
TjM

ΤΑΦΗ: Καθώς βυ-
θίζεσαι κάτω από το 
νερό. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ: Καθώς 
βγαίνεις έξω από το 
νερό. 

« ... Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, και 
βαπτίσθηκε από τον Ιωάννη μέσα στον Ιορδάνη» 
Μάρκος 1:9. 
« ... Καθώς ανέβαινε από το νερό ... » Μάρκος 1:10. 
Συμπέρασμα: Μόνον το βάπτισμα δια βυθίσματος 
απεικονίζει το θάνατο, την ταφή και την 
ανάσταση του Χριστού. 

«Όταν, όμως, πίστεψαν ... βαπτίζονταν και άνδρες 
και γυναίκες» Πράξεις 8:12. 
Συμπέρασμα: Το βάπτισμα έρχεται μετά και όχι 
πριν από τη σωτηρία. 

1. Είσαι βέβαιος ότι έχεις σωθεί; 
2. Λέει η Γραφή ότι θα πρέπει να βαπτιστείς; 
3. Γιατί θα πρέπει να βαπτιστείς; 
4. Τι απεικονίζει το βάπτισμα; 
5. Πότε θα πρέπει να βαπτιστείς; 

1. Να πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Να 
μαθαίνεις περισσότερα για τον Θεό και 
το Λόγο Του. (Εβραίους 10:25) 
2. Να μελετάς τη Γραφή σου κάθε μέρα. Ο Θεός 
σού μιλάει μέσα από το Λόγο Του. 
(Β’ Τιμόθεον 2:15) 
3. Να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Να μιλάς στον Θεό 
διαμέσου της προσευχής.  (Α’ Θεσσαλονικείς 5:17) 
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Ήξερες ότι ο Ιησούς περπάτησε εκατό χιλιόμετρα για 
να πάει να βαπτιστεί; Είναι τόσο σπουδαίο, ώστε ο 
Κύριος το αναφέρει και στα τέσσερα ευαγγέλια. Ο 
Χριστός το έκανε για να μας δώσει παράδειγμα και οι 
πιστοί έχουν την εντολή ν’ ακολουθήσουν τον Κύριο 
στο βάπτισμα. Ματθαίος 28:19, Μάρκος 16:16. 

Το βάπτισμα είναι ένα σύμβολο της αναγέννησης.  
Όταν βυθίζουμε όλο το σώμα μας στο νερό, δεί-
χνουμε το θάνατο και την ταφή μας στην παλιά 
ζωή.  Όταν βγαίνουμε απ’ το νερό, είναι σύμβολο 
της ανάστασής μας σε μια καινούργια ζωή! Δεν 
είναι παρά ένα σύμβολο της νέας γέννησής μας εν 
Χριστώ. Το βάπτισμα που γίνεται με ράντισμα δεν 
συμβολίζει το θάνατο, την ταφή και την ανάσταση! 

 
Μόνον το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να κα-
θαρίσει τις αμαρτίες μας και να μας σώσει. Λογικά, 
πώς μπορεί με το να βυθιστεί το σώμα σου στο νερό 
να καθαρίσει την αμαρτία σου στα μάτια του Θεού; 
Θυμηθείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, η συγχώρηση 
της αμαρτίας γινόταν με μια θυσία, όπου χυνόταν 
το αίμα κάποιου ζώου και προσφερόταν από τον 
Αρχιερέα στο θυσιαστήριο.  Η Βίβλος το λέει κα-
θαρά: «Αν, όμως, περπατάμε μέσα στο φως, όπως 
αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία ο ένας 
με τον άλλον, και το αίμα του Ιησού, του Υιού του, 
μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία» (Α’ Ιωάννου 1:7). 

1. Γνωρίζεις ότι έχεις αμαρτήσει; 
«Επειδή, όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα του 
Θεού» Ρωμαίους 3:23. 
2. Έχεις καταλάβει ότι η αμαρτία σου θα σε στείλει 
στην Κόλαση; 
«Επειδή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος ... » 
Ρωμαίους 6:23α. 
3. Έχεις καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε 
για την αμαρτία σου; 
«Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, 
επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χρι-
στός πέθανε για χάρη μας» Ρωμαίους 5:8. 
4. Έχεις δεχτεί τον Ιησού σαν Σωτήρα σου; 
«Επειδή, κάθε ένας που θα επικαλεστεί το όνομα του 
Κυρίου, θα σωθεί» Ρωμαίους 10:13. 
Αν πέθαινες σήμερα, πού θα πήγαινες; 
Αν πέθαινες πριν να σωθείς, πού θα είχες πάει; 

Οι αναγεννημένοι πιστοί! 
Η Βίβλος λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αρνιόταν 
να βαπτίσει κάποιον που δεν είχε σωθεί. 
Έτσι, αν κάποιος βαπτίστηκε πριν να γίνει παιδί του 
Θεού, θα πρέπει να ξαναβαπτιστεί. 
«Αν πιστεύεις από όλη σου την καρδιά, μπορείς (να 
βαπτιστείς)» Πράξεις 8:37. 
«Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο 
του, βαπτίσθηκαν» Πράξεις 2:41. 
Συμπέρασμα: Το Βάπτισμα είναι μόνο για τους 
πιστούς. 

1.  Για να υπακούσω στο θέλημα του Θεού, σύμ-
φωνα με την εντολή του Χριστού. 
«Αφού, λοιπόν, πάτε, να κάνετε μαθητές όλα τα 
έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του 
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» 
Ματθαίος 28:19.  
2. Για να ακολουθήσω τον Κύριο, σύμφωνα με το 
παράδειγμα που μας έδωσε ο Χριστός. 
«Τότε, έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορ-
δάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτισθεί 
απ’ αυτόν» Ματθαίος 3:13. 
Συμπέρασμα: Βαπτιζόμαστε για να υπακούσουμε 
στην εντολή του Ιησού Χριστού. 

 
Η βύθιση στο νερό είναι ο αληθινός Βιβλικός 
τύπος του Βαπτίσματος.
 Το βάπτισμα απεικονίζει το θάνατο, την ταφή και 
την ανάσταση του Ιησού Χριστού. 

ΘΑΝΑΤΟΣ: Καθώς 
μπαίνεις μέσα στο νερό. 


