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Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa

List nr 4:

Jeden Chrzest 

"Jedno jest ciało i jeden duch, tak jak zostaliście powołani w jednej nadziei, do której
was powołano;  jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich,
który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich, i we wszystkich." - Efezjan 4:4-6

    Jeden Chrzest dla Chrześcijan zaczyna się oczywiście wtedy, gdy zdecyduje się na rozmowę o Jednej 
Nadziei.

    Chrześcijańskie pisma mówią w zasadzie o dwóch chrztach - chrzest Janowy i chrzest w imię Jezusa.

    Chrzest Janowy

    Chrzest Janowy, był tylko dla ludzi z narodu Izraelskiego.

"Z  potomstwa  tego  męża  Bóg  zgodnie  ze  swą  obietnicą  wyprowadził  Izraelowi
wybawcę, Jezusa, po tym, gdy Jan, poprzedzając jego wystąpienie, publicznie głosił
całemu ludowi izraelskiemu chrzest jako symbol skruchy." - Dzieje 13:23-24

    Był przeprowadzony w wodzie, jako symbol skruchy za grzechy przeciwko Przymierzu Prawa, aby mogli 
przyjąć Jezusa, kiedy przybył.

"Paweł  rzekł:  „Jan  chrzcił  chrztem  symbolizującym  skruchę  i  mówił  ludowi,  aby
uwierzył w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa”." - Dzieje 19:4

    Ponieważ, tylko Żydzi byli w przymierzu z Jehową, tylko oni potrzebowali nawrócenia. Nie-Izraelici nigdy 
nie zgodzili się na spełnianie prawa, a więc nie potrzebowali "czuć żalu" za nie utrzymywanie go, lub 
"postępowanie zgodnie" z nim.

    Sam Jan nauczał, że jego chrzest był tylko przygotowaniem. Miał nadejść ktoś, kto będzie dokonywał 
większego chrztu, kto będzie chrzcił duchem i ogniem.  

"Ja  wprawdzie  chrzczę  was  wodą  ze  względu  na  waszą  skruchę,  ale  ten,  który
przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. Ten
będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem." - Mateusza 3:11

    To jest ten większy chrzest, chrzest duchem świętym i ogniem. To Jeden Chrzest dla wszystkich 
chrześcijan, zarówno Izraelitów i nie-Izraelitów.

    To, że chrzest Jana symbolizujący pokutę nie był prawdziwym chrztem jest potwierdzone w przypadku 
Apollosa i niektórych Efezjan:

"A  do  Efezu  przybył  pewien  Żyd  imieniem  Apollos,  rodem  z  Aleksandrii,  mąż
wymowny; był  on dobrze zaznajomiony z Pismami.  Ten został  ustnie pouczony o
drodze  Jehowy,  a  pałając  duchem,  prawidłowo  mówił  i  nauczał  o  Jezusie,  lecz
wiedział tylko o chrzcie Janowym. On też zaczął śmiało przemawiać w synagodze.
Kiedy go usłyszeli Pryscylla i Akwilas, wzięli go do siebie i dokładniej objaśnili mu
drogę Bożą." - Dzieje 18:24-26



"I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, że Paweł, przeszedłszy przez okolice w głębi
kraju,  przybył  do  Efezu  i  znalazł  niektórych  uczniów;   i  rzekł  do  nich:  „Czy
otrzymaliście ducha świętego, gdyście uwierzyli?” Powiedzieli do niego: „Ależ nigdy
nie  słyszeliśmy,  czy  jest  jakiś  duch  święty”.  A  on  rzekł:  „Jakim  więc  chrztem
zostaliście ochrzczeni?” Powiedzieli: „Chrztem Janowym”. Paweł rzekł: „Jan chrzcił
chrztem symbolizującym skruchę i mówił ludowi, aby uwierzył w tego, który przyjdzie
po nim, to jest w Jezusa”. Kiedy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich duch święty i zaczęli mówić językami
oraz prorokować." - Dzieje 19:1-6

    Jako Żydzi, zostali ochrzczeni w chrzcie Janowym, ale jako chrześcijanie, musieli być ochrzczeni w 
większym chrzcie, w imię Jezusa. Tylko wtedy mogli oni otrzymać obiecanego ducha świętego.

