SỰ THẬT VỀ PHÉP BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC
(THE TRUTH ABOUT WATER BAPTISM)

= GIỚI THIỆU:
Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời hiện trước chúng ta trong dạng xác thịt, nói: “Nếu các
ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn điều răn ta” (Giăng 14:15). Cũng tương tự như Chúa Jêsus
bảo chúng ta rằng: “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi” (Mác 16:16). Nếu bạn yêu
thương Chúa Jêsus thì bạn sẽ làm những gì mà Ngài đòi hỏi bạn phải làm và Lời của
Ngài bảo rằng bạn phải được báp-têm nhân danh Chúa Jêsus. Những ai không vâng lời
sẽ bị đoán phạt bởi tội lỗi của mình.
Khi bạn hối cải cho tội lỗi và cầu xin Chúa tha tội cho bạn, đó là bạn đang làm
chết đi tội lỗi của mình. Sau khi một ai đó chết, họ cần phải được chôn cất. Sau khi bạn
chết về tội lỗi của mình, bạn cần phải được chôn vùi trong phép báp-têm (Rô-ma 6:4).
Khi bạn vâng lời Chúa bởi việc báp-têm nhân danh Chúa Jêsus, tội lỗi cũ của bạn được
rửa sạch và Đức Chúa Trời tha lỗi cho tất cả những lỗi lầm trước đây của bạn.
= BẠN NÊN ĐƯỢC BÁP-TÊM NHƯ THẾ NÀO?
Con người đã tạo ra nhiều cách báp-têm khác nhau. Một vài người sẽ rảy nước
lên bạn, một vài người sẽ đổ nước trên bạn, trong khi những người khác bao phủ toàn
thân bạn trong nước. Ê-phê-sô 4:5 bảo chúng ta rằng: “chỉ có một Chúa, một đức tin,
một phép báp-têm”. MỘT trong những cách nào là đúng? Biết rằng Kinh Thánh là sự
ghi chép của Chúa về lẽ thật, thì cái cách DUY NHẤT được sử dụng trong sách Kinh
Thánh là đúng.
Kinh Thánh bảo: “Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước” khi Ngài được báp-têm (Ma-thiơ 3:16). Lời của Chúa cũng bảo chúng ta rằng chúng ta được chôn vùi khi ta được báptêm. Bạn không hề rảy đất hoặc đổ đất trên người ta khi mà họ được chôn cất. Cũng
không phải khi bạn rảy nước hay đổ nước trên người họ khi họ được báp-têm. Từ “báptêm” thật ra đến từ một từ có nghĩa là nhúng, nhận chìm hoặc chôn vùi. Để được báptêm một cách đúng đắn, bạn cần phải được bao phủ hoàn toàn trong nước.

Người ta không chỉ có những cách báp-têm khác nhau mà còn có những từ ngữ
khác nhau mà họ nói khi báp-têm. Từ khi chúng ta biết chỉ có MỘT PHÉP BÁP-TÊM,
thì chúng ta hiểu rằng mình nên nói từ ngữ được dùng trong Kinh Thánh khi làm phép
báp-têm.
Sau khi Hội Thánh được thành lập trong sách Công vụ 2, chúng ta không có bất
kỳ bản ghi chép nào về bất cứ ai đã được báp-têm sử dụng những từ ngữ khác ngoài hình
thức: “nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ”.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, được ghi trong sách Công vụ 2, khi Hội Thánh được
sáng lập, Phi-e-rơ là người phát ngôn cho những sứ đồ. Chúa Jêsus đã đưa cho ông
“…chìa khoá nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 16:19). Vì vậy, khi mọi người hỏi Phi-e-rơ làm
cách nào để được cứu, ông đã có uy quyền của Đức Chúa Trời để nói với mọi người:
“Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báptêm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:38).
Ba ngàn người đã vâng theo những lời này về sự cứu rỗi trong ngày ấy và được làm phép
báp-têm.
Phi-líp làm phép báp-têm cho người Sa-ma-ri trong Công vụ 8 nhân danh Đức
Chúa Jêsus. Phao-lô gọi tên của Chúa Jêsus trong phép báp-têm của ông. Phi-e-rơ báptêm Cọt-nây, nhà của ông và bạn bè nhân danh Chúa Jêsus trong Công vụ 10. Phao-lô
báp-têm lại cho những người trong Công vụ 19 sau khi ông biết rằng họ chưa được báptêm nhân danh Đức Chúa Jêsus.
“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi
điều” (Cô-lô-se 3:17). “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng
có danh nào khác ban cho loài người , để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ
4:12). Hai câu Kinh Thánh này nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng tên của Chúa
Jêsus trong phép báp-têm.
= KẾT LUẬN:
Đức Chúa Trời đã thông qua Lời của Ngài, Kinh Thánh, mệnh lệnh rằng các bạn
nên làm phép báp-têm. Ngài đã cho bạn thấy chỉ có một cách đúng để được báp-têm.
Ngài cũng bảo bạn cách nào đúng, đó là cách nhấn chìm trong tên của Chúa Jêsus.

Trong Giăng 14:15, Chúa Jêsus bảo rằng: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn
các điều răn ta”. Việc vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong phép báp-têm là
một bài kiểm tra tình cảm của bạn đối với Chúa. Nếu bạn không vâng theo lời và được
báp-têm, bạn không hề yêu thương Ngài. Nếu bạn không yêu thương Ngài thì bạn không
được cứu khỏi sự trừng phạt bởi tội lỗi của mình. Nhưng mà bằng cách thể hiện tình
thương dành cho Chúa bằng việc hối cải và được báp-têm nhân danh Chúa Jêsus, tội lỗi
của bạn sẽ được tha thứ và bạn sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh (Công vụ 2:38).
Lời của Chúa nói với bạn giống như là A-na-nia đã nói với Phao-lô: “Bây giờ anh
con trễ nãi làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm
sạch tội lỗi mình đi.” (Công vụ 22:16).

