Poziom 1 Lekcja 8
CHRZEST WODNY
Opracował Don Krow
Pytanie: „Chcę wiedzieć, czy trzeba być ochrzczonym, żeby pójść do nieba. Kocham Boga
i zostałem ochrzczony w wieku 7 lat. Teraz mam lat 18 i ktoś z kościoła powiedział mi, że nikt nie
może być zbawiony i ochrzczony w takim młodym wieku. Twierdzi także, że do zbawienia chrzest
jest konieczny, ale moja rodzina z wyznania Baptystów mówi, że nie jest. Ja chcę iść do nieba. Żyję
dla Boga na każdy możliwy sposób, ale muszę wiedzieć, czy mam dać się ochrzcić ponownie,
ponieważ jestem już w odpowiednim wieku , by podjąć taką decyzję. Proszę, pomóż najszybciej jak
się da. Błogosławię i dziękuję”.
Odpowiedź: Zbawienie i przebaczenie grzechów przychodzi za darmo, jako dar przez wiarę
w Jezusa Chrystusa. Dz. Apostolskie 10:43 mówią: O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto
w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Zbawienie przychodzi przez wiarę;
to znaczy przez zaufanie i poleganie na Jezusie, w jego przelaną krew, która daje ci pojednanie
z Bogiem. W Dz. Apostolskich 10:44-48, Duch Święty został podarowany wierzącym (potwierdzając
ich zbawienie) przed ich chrztem.
W innym miejscu wydaje się, że przebaczenie grzechów nastąpiło w czasie chrztu wodnego
(Dz. Ap.2:38). Chrzest wodny jest wyrazem lub aktem wiary, która była wcześniej wyznana, gdy
osoba przyszła do Jezusa w upamiętaniu i w wierze (Ew. Marka 16:16, Kto uwierzy i ochrzczony
zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony). Chrzest był także oznaką wołania
do Pana o czyste sumienie (Dz. Apostolskie 22:16, 1 List Piotra 3:21).
Jeżeli naprawdę zwróciłeś się do Jezusa, z całego serca w wieku 7 lat i zostałeś ochrzczony, Bóg
przyjął twoją dziecięcą wiarę. Chrzest musi jednak spełniać pewne warunki. Jednym z nich jest
opamiętanie. Czy przeżyłeś zmianę serca i myśli, co skutkowało odwróceniem się od grzechu
do Jezusa i Jego przebaczeniem (Dz. Apostolskie 2:38, 20:21 i 17:30)? Czy wyznałeś swoją wiarę
w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela (Ew. Marka 16:16, Ew. Jana 3:16, List do Rzymian 10:910)? Jeśli nie, to zwróć się do Jezusa w tej chwili, opamiętaj sie i odwróć się od swoich grzechów,
przyjmij jego łaskę, by ci przebaczył i zapieczętuj swoją decyzję pójścia za Nim przez chrzest
wodny.
Chrzest jest aktem, wyrazem wiary w Jezusa. Bez wiary sam akt nic nie znaczy. Ludzie, którzy
przyszli do Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, byli chętni wyrazić swoją wiarę i otwarcie
wyznać Jezusa publicznie. Ludzie mówiący nie przykazaniu Jezusa, pokazują że ich wiara jest
martwa. Wiara jest martwa, jeśli ludzie nie chcą jej wyrazić (List Jakuba 2:18-19). Sama wiara
zbawia, ale wiara nigdy nie jest sama. Ona zawsze chce się wyrazić. Chrzest był sposobem wyznania
tej wiary. Chrzest nie zbawia; Jezus zbawia. Woda nie zmywa grzechów; to krew Jezusa
je zmywa. Przez wiarę ta krew jest także dla ciebie i czasami ta wiara była wyrażana w czasie chrztu.
Pytanie brzmi, czy opamiętałeś się? Czy wierzysz w Niego (w Jezusa)? Jeśli tak, na co jeszcze
czekasz? Wstań i daj się ochrzcić!
