
NAMASZCZENI ŚWIADKOWIE
 
Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa

Pytania I Odpowiedzi

W dniu 20 listopada 2012 roku, otrzymaliśmy następujące uwagi i zapytania:

"Jestem starszym w jednym z wielu zborów Świadków Jehowy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
znaleźliśmy waszą stronę! Jesteśmy bardzo wdzięczni za umocnienie naszej wiary i publikowanie jasnych i 
zachęcających listów dotyczących naszej niebiańskiej nadziei. Moja żona i ja jesteśmy namaszczonymi 
chrześcijanami i jako ambasadorowie zastępujący Chrystusa jesteśmy zobowiązani do dzielenia się 
chwalebną nadzieją ze wszystkimi, tak jak wy to czynicie.

"Motywem napisania w tej sprawie, był komentarz który umieściliście w odniesieniu do 
ponownego chrztu [w artykule Comfort for Those Spiritually Grieving]. Moja żona i ja chcielibyśmy zostać 
ponownie ochrzczeni, aby upewnić się, że jesteśmy przeznaczeni do służby i miłości Ojca i Syna i aby 
głosić prawdziwą Dobrą Nowinę jako dziedzice królestwa.

"[Także] Zostałem poproszony, aby wykonać prywatne chrzty i chciałbym usłyszeć twoje sugestie 
dotyczące tego, co powiedzieć przed i być może w momencie zanurzenia. Czy należy poprzedzić to krótkim 
wyjaśnieniem symbolicznego znaczenia chrztu? Czy następnie powinienem powiedzieć "Chrzczę cię w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego" i zanurzyć osobę w wodzie? Byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi, które 
mogą się odnosić do mojego pytania i to jak wykonywać ten nowy chrzest, gdyż wyraźnie różni się on od 
chrztu, który mieliśmy, gdy stawaliśmy się świadkami. Dziękuję."Niech nasz Pan i Zbawiciel nadal daje ci 
Ducha prawdy."

Do autora: Jesteśmy zadowoleni, że znalazłeś naszą stronę. I jesteśmy bardziej zadowoleni, że ty
i twoja żona rozpoznaliście swoje synostwo z Ojcem.

  Zanim odpowiemy na Twoje pytania, chcemy poruszyć kilka ważnych punktów.

    (1) Postanowiliśmy ponownie się ochrzcić dla naszych własnych korzyści. To nie był konieczny, akt, to 
była nasza osobista decyzja. Nie chcieliśmy, aby oddzielać się od organizacji lub ustanowić własne tajne 
stowarzyszenie, po prostu chcieliśmy mieć osobiste doświadczenie poświęcenia wobec Ojca, Chrystusa i 
Ducha Świętego, zanim po raz pierwszy spożyliśmy emblematy;

    (2) Zakładamy, że rozważasz powtórne chrzty, a nie oryginalne lub pierwsze chrzty. Jak dobrze wiesz, 
Watchtower Bible & Tract Society nie będzie uznawać, jako "aktywnych głosicieli" w zborze, nikogo, kto nie 
jest ochrzczony według ich założeń; 

    (3) Nie chcemy, stawać się nowym "ciałem kierowniczy " w życiu synów Królestwa. Nie chcemy, aby 
ustalano zasady postępowania lub rytuały. Każdy musi podejmować decyzje dotyczące swojego oodawania 
czci, po swoim prywatnym obcowaniu z Ojcem. 

    Piszemy artykuły, które są przeznaczone do pobudzenia ducha w każdym z nas, tak, abyśmy 
mogli mieć nasze władze poznawcze wyćwiczone. (List do Hebrajczyków 5:14) To oznacza, że każdy z 
nas będzie musiał wziąć odpowiedzialność za własny sposób oddawania czci, a to oznacza również, że 
będą takie czasy, gdy nie będziemy podejmowali najlepszych decyzji. Jednak jest to jedyny sposób w 
którym możemy "ćwiczyć" nasze władze poznawcze.

 Mimo to, odpowiemy na twoje pytania.

