนเรื่อง พิธีมหาสนิท ไว้ใน  
1โครินธ์ 11:23-26 ส่วนอัครสาวกคนอื่นๆ ก็ท าในท านองเดียวกัน 
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ข. ความหมาย 
1. เป็นการระลึกถึงพระคริสต์  
     จากพระคัมภีร์ 1โครินธ์ 11:24 "จงกระท าอย่างนี้เพื่อให้เป็นที่
ระลึกถึงเรา" การระลึกถึงไม่ใช่ระลึกว่าพระองค์ส้ินพระชนม์ แต่ต้อง
ระลึกถึง พระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ด้วย 
 
2. เป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาใหม่  

พระเยซูตรัสว่า "ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นค าสัญญา
ใหม่ โดยโลหิตของเรา" (ลูกา 22:20, 2โครินธ์ 11:25)  
ในพระคัมภีร์มัทธิวว่า "ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิต  
แห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหล่ังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก" 
(มัทธิว 26:28, ฮีบรู 10:16-18) 
 
3. เปน็การประกาศการวายพระชนม์ของพระคริสต์  

อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปัง
และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ของ     
องค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” (1โครินธ์ 11:26)  
เมื่อผู้เชื่อเข้าร่วมพิธีมหาสนิทเม่ือไหร่ เท่ากับเขาได้ประกาศการ  
ส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 
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4. เป็นการประกาศว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา 
มีค าถามว่าคริสตชนจะร่วมมหาสนิทถึงเมื่อไหร่ ค าตอบสุดท้าย

คือ พิธีมหาสนิทจะท าต่อๆไปจนกว่าพระคริสต์เสด็จกลับมา       
(1โครินธ์ 11:26) ดังนั้นมหาสนิทไม่ใช่เป็นการมองย้อนกลับไปที่
อดีตเท่านั้น แต่เป็นการมองไปในอนาคตด้วยความหวังถึงการเสด็จ
กลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วย โดยยึดถือ พระวาทะของพระเยซู
ที่ตรัสกับบรรดาสาวกว่า  

"เราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ าแห่งเถาองุ่นต่อไปอีก 
จนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มกันใหม่ กับพวกท่านในแผ่นดิน 
แห่งพระบิดาของเรา" (มัทธิว 26:29) 

 
5. เป็นการสามัคคีธรรมระหว่างพระคริสต์กับคนของพระองค์  

นี่คือเวลาส่วนตัวที่ผู้เชื่อจะร่วมสามัคคีธรรมกันโดยมีพระเยซู

คริสต์เป็นศูนย์กลาง โต๊ะเสวยนั้นท าให้ผู้เชื่อระลึกถึงส่ิงที่พระเยซู
คริสต์จัดเตรียมไว้ส าหรับพวกเขา 
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ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สิ่งใหม่ที่ฉันได้เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มธ.28 : 19 เหตุฉะน้ันเจ้าทั้งหลาย                  

จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของเรา  

ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ง พระบิดา        

พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 