    Chrzest w imię Jezusa

    Chrzest w imię Jezusa jest również wykonywany w wodzie, ale zamiast w symbolu pokuty, jest 
dokonywany w symbolu uczestnictwa i współudziału w śmierci Chrystusa. Bez tej symbolicznej śmierci, 
nadal tkwimy w naszych grzechach i przeznaczeniu do zagłady. Paweł wyjaśnia tę symboliczną śmierć i 
nasze uniewinnienie grzechu w Liście do Rzymian:

"Cóż  zatem  powiemy?  Czy  mamy trwać  w  grzechu,  aby  obfitowała  niezasłużona
życzliwość? Przenigdy! Skoro umarliśmy względem grzechu, to jakże mamy dalej w
nim  żyć?  A  czyż  nie  wiecie,  że  my  wszyscy,  którzy  zostaliśmy  ochrzczeni  w
Chrystusie Jezusie, zostaliśmy ochrzczeni w jego śmierci?" - Rzymian 6:1-3

    Tutaj Paweł pokazuje, że gdy jesteśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, to nie możemy dalej żyć w 
grzechu. Potem przechodzi do opisania symboliki chrztu wodnego.

"Dlatego też zostaliśmy z nim pogrzebani przez nasz chrzest w jego śmierci, abyśmy
jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my podobnie
chodzili  w  nowości  życia.  Jeśli  bowiem  zostaliśmy  z  nim  zjednoczeni  w
podobieństwie  jego  śmierci,  to  na  pewno  też  zostaniemy  z  nim  zjednoczeni  w
podobieństwie  jego  zmartwychwstania;  gdyż  wiemy,  iż  nasza  stara  osobowość
zawisła z nim na palu, żeby nasze grzeszne ciało stało się nieczynne, abyśmy już
dłużej  nie  byli  niewolnikami  grzechu.  Bo  kto  umarł,  został  uwolniony  od  swego
grzechu." - Rzymian 6:4-7

    Podczas chrztu wodnego, gdy jesteśmy zanurzani, symbolizuje to nasz "pogrzeb". Kiedy wynurzamy się z
wody, symbolizuje to nasze podnoszenie się jako nowych stworzeń bez grzechu.

"jeżeli więc ktoś jest w jedności z Chrystusem, to jest nowym stworzeniem; dawne
rzeczy przeminęły, oto zaczęły istnieć nowe."- 2 Koryntian 5:17

    Kiedy stajemy się nowym stworzeniem, jesteśmy wtedy ochrzczeni w duchu świętym jako wyraz naszego 
duchowego dziedzictwa.

"Ale wy również złożyliście w nim nadzieję, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę
o waszym wybawieniu. Za jego sprawą też, uwierzywszy, zostaliście opieczętowani
obiecanym  duchem  świętym,  który  jest  zadatkiem  naszego  dziedzictwa,  aby  na
podstawie  okupu  nastąpiło  uwolnienie  tego,  co  jest  własnością  [Boga],  ku  jego
chwalebnej sławie." - Efezjan 1:13-14

"On też położył na nas swą pieczęć i dał w nasze serca ducha — zadatek tego, co ma
przyjść." - 2 Koryntian 1:22

"A właśnie  na  to  zrodził  nas  Bóg,  który  nam  dał  zadatek  tego,  co  ma  przyjść,
mianowicie ducha." - 2 Koryntian 5:5



    Ten chrzest z Jednego Ducha, czyni nas częścią jednego ciała.

"Bo  doprawdy  za  sprawą  jednego  ducha  my  wszyscy  zostaliśmy  ochrzczeni  w
jednym  ciele,  czy  to  Żydzi,  czy  Grecy,  czy  to  niewolnicy,  czy  wolni,  i  wszyscy
zostaliśmy napojeni jednym duchem." - 1 Koryntian 12:13

    Przez ducha, idziemy od symbolicznego chrztu do prawdziwego chrztu, gdzie jednoczymy się w śmierci 
Chrystusa.