Najpierw kierujemy cię do "Pytania i Odpowiedzi" z dnia 28 lipca 2012 i "Pytania i Odpowiedzi" z 
dnia 29 lipca 2012 roku. Znajdziesz tam ogólną dyskusję o znaczeniu chrztu wodnego. Chrzest wodny jest 
symbolem poświęcenia dokonanego dla Boga, aby przyjąć chrzest w śmierci Chrystusa - życie w służbie 



ludzkości. Chrzest wodny jest znanym sposobem pokazania tej decyzji innym.

Zastanawiamy się, czy ty i twoja żona już uczestniczyliście w Pamiątce. Jeśli tak, to macie już 
publiczne oświadczenie o waszej nadziei. Nie ma żadnych wątpliwości, że dziesiątki a może nawet setki, 
braci i sióstr, wiedzą, że rozpoznaliście swoje synostwo z Ojcem o przechodzicie chrzest w Chrystusie. W 
tych okolicznościach, zastanawiamy się, co ponowny chrzest będzie dla was oznaczał.

Jeśli ty i twoja żona jeszcze nie uczestniczyliście i chcecie wziąć ponownie chrzest dla własnego 
dobrego sumienia, oferujemy kilka myśli do rozważenia, które mogą zostać zastosowane także przez 
innych, którzy zakładają ponowny chrzest.

Ojciec szuka tych, którzy czczą Go w duchu i prawdzie. (Jana 4:22-24) To oznacza, że On chce, 
abyśmy byli zmotywowani przez ducha w nas zamieszkującego oraz pragnienie bycia prawdziwym w tym co
wiemy, że jest właściwe. Nie ma reguł, które dyktują duchowe i właściwe oddawanie czci. Pragnienie 
czystego sumienia przed Bogiem jest wystarczającą zachętą do moralnego i godnego zachowania.

Kiedy byliśmy ponownie ochrzczeni, trzech z nas było w basenie w miejscowym hotelu. Każdy z 
nas powiedział, osobistą modlitwę do Ojca, a gdy byliśmy gotowi, jeden z nas wziął każdego z osobna i 
zanurzył w wodzie. Nie przypominam sobie żadnych konkretnych słów wypowiedzianych przez 
chrzczącego, choć jeden mógł powiedzieć coś takiego "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha 
Świętego."To był prawdziwy, szczery akt oddania czci. To było to, co było dla nas ważne.

Uważamy, że ten co chrzci jest uczestnikiem z osobą biorącą chrzest i dlatego to, co powiedział, 
jeśli w ogóle coś powiedział, jest tym co osoba biorąca chrzest chce lub musi słyszeć. Dlatego milczenie 
może być równie stosowne jak werbalne oświadczenia. Warto przeczytać artykuł: "Co Mnie Powstrzymuje?"
Omawia chrzty innych osób, w większości nie-świadków, którzy przyjęli synostwo i chcieli się ochrzcić 
wchodząc do braterstwa Jezusa. Ich chrzciny były proste, szczere; serdeczne doświadczenia.

Jeśli masz zaszczyt podzielić się doświadczeniem ponownego chrztu z kilkoma innymi osobami, 
to podejrzewam, że jest to dla ciebie radosne wydarzenie. Naszą radą jest to aby to duch prowadził cię w 
tym zakresie.

Jesteśmy również podekscytowani twoim udziałem w uroczystości Pamiątki w 2013r. 
Zastanawiamy się, czy wszyscy których ponownie ochrzciłeś, będą razem z innymi spożywać tej nocy - 
dokonają publicznej deklaracji - przed ich zborami. Ty i twoja żona jesteście błogosławieni, naprawdę 
błogosławieni.

Wiemy, że nasza odpowiedź nie jest tak dokładna, jak tego oczekiwałeś, ale tojest tym, w co 
wierzymy, że jest poprawną odpowiedzią. Niemniej jednak, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, 
proszę nie wahaj się napisać do nas ponownie.

"Elaia Luchnia"
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