
 

 

 

 

 

Chrzest 

Zawarcie przymierza z Jezusem  

 

Jan Chrzciciel przygotowywał drogę dla Jezusa. Wzywał ludzi do upamiętania i przyjęcia chrztu. Dawał 

im jasno do zrozumienia, że fakt, iż byli potomkami Abrahama i należeli do narodu izraelskiego, ich nie 

uratuje. Reakcje na jego przesłanie były bardzo różne. Jezus powiedział później o Janie: „A cały lud, 

który to słyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana; natomiast 

faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez 

niego ochrzcić” (Ewangelia Łukasza 7,29-30). Jezus przybył nad Jordan, aby zostać ochrzczonym przez 

Jana.   

Ewangelia Mateusza 3,13-17 

Czego możemy się nauczyć z tej historii o Jezusie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Czego dowiadujemy się o Janie Chrzcicielu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Co ta historia mówi o chrzcie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Jaka była reakcja Boga Ojca na chrzest Jezusa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Poprzez swój chrzest Jezus chciał wypełnić „wszelką sprawiedliwość”. Chociaż nie popełnił grzechu, dał 

się ochrzcić jak grzesznik. Przyszedł na ten świat, aby w pełni utożsamić się z ludźmi, których chciał 

zbawić. Poprzez swój chrzest dał nam przykład. Ponadto chrzest był początkiem Jego publicznej służby. 

Czytamy, że Jezus po chrzcie wyszedł z wody. Jego chrzest nastąpił przez zanurzenie. Dokładnie takie 

znaczenie ma greckie słowo (baptizo), które tłumaczymy na język polski jako „ochrzcić”. Chrzczono 

zawsze tam, gdzie było wystarczająco dużo wody, aby zanurzyć całego człowieka (zob. Ewangelia Jana 

3,23; Dzieje Apostolskie 8,36).  
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Kroki z Jezusem #19 

 



Jakie są warunki przyjęcia chrztu? 

Ewangelia Marka 16,15 16:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ewangelia Mateusza 28,18-20:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dzieje Apostolskie 2,37-38.41:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Biblia wyjaśnia, że osobista wiara w Jezusa Chrystusa, nawrócenie oraz zrozumienie fundamentalnych 

nauk Jezusa są warunkami wstępnymi chrztu. To wyklucza chrzest niemowląt, ponieważ nie są one 

jeszcze w stanie podjąć osobistej decyzji dla Jezusa. Jak ślub jest publicznym ślubowaniem mężczyzny 

i kobiety przed Bogiem i ludźmi, że pozostaną sobie nawzajem wiernymi w miłości, tak chrzest jest 

publicznym przyznaniem się do Jezusa Chrystusa. 

List do Rzymian 6,3-5 

Jak Paweł opisuje to, co człowiek wyraża poprzez chrzest? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ci, którzy dają się ochrzcić, pokazują przez to, że osobiście przyjmują śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, 

kończą ze swoim starym życiem i odtąd pragną prowadzić nowe życie jako naśladowcy Jezusa. 

Przyjmują oni też Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 1,5; 2,38), który daje im siłę do życia z Jezusem.         
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1 List do Koryntian 12,13 

Co jeszcze dzieje się podczas chrztu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Paweł opisuje Kościół jako ciało, w którym Jezus jest głową, a jego naśladowcy poszczególnymi 

częściami. Przez chrzest osoba zostaje przyłączona do ciała Jezusa, czyli Kościoła. Tak było w Kościele 

pierwszego wieku. Czytamy: „Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło 

się tego dnia około trzech tysięcy dusz... A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być 

zbawieni” (Dzieje Apostolskie 2,41.47 UBG). W Biblii nie ma chrztu bez przynależności do Kościoła. 

Dzieje Apostolskie 22,16 

W jaki sposób Paweł (zwany wcześniej Saulem) przypieczętował swoją wiarę w Jezusa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ananiasz zapytał: „Czemu teraz zwlekasz?  Wstań, daj się ochrzcić”. Kiedy człowiek podejmuje decyzję, 

by osobiście przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie, a także rozumie oraz przyjmuje podstawowe nauki 

Biblii, to jest gotowy do chrztu. Po chrzcie nadal wzrasta w wierze. Chrzest jest początkiem życia 

z Jezusem. 

Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby 

zastosować w swoim życiu to, czego się nauczyłeś? Czy chcesz dać świadectwo swojej wiary, przyjmując 

chrzest? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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