
Moje Credo (4)

Nauka o chrztach

Poczucie bezsilno�ci wobec grzechu i gotowo�æ zmiany orien-
tacji ¿yciowej, w po³¹czeniu z zaufaniem i mi³o�ci¹ do Boga, sta-
nowi¹ w³a�ciwy punkt wyj�ciowy do zrozumienia podstawowych
nauk o Chrystusie, z których pierwsz¹ jest nauka o chrztach.

List do Hebrajczyków 6:1-2: �...przenie�my siê do tego, co
doskona³e, nie zak³adaj¹c ponownie fundamentu, jaki stanowi¹:
pokuta od uczynków martwych i wiara w Boga, nauka o chrztach
i nak³adaniu r¹k, o powstaniu z martwych i s¹dzie wiecznym.�

Nauka ...

Cztery zagadnienia wymienione w tym wersecie nazwane s¹
naukami. Nauka (gr. �didache� didac£), w odró¿nieniu od funda-
mentu wiary i pokuty, nie dotyczy ju¿ w takim stopniu uczuæ, jest
bardziej obiektywna, a jej podstaw¹ jest wiedza zaczerpniêta ze
�ród³a Bo¿ego objawienia � Pisma �wiêtego. Dlatego te¿ chc¹c
poznaæ naukê o chrztach siêgn¹³em do Biblii. Najpierw jednak
znalaz³em ostrze¿enie wypowiedziane przez Jezusa:

�Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który miê pos³a³. Je�li-
by kto chcia³ czyniæ wolê Jego, ten bêdzie umia³ rozeznaæ, je�li
ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od siebie mówiê� � Jan 7:16�17.

Warunkiem poznania nauki Chrystusowej jest chêæ pe³nienia
woli Bo¿ej, a wiêc postêpowania zgodnie z poznan¹ nauk¹. Bóg
przez swoje S³owo odpowiada na moje pytania, rozwi¹zuje moje
problemy, ale nie zaspokaja pró¿nej ciekawo�ci. Znajomi czêsto
zarzucaj¹ mi, ¿e jestem nadmiernym intelektualist¹, ¿e Boga po-
znajê najpierw �g³ow¹�, a potem �sercem�. Niektórzy z nich twier-
dz¹ ponadto, ¿e powinno byæ odwrotnie. Nie jestem pewien, czy
maj¹ racjê, ale nie zaprzeczam, ¿e moja droga poznania nauki
Chrystusowej bywa niebezpieczna. Zdarza siê, ¿e wiedzê o Bogu
wykorzystujê do innego celu ni¿ pe³nienie Jego woli. Wtedy naj-
czê�ciej wpadam w pu³apkê pychy i przestajê rozumieæ, co On do
mnie mówi. Uwa¿am siê za znawcê Pisma �wiêtego, ale nie rozu-
miem woli Bo¿ej. Dopiero powrót do fundamentu pokuty pozwa-
la mi zrozumieæ, ¿e tak¿e badanie Biblii mo¿e byæ, i nader czêsto
bywa, tylko martwym uczynkiem, od którego trzeba pokutowaæ,
aby stan¹æ na twardym gruncie m¹dro�ci Bo¿ej.

... o chrztach

W powy¿szym stwierdzeniu uderzaj¹ce jest u¿ycie liczby mno-
giej � nauka o chrztach1. Mog³oby siê nawet wydawaæ, ¿e werset
ten stoi w sprzeczno�ci z innym miejscem Pisma �wiêtego, które
mówi, ¿e jest tylko �...jeden chrzest� (Efezj. 4:5). W obliczu tej
pozornej sprzeczno�ci warto spojrzeæ na jeszcze inne miejsca
Nowego Testamentu, które mówi¹ o chrztach.

1. Jan Chrzciciel mówi³ o sobie: �Jaæ was chrzczê wod¹ ku
pokucie; ale ten, który idzie za mn¹ ... ten was chrzciæ bêdzie Du-
chem �wiêtym i ogniem� � Mat. 3:11.

2. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem stwierdza: �Zaprawdê,
zaprawdê powiadam ci: Je�liby siê kto nie narodzi³ z wody i z
Ducha, nie mo¿e wnij�æ do królestwa Bo¿ego. ... A jako Moj¿esz
wê¿a na puszczy wywy¿szy³, tak musi byæ wywy¿szony Syn cz³o-
wieczy� � Jan 3:5. Bêd¹c ju¿ ochrzczony chrztem Jana Jezus mówi
do synów Zebedeusza: �...chrztem, którym ja siê chrzczê, ochrzcze-
ni bêdziecie � � Mar. 10:39. Chrzest, o którym tu mówi jest wiêc
zjawiskiem ci¹g³ym, trwaj¹cym. W nauce Jezusa o chrzcie poja-
wia siê tak¿e element ognia: �Przyszed³em, abym ogieñ pu�ci³ na
ziemiê, i czego¿ chcê, je�li ju¿ gore? Aleæ mam byæ chrztem
ochrzczony; a jakom jest �ci�niony, póki siê to nie wykona� � £uk.
12:49�50. Wykonanie wspomnianego tutaj chrztu mia³o wiêc na-
le¿eæ do przysz³o�ci.

3. Uzupe³nieniem tych s³ów mo¿e byæ wypowied� �w. Jana:
�Tenci jest, który przyszed³ przez wodê i krew, Jezus Chrystus,
nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest, który
�wiadczy, i¿ Duch jest prawda. Albowiem trzej s¹, którzy �wiad-
cz¹: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu s¹� � 1 Jana 5:6�8.

Zacytowane zapisy zawieraj¹ nastêpuj¹ce informacje:
1. S¹ trzy rodzaje chrztu: w wodzie, duchu �wiêtym i ogniu;
2. Pan Jezus by³ ochrzczony przez Jana w wodzie, trwa³ w ja-

kim� chrzcie, gdy rozmawia³ z synami Zebedeusza i mia³ byæ
ochrzczony chrztem, któremu towarzyszy ogieñ;

3. Do wiary w Jezusa przekonuje �wiadectwo trzech elemen-
tów: Ducha, wody i krwi.

£¹cz¹c te informacje, mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cy wniosek:
Jezus zosta³ ochrzczony przez Jana w wodzie, trwa³ w chrzcie w
duchu �wiêtym i spodziewa³ siê chrztu w ogniu, który wi¹za³ siê z
przelaniem krwi.

Wzorem mojego chrztu jest Jezus. Pragnê zaliczaæ siê do tych,
którzy otrzymali duchowe obrzezanie, wyzwolili siê z cielesno�ci,
�jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie� (Kol. 2:11-12 BT). Chcê
¿yæ w nadziei, �¿e upodabniaj¹c siê do Jego �mierci, dojdê jako�
do pe³nego powstania z martwych� (Filip. 3:10-11 BT). Zadanie
to nie nale¿y do ³atwych, ale dysponuj¹c doskona³ym wzorem jest
mi znacznie ³atwiej biec w wyznaczonych zawodach �patrz¹c na
Jezusa, wodza i dokoñczyciela wiary, który dla wystawionej sobie
rado�ci, podj¹³ krzy¿, wzgardziwszy sromotê, i usiad³ na prawicy
stolicy Bo¿ej� � ¯yd. 12:2. Dlatego postanowi³em, aby tor moje-
go ¿ycia zosta³ ukszta³towany przez �wiadectwo trzech elemen-
tów chrztu w duchu, w wodzie i w krwi.

Chrzest w duchu �wiêtym

Mo¿e siê to wydawaæ dziwne, ale pierwszym elementem wy-
mienionym przez �w. Jana (1 Jana 5:8) jest duch, a nie woda.
Wydaje siê jednak, ¿e elementy te nie s¹ ustawione liniowo, ale
stanowi¹ trójk¹t o podstawie wyznaczonej przez wodê i krew.

Duch

Woda Krew

Pan Jezus przyszed³ przez wodê i krew, a duch �wiadczy �
stwierdza �w. Jan. Uk³ad tych elementów potwierdzony zosta³ na
Golgocie: �A gdy Jezus skosztowa³ octu, rzek³: Wykona³o siê; a
nachyliwszy g³owê, odda³ ducha. ... Lecz jeden z ¿o³nierzy w³ócz-
ni¹ otworzy³ bok jego, a zarazem wysz³a krew i woda. A ten, co
to widzia³, �wiadczy³ o tem i prawdziwe jest �wiadectwo jego; a



on wie, i¿ prawdê powiada, aby�cie wy wierzyli� � Jan 19:30�35.
Okre�lenie �odda³ ducha� sugeruje kierunek ku górze, za� krew i
woda wyp³ynê³y zapewne na ziemiê.