"Wraz z Chrystusem zawisłem na palu. Już nie ja żyję, lecz w jedności ze mną żyje
Chrystus.  Doprawdy, żyjąc teraz w ciele,  żyję dzięki  wierze w Syna Bożego, który
mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie."- List do Galatów 2:20

    Chociaż symboliczny chrzest w śmierci Chrystusa - wodny chrzest - to wydarzenie jednorazowe, 
prawdziwy chrzest trwa aż zostaniemy "zjednoczeni z nim w podobieństwie jego zmartwychwstania" jako 
istoty duchowe w niebie.

    To był w pewnym sensie chrzest Chrystusa. Po jego symbolicznym chrzcie w wodzie, kontynuowanym do
prawdziwego chrztu w śmierci.

"Doprawdy, mam chrzest, którym muszę być ochrzczony, i jakże jestem udręczony,
dopóki się nie zakończy!" - Łukasz 12:50

    Łącząc te wszystkie rzeczy w jedno, musimy podążać śladami Jezusa również w związku i z tym. Zwróć 
uwagę na słowa Jezusa do Jakuba i Jana:

"„Kielich, który ja piję, będziecie pić i chrztem, którym ja jestem chrzczony, będziecie
ochrzczeni." - Marka 10:39

    Jezus nie sprecyzował jaki "kielich" musiał wypić, ale z rozwoju wydarzeń możemy uzyskać zrozumienie 
tego, w czym miał mieć udział.

    Chociaż Jezus przeżył bolesną, męczeńską śmierci, większość z jego uczniów nie doświadczyła takiej 
samej śmierci. Tak więc, "kielich", który naśladowcy Jezusa mają także pić, nie koniecznie musi oznaczać 
takiej samej śmierci. Ale ponieważ Jezus był sprawiedliwy i bez grzechu, a tym samym miał prawo do życia, 
jego śmierć była ofiarna. Gdy ludzkość zazwyczaj umiera, nie poświęcają swojego życia, lecz płacą za 
swoje grzechy. Ale dla tych, którzy mają udział w śmierci Chrystusa, są niejako bez grzechu. Tak więc, gdy 
umierają, ich śmierć jest uważana za tak ofiarną jak ich Pana.

    Dalsze słowa Jezusa "kielich który ja piję...", potwierdza, że picie z "kielicha" trwa. Zawierał on jego bieg 
życia; sposób w jaki się zachowywał i co w wyniku tego musiał znosić. To były przeciwne rozmowy, które 
musiał znosić - nazywany bluźniercą i opętanym przez demona - wyszukiwane kwestie po przez fałszywych 
nauczycieli i rzeczy do tych podobne. Skoro Jezus z powodzeniem zakończył swój chrzest, to i my możemy.

"Powiedziałem  wam to,  żebyście  dzięki  mnie  mieli  pokój.  Na  świecie  doznajecie
ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat”." - Jana 16:33

    Jeden Chrzest jest ciężkim obowiązkiem. Zrozumienie powagi Jednego Chrztu, pomaga nam zrozumieć, 
dlaczego tylko nieliczni zostaną wybrani, gdyż nie wszyscy są w stanie pić kielich, który Jezus wypił.

"„Bo wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych"." - Mateusza 22:14

"„Wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca
do zagłady i wielu jest tych, którzy nią wchodzą, natomiast ciasna jest brama i wąska
droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują." - Mateusza 7:13-
14
"„Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie,  Panie’,  wejdzie do królestwa niebios,  lecz
tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w
owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu
nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?’
Ale  ja  wtedy im wyznam:  Nigdy was nie  znałem! Odstąpcie  ode  mnie,  czyniciele
bezprawia." - Mateusza 7:21-23



"„Wytężajcie siły, by wejść przez wąskie drzwi, gdyż wielu, mówię wam, będzie się
starało wejść, lecz nie zdoła," - Łukasza 13:24

    A tych, którzy doświadczają "cierpień które w obecnej porze nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która 
ma być w nas objawiona" (Rzymian 8:18), zachęcamy do kontynuowania kroczenia w kierunku celu 
powołania w górę, aby być członkami jednego Ciała Chrystusa, tak aby mieć udział w Jego chwale.  
Upewnij się, że twój chrzest jest rzeczywiście Jednym Chrztem w śmierci Chrystusa.

Powrót do góry
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