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Pytania
1. O co pyta ten młody człowiek?
_______________________________________________________________________________
2. Zgodnie z Dz. Apostolskie 10:43. W jaki sposób przychodzi zbawienie?
_______________________________________________________________________________
3. Chrzest jest wyrazem wiary, który najczęściej miał miejsce w chwili zbawienia. W jaki sposób
Dz. Apostolskie 2:38 wyrażają tę prawdę?
_______________________________________________________________________________
4. W jaki sposób Ew. Marka 16:16 wyraża tę prawdę?
_______________________________________________________________________________
5. Chrzest to sposób wołania do Pana. W jaki sposób Dz. Apostolskie 22:16 wyrażają tę prawdę?
_______________________________________________________________________________
6. Chrzest jest sposobem wołania do Pana o czyste sumienie. Czy 1 List Piotra 3:21 potwierdza
tę prawdę?
_______________________________________________________________________________
7. Jakie są wymagania dotyczące chrztu według Dz. Apostolskie 2:38?
_______________________________________________________________________________
8. Jakie są wymagania dotyczące chrztu według Ew. Marka 16:16?
_______________________________________________________________________________
9. Czy niemowlę może opamiętać się?
_______________________________________________________________________________
10. Czy niemowlę może uwierzyć?
_______________________________________________________________________________
11. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:43,48. Jaki następny krok powinien wykonać wierzący
po uwierzeniu w Chrystusa?
_______________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Dz. Apostolskie 10:43 - O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi
odpuszczenia grzechów przez imię jego.
Dz. Apostolskie 2:38 - A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
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Ew. Marka 16:16 - Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie
potępiony.
Dz. Apostolskie 22:16 - A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje,
wezwawszy imienia jego.
1 List Piotra 3:21 - Ona [woda] jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem
się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.
Dz. Apostolskie 10:44, 48 - A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich
słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli,
że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili
Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali
Ducha Świętego jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby
pozostał u nich kilka dni.

Odpowiedzi
1. O co pyta ten młody człowiek? Czy musi być ochrzczony, by pójść do nieba.
2. Zgodnie z Dz. Apostolskie 10:43 w jaki sposób przychodzi zbawienie? Za darmo, jako dar
przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
3. Chrzest jest wyrazem wiary, który najczęściej miał miejsce w chwili zbawienia. W jaki sposób
Dz. Apostolskie 2:38 wyrażają tę prawdę? Piotr powiedział: „Opamiętajcie się i dajcie się
ochrzcić”.
4. W jaki sposób Ew. Marka 16:16 wyraża tę prawdę? Jezus powiedział: „Kto uwierzy i ochrzci
się będzie zbawiony” sugerując, że może się to odbyć w tym samym czasie.
5. Chrzest to sposób wołania do Pana. W jaki sposób Dz. Apostolskie. 22:16 wyrażają tę prawdę?
Fragment ten mówi, że jeśli osoba wezwie imienia Pańskiego, jej grzechy będą zmyte.
Wydaje się, że wzywanie imienia Pańskiego może być dosłowne (Ew. Łukasza 18:13) lub
wyrażone w chrzcie, według tego fragmentu.
6. Chrzest jest sposobem wołania do Pana o czyste sumienie. Czy 1 List Piotra 3:21 potwierdza
tę prawdę? Tak.
7. Jakie są wymagania dotyczące chrztu, według Dz. Apostolskie 2:38? Opamiętanie.
8. Jakie są wymagania dotyczące chrztu, według Ew. Marka 16:16? Trzeba uwierzyć.
9. Czy niemowlę może opamiętać się? Nie.
10. Czy niemowlę może uwierzyć? Nie.
11. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:43,48. Jaki następny krok powinien wykonać wierzący
3

po uwierzeniu w Chrystusa? Powinien dać ochrzcić się w wodzie.
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