Tak wiêc zarówno pocz¹tkiem procesu chrztu, jak i jego koñ-
cem jest duch �wiêty. Moc Bo¿a inicjuje, nadzoruje i doprowadza
do koñca dzie³o chrztu, które przebiega na linii od wody do krwi.
Dzia³alno�æ ducha �wiêtego rozpoczyna siê jeszcze przed chrztem
z wody. Jezus powiedzia³: �¯aden do mnie przyj�æ nie mo¿e, je�li
go Ojciec mój, który miê pos³a³, nie poci¹gnie� � Jan 6:44. �Po-
ci¹gniêcie� jest ju¿ dzia³aniem ducha �wiêtego, ale i ono nie musi
byæ pierwszym doznaniem dzia³ania mocy Bo¿ej. Duch Bo¿y dzia-
³a³ nieraz w osobach, które sobie tego wcale nie ¿yczy³y (Saul � 1
Sam. 19:23) albo wrêcz by³y nie�wiadome, ¿e s¹ poddawane jego
dzia³aniu (królowie asyryjscy � 1 Kron. 5:26, Cyrus � Ezdr. 1:1).
�wiadome korzystanie z mocy ducha, ale bez udzia³u chrztu w
wodzie, �w. Piotr nazywa �pêdzeniem od ducha �wiêtego� (2 Pio-
tra 1:21). W takim sensie otrzymali moc ducha aposto³owie Jezu-
sa, gdy udawali siê z misj¹ do zaginionych owiec domu Izraela
(Mat. 10:1).

Zupe³nie inny charakter ma dzia³anie ducha pocz¹wszy od dnia
Piêædziesi¹tnicy. W po³¹czeniu z chrztem w wodzie i uznaniem
ofiary Chrystusa daje ono moc zapocz¹tkowania w ciele ludzkim
nowej istoty o duchowej naturze. Moment ten �w. Jan okre�la mia-
nem: �sp³odzenie z ducha� albo �sp³odzenie z Boga� (por. Jan
3:5; 1 Jana 3:9, 4:7)2. Istota tego aktu, w odró¿nieniu od �pêdze-
nia duchem�, podkre�lana jest przez znaczenie greckiego s³owa
�baptidzo� (bapt©zw) � chrzciæ, które pierwotnie oznacza³o �za-
nurzaæ, zatopiæ�. Chrzest w duchu �wiêtym oznacza wiêc �zanu-
rzenie� w mocy Bo¿ej, podczas gdy wcze�niejsze kontakty z du-
chem maj¹ raczej charakter pokropienia albo polania.

Chrzest w wodzie

W zrozumieniu zagadnienia sp³odzenia duchowej natury po-
mocna jest przypowie�æ o ziarnie, opowiedziana przez Jezusa (Jan
12:23-26) i wyt³umaczona przez �w. Paw³a (1 Kor. 15:35-50). W

przypadku rozmna¿ania siê ludzi, kobieta na szczê�cie nie musi
umrzeæ, aby mog³o urodziæ siê dziecko. Zupe³nie inaczej wygl¹da
to w przypadku ro�lin. Ziarno nasienia obumiera, aby wyros³a z
niego nowa ro�lina. Tak samo rzecz siê ma z narodzeniem ducho-
wej natury. Aby mog³a ona zaja�nieæ pe³ni¹ blasku niezniszczal-
no�ci, mocy i chwa³y, musi nast¹piæ �mieræ nosicielki embrionu �
ludzkiego cia³a.

Nie mogê zgodziæ siê z pogl¹dem ewolucjonistów, wed³ug któ-
rych �mieræ jest naturalnym elementem selekcji nieprzystosowa-
nych gatunków. Przeczy temu do�wiadczenie cz³owieka, który ni-
gdy nie pogodzi³ siê z umieraniem. �mieræ jest kar¹ za grzech, jest
cierpieniem i przekleñstwem. Zadziwiaj¹ca jest jednak ekonomia
Bo¿ego dzia³ania, który nawet karê �mierci wykorzysta³ dla po-
¿ytku skazanego. Tragedi¹ by³oby przed³u¿aj¹ce siê ¿ycie po³¹-
czone z procesem starzenia. Po siedemdziesiêciu, osiemdziesiê-
ciu latach, ¿ycie bywa utrapieniem, gdy¿ towarzysz¹ mu czêste
choroby i niedo³ê¿no�æ. Utrudzeni ¿yciem starcy, którzy zacho-
wali choæ odrobinê wiary w nadziejê zmartwychwstania, odczu-
waj¹ czasem chêæ odej�cia, podobnie jak zmêczony znojnym dniem
cz³owiek pragnie snu. �mieræ mo¿e byæ wyzwoleniem � i to nie
tylko od ¿ycia, które sta³o siê utrapieniem (Obj. 9:6), ale od prze-
kleñstwa kary albo i nawet samej kary �mierci. Pogl¹d o wyzwole-
niu od �mierci przez �mieræ wydaje siê absurdalny, ale na tej po-
zornej sprzeczno�ci buduje siê ekonomia Bo¿ego zbawienia.

¯yd przez urodzenie wchodzi³ z Bogiem w przymierze, które z
uwagi na wrodzon¹ niedoskona³o�æ cz³owieka niemal automatycz-
nie skazywa³o go na przekleñstwo i �mieræ. Jezus wskaza³ jednak
drogê ucieczki przed nieuchronno�ci¹ wyroku Bo¿ego. Aposto³
Pawe³ tak zwraca siê do braci Izraelitów: �A tak, bracia moi! I
wy�cie umartwieni zakonowi przez cia³o Chrystusowe� � Rzym.
7:4. Jedynym sposobem zaspokojenia Bo¿ej sprawiedliwo�ci jest
dobrowolne odebranie kary przez symboliczn¹ �mieræ w ciele
Chrystusowym. Zas³u¿onej karze �mierci podlegli nie tylko po-
tomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ka¿dy z nas, bêd¹c z natu-
ry �dzieckiem gniewu�, swym grzesznym postêpowaniem �ci¹-
gn¹³ na siebie sprawiedliw¹ karê za grzech � �mieræ. Nawet Bo¿a
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Mi³o�æ nie mo¿e sprzeciwiæ siê wymaganiom Sprawiedliwo�ci.
Bo¿a M¹dro�æ i Moc przygotowa³y jednak w Chrystusie drogê
pogodzenia obu na pozór sprzecznych przymiotów. Poniesienie
zas³u¿onej kary odbiera �mierci moc panowania nad grzesznikiem
� �Bo ktoæ umar³, usprawiedliwiony jest od grzechu� � Rzym.
6:7.

Chrzest w wodzie, bêd¹c obrazem rzeczywistej i zas³u¿onej
�mierci, staje siê wyzwoleniem spod panowania grzechu. Drzewo
krzy¿a, jak niegdy� arka Noego (2 Piotra 3:20-21), unosi grzesz-
ników na spienionych wodach gniewu Bo¿ego. Cia³o, jak ziarno
wrzucone w ziemiê, obumiera powoli, ale jego �mieræ w mocy
ducha zaowocuje nowym narodzeniem do nie�miertelno�ci.

Chrzest w ogniu

Znane mi s¹ tylko dwa miejsca w Biblii, które przedstawiaj¹
�mieræ jako zjawisko pozytywne. Oto jedno z nich: �Droga jest
przed oczyma Pañskiemi �mieræ �wiêtych jego� � Psalm 116:15.
�mieræ nie jest droga mi³uj¹cemu Bogu-Ojcu, nawet jako kara dla
grzesznika (�Aza¿ Ja siê kocham w �mierci niepobo¿nego? mówi
panuj¹cy Pan� � Ezech. 18:23), a có¿ dopiero, gdy chodzi o �mieræ
�wiêtego. Jednak �mierci �wiêtego Pañskiego towarzyszy �lub3, a
w jego rêkach znajduje siê kielich obfitego zbawienia (Psalm
116:13,14). W takich okoliczno�ciach �mieræ przez chrzest w
wodzie staje siê wyzwoleniem; wiêcej � staje siê ofiar¹. Zamiast
ofiarnego zwierzêcia umiera sam grzesznik. Zaspokojenie spra-
wiedliwo�ci Bo¿ej otwiera drogê dla Mi³o�ci, która przez zas³onê
cia³a Chrystusa (¯yd. 10:20) czyni z tej �mierci doskona³¹ ofiarê
zapalan¹ na o³tarzu woli Bo¿ej � �Bo ka¿dy ogniem bêdzie poso-
lony� � Mar. 9:49 (BT).

Symboliczny ogieñ ofiarny wystêpuje w trzech funkcjach: nisz-
czy, do�wiadcza i przemienia � niszczy nieu¿yteczne elementy
ofiary, do�wiadcza, czy to, co pozosta³o do spalenia na o³tarzu,
zas³uguje na trwanie w wieczno�ci Królestwa Bo¿ego oraz prze-
mienia materialne elementy ofiary w woñ mi³ego zapachu, który
unosz¹c siê w górê ku niebu cieszy Boga i wszystkich anio³ów4.

Aposto³ Piotr tak definiuje znaczenie ofiarnego ognia: �Naj-
milsi! niech wam nie bêdzie rzecz¹ dziwn¹ ten ogieñ, który na was
przychodzi ku do�wiadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was
przychodzi³o; Ale radujcie siê z tego, ¿e�cie uczestnikami ucier-
pienia Chrystusowego, aby�cie siê i w objawienie chwa³y jego z
rado�ci¹ weselili� � 1 Piotra 4:12-13.

Cierpienie uszlachetnia. Ta prawda nabra³a sensu dopiero w
Chrystusie. Dopiero mo¿liwo�æ sk³adania Bogu ofiary z niezawi-
nionego prze�ladowania, z wyrzeczenia, a tak¿e ze zwyk³ego ludz-

kiego bólu, nada³a cierpieniu wieczny sens uszlachetniaj¹cego
ognia. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e chrze�cijanin cierpi tak samo jak
inni ludzie, którzy te¿ bywaj¹ prze�ladowani bez przyczyny, te¿
choruj¹ i umieraj¹ w bólu i cierpieniu. Ró¿nica tkwi w rodzaju
ognia. To �wiêto�æ ognia zamienia zwyk³e cierpienia w ofiarê przy-
jemn¹ Bogu.

Ogieñ unicestwia. Prawda ta odnosi siê tak¿e do doskona³ych
czê�ci ofiary. To, co znalaz³o siê na o³tarzu, nie mo¿e wróciæ do
¿ycia � �cia³o i krew królestwa Bo¿ego odziedziczyæ nie mog¹� (1
Kor. 15:50). Nawet przyjemne czê�ci ofiary zamieni¹ siê w koñcu
w popió³, który zostanie wyniesiony za obóz, tam gdzie p³onê³y
cia³a ofiarnych zwierz¹t (¯yd. 13:11; por. 3 Moj¿. 1:16, 4:12, 6:10-
11). Symboliczna �mieræ chrztu w wodzie musi w koñcu zamieniæ
siê w rzeczywisto�æ �mierci chrztu ogniowego, chrztu krwi. To on
dopiero daje pewno�æ zwyciêstwa nad �mierci¹. Dopiero ogieñ,
do�wiadczywszy szlachetno�æ materia³ów budowli mojego ¿ycia,
przemieni �miertelno�æ ziemskiego namiotu w wieczno�æ niebiañ-
skiego domu (2 Kor. 5:1-5).

Przypisy
1 Autor Listu do Hebrajczyków u¿ywa w tym miejscu s³owa �bap-
tismos� (baptismúV), które w dwóch innych miejscach oznacza
¿ydowskie obmycia rytualne (por. Mar. 7:4-8; Hebr. 9:10). W Li-
�cie do Kolosan (2:12) s³owo to u¿yte jest zamiennie w ró¿nych
manuskryptach z podobnym s³owem greckim �baptisma� (b�pti-
sma), które zawsze oznacza chrzest � Janowy albo chrze�cijañ-
ski. W tej sytuacji bez obawy mo¿na przyj¹æ, ¿e nauk¹ fundamen-
taln¹ nie s¹ �obmycia�, jak sugeruj¹ niektóre t³umaczenia, ale
chrzty.
2 Znane mi przek³ady Biblii t³umacz¹ w tych miejsca s³owo �gen-
nao� (genn�w) oraz pochodne imies³owy na �narodziæ� oraz �na-
rodzony�. Poniewa¿ jednak w symbolicznym okre�leniu �narodze-
nie z Boga� albo �narodzenie z ducha�, Bóg albo duch spe³nia
funkcjê �ojca� w stosunku do �matki�, któr¹ jest cia³o, tak wiêc
s³uszne jest prze³o¿enie tego zwrotu na �sp³odzenie z Boga�, �sp³o-
dzenie z ducha�, podobnie jak powiedziane jest o Marii, i¿ poczê-
³a z ducha (Mat. 1:20) albo w rodowodzie Jezusa o ojcach, którzy
p³odzili, a nie rodzili swych synów.
3 �lub w znaczeniu starozakonnym, czyli postanowienie o z³o¿e-
niu Bogu dziêkczynnej ofiary.
4 Por. �Cienie Przybytku� str. 62